
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de 
Mededingingswet. 

Nummer: 849 / Drie Mollen - Olland 

  

1. Op 24 juni 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat 
de onderneming Drie Mollen Holding B.V. voornemens is een concentratie 
tot stand te brengen door het verwerven van het volledige aandelenkapitaal 
in de Koninklijke Olland Groep B.V. en Olland Vending Finance B.V. als 
bedoeld in artikel 27 van de Mededingingswet. 
Tegelijkertijd met de melding hebben partijen een verzoek tot ontheffing als 
bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Mededingingswet ingediend. 

2. Partijen beschikken niet over definitieve informatie over alle 
omzetgegevens over 1997, aan de hand waarvan beoordeeld moet worden 
of de gemelde concentratie binnen het toepassingsbereik van de 
Mededingingswet valt. Afgaand op door partijen thans verstrekte, deels 
geschatte omzetgegevens lijkt de gemelde concentratie binnen het 
toepassingsbereik van de Mededingingswet te vallen.  

  

ARGUMENTEN PARTIJEN 

3. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing op de omstandigheden waarin 
Koninklijke Olland Groep B.V. verkeert (hierna: Olland). Olland verkeert 
sinds 18 juni 1998 in surséance van betaling. Drie Mollen Holding B.V. 
(hierna: Drie Mollen) heeft een boedelkrediet verstrekt op basis waarvan, 
als gevolg van de deplorabele situatie van Olland, Olland slechts korte tijd 
door kan draaien. Door het boedelkrediet en de voorgenomen concentratie 
zal een faillissement worden afgewend, waardoor voorkomen wordt dat 
leveranciers en werknemers zich van Olland afwenden en bankiers 
zekerheden gaan uitwinnen. In dat geval zouden alle werknemers van 
Olland moeten worden ontslagen en zouden schuldeisers van Olland 
verliezen gaan leiden op hun vorderingen. 

4. De belangrijkste afnemer van Olland is een leasemaatschappij. Deze 
afnemer vindt eindgebruikers voor de producten van Olland en verhuurt 
deze producten vervolgens aan Olland Vending Finance B.V. (hierna: 
Olland Finance), die deze plaatst bij eindverbruikers. Olland Finance is niet 
in staat de huurpenningen aan de leasemaatschappij te voldoen. 

De leasemaatschappij dreigt de overeenkomsten met Olland te ontbinden 
en dreigt als belangrijkste afnemer de contacten met Olland te verbreken. 

5. Drie Mollen is slechts bereid extra boedelkrediet te verlenen mits op zeer 
korte termijn de aandelenoverdracht plaats kan vinden. 

  

BEOORDELING VERZOEK 

6. Artikel 40, eerste lid, van de Mededingingswet geeft de directeur-
generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit de mogelijkheid op 
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verzoek van degene die een melding heeft gedaan, ontheffing te verlenen 
van het in artikel 34 van de Mededingingswet gestelde verbod indien 
daarvoor gewichtige redenen aanwezig zijn. Van gewichtige reden is sprake 
indien onherstelbare schade wordt toegebracht aan een voorgenomen 
concentratie, zoals bedoeld in de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 
1995-96, 24707, nr.3, blz. 78) door het in acht nemen van de verplichte 
wachtperiode. 

7. In het onderhavige geval is er sprake van surséance van betaling van 
Olland. Partijen hebben aannemelijk gemaakt dat er bij Olland sprake is van 
ernstige financiële problemen. In geval van faillissement komt de 
continuïteit van de bedrijfsvoering van Olland in gevaar. In dat geval is 
onherstelbare schade aannemelijk, in het bijzonder doordat dientengevolge 
aan de activa reële waarde komt te ontvallen. Door extra boedelkrediet en 
door effectuering van de concentratie op korte termijn is Drie Mollen in staat 
het faillissement af te wenden en, in samenhang daarmee, de continuïteit 
van Olland Finance te waarborgen. 

8. Voor het bestek van deze beslissing vormt de onder punt 2 bedoelde 
schatting van de omzet voldoende grondslag om voorlopig te oordelen dat 
de voorgenomen concentratie binnen het toepassingsbereik van de 
Mededingingswet valt. 

  

CONCLUSIE 

9. Gelet op het bovenstaande is de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot de slotsom gekomen dat er voldoende indicatie 
van het ontstaan van onherstelbare schade in de zin van artikel 40 van de 
Mededingingswet is. 

Het verzoek tot ontheffing wordt derhalve toegewezen. 

  

datum: 26 juni 1998 

  

w.g. A.W. Kist 

directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

  

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 
betrokken, binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit, Sectie Beschikkingen, Bezwaar en 
Beroep, Postbus 16326 BH, 's-Gravenhage. 

terug 
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