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Nr. B38

UPC/NUON, zaaknr. 439, 13-5-1998 (Stcrt. 91), art. 27 onder c

Mw

NUON N.V. (‘NUON’) en United Pan-Europe Commu-
nications N.V. (‘UPC’), 100% dochter van United Interna-
tional Holdings Inc., zijn voornemens een gemeenschappe-
lijke onderneming United Telekabel Holding N.V. (‘UTH’) op
te richten waarin NUON een belang heeft van 49% en UPC
van 51%.
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B e s c h i k k i n g e n

NUON houdt zich bezig met het transport, de distri-
butie en de productie van water en energie en de exploita-
tie van vaste telecommunicatienetten in Nederland door
het aanbieden van diensten waaronder distributie van
radio- en televisiesignalen, betaaltelevisie, datacommuni-
catie, telefonie van internettoegang. UPC is actief op het
gebied van de exploitatie van vaste telecommunicatienet-
ten in Nederland en daarbuiten door het aanbieden van
diensten waaronder distributie van radio- en televisiesig-
nalen, betaaltelevisie, telefonie en internettoegang.

De d-g NMa stelt vast dat er sprake is van een con-
centratie in de zin van artikel 27 onder c MW in de vorm
van een concentratieve gemeenschappelijke onderneming:
de oprichters hebben gezamenlijke zeggenschap, VTH zal
op duurzame wijze alle functies van een zelfstandige eco-
nomische eenheid vervullen en tenslotte leidt de oprichting
van VTH er niet toe dat de NUON en UPC hun marktgedrag
zullen coördineren.

Een exacte marktafbakening blijft achterwege omdat
de d-g NMa van oordeel is dat de concentratie op geen
bezwaren stuit.

Onder verwijzing naar de beschikkingenpraktijk van
de Europese Commissie wordt een concurrentiebeding voor
de duur van de gemeenschappelijke onderneming aan-
vaardbaar geacht aangezien dit uitdrukking geeft aan de
realiteit dat de oprichtende ondernemingen de markt waar-
op VTH actief zal zijn, zullen verlaten. Voorzover een der-
gelijk beding een overeenkomst is in de zin van artikel 6
Mw, wordt het als een nevenrestrictie beschouwd die niet
verder gaat dan wat redelijkerwijs nodig kan worden
geacht voor de verwezenlijking van de concentratie.
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