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Kroniek Concentratiecontrole 2006
P.J. Kreijger, N. Lorjé, P.W. Schepens1

Het concentratietoezicht was ook in 2006 geen rustig 
bezit. Ofschoon het aantal vergunningsbesluiten duide-
lijk minder was dan in 2005, is het aantal meldingen en 
besluiten fors gestegen. De NMa kreeg tal van interessante 
onderwerpen op haar bord, variërend van biedmarkten tot 
gun jumping. De zorgsector bleef onverminderd voorwerp 
van aandacht. Daarnaast kreeg de NMa haar eigen “Chief 
Economist”, werd haar internationale lof toegezwaaid, 
mag zij voortaan kosten in rekening brengen voor het 
concentratietoezicht, kreeg zij een drietal zaken uit Brus-
sel doorverwezen en formuleerde het CBb nogmaals de 
bewijsstandaard waaraan de NMa moet voldoen.

In lijn met de voorgaande kronieken zullen wij deze bijdrage 
inleiden met een cijfermatig overzicht, waarna procedurele 
en materiële ontwikkelingen zullen worden besproken. 

De cijfers
In 2006 zijn 135 concentraties aangemeld, een opmerkelijke 
stijging ten opzichte van de voorgaande jaren (83 in 2004 
en 80 in 2005). De NMa nam 119 besluiten, waarbij in zeven 
gevallen een vergunning werd vereist. Overigens betreft het 
in een groot aantal gevallen verkorte besluiten. De fusiegolf 
in de zorgsector was ook in 2006 volop gaande, getuige het 
feit dat 23 meldingen deze sector betroffen alsmede vijf van 
de zeven besluiten waarin een vergunning werd vereist. Drie 
vergunningaanvragen werden weer ingetrokken, terwijl de 
NMa uiteindelijk tweemaal een vergunning verleende. Ont-
heffingen van het verbod van art. 34 Mw (art. 40 Mw) wer-
den in 2006 niet verleend.

Wetgeving en beleid

Wet- en regelgeving
De Mededingingswet biedt sinds 1 juli 2005 de grondslag voor 
het in rekening brengen van de kosten van, onder meer, con-
centratiebesluiten in de eerste en tweede fase (art. 93a Mw). 
Op 29 december 2006 werd deze bijdrageplicht gerealiseerd 
met het Besluit kostenverhaal NMa,2 op grond waarvan aan 
betrokken partijen een bedrag van € 15.000 voor een besluit 
ex art. 37 Mw in rekening wordt gebracht en een bedrag van 
€ 30.000 voor een besluit ex art. 44 Mw. Daarnaast werd het 
Besluit omtrent het afdoen van concentratiemeldingen met 
een verkort besluit per 20 september 2006 gewijzigd.3 Nu 
inmiddels ruime ervaring is opgedaan met het concentratie-
toezicht en tal van markten in kaart zijn gebracht, kunnen de 
grenzen waaronder in de regel verkort kan worden afgedaan 
kunnen worden verhoogd, aldus de toelichting. Voortaan kan 
een melding verkort worden afgedaan bij gezamenlijk markt-
aandeel van minder dan 25% bij een horizontale concentratie 

en minder dan 30% bij een verticale concentratie. Dit is ook 
mogelijk op nog niet eerder afgebakende markten, op voor-
waarde dat bij geen enkele reëel mogelijke afbakening de 
marktaandelen uitkomen boven 25% respectievelijk 30%.

Chief Economist
In navolging van de Europese Commissie heeft ook de NMa 
in 2006 haar eigen “Chief Economist” gekregen in de vorm 
van het Economisch Bureau onder leiding van prof. Jarig 
van Sinderen. De introductie van dit onderdeel van de NMa 
is uitgebreid toegelicht in de bundel Contouren van het Eco-
nomisch Bureau NMa, waarin overigens ook enkele kriti-
sche noten worden gekraakt. Het Economisch Bureau heeft 
een tamelijk breed takenpakket: het Jaarverslag 2006 geeft 
aan dat dit “kenniscentrum” onderzoek in belangrijke zaken 
verricht, detectiemethoden voor concurrentieproblemen ont-
wikkelt, relevante economische kennis verzamelt en binnen 
de NMa verspreidt en de economische en maatschappelijke 
effecten van het werk van de NMa in kaart brengt.

ICN
In april 2006 publiceerde het International Competition Net-
work haar Implementation Handbook, waarin voorbeelden 
zijn opgenomen van “legislative text, rules, and practices that 
conform to selected ICN guiding priniciples and recommended 
practices for merger notification and review procedures.” Uit 
dit op de NMa-site gepubliceerde werk blijkt dat het Neder-
landse concentratietoezicht met name vanwege de meldings-
criteria, de onderzoekstermijn en het onderzoeksproces, pre-
notifcatie en communicatie en de betrokkenheid van derden 
door het ICN als voorbeeld wordt gegeven.4

Visiedocument 
In 2006 ondernam de NMa voorts een uitvoerige analyse 
van de energiemarkten die resulteerde in het Visiedocument 
Concentraties Energiemarkten. In dit document, waaraan een 
consultatie van marktpartijen vooraf is gegaan, analyseert de 
NMa een aantal scenario’s van fuserende energiebedrijven 
aan de hand van econometrische modellen met assistentie 
van een extern bureau (de bijdrage van het eigen Economisch 
Bureau blijkt niet duidelijk uit het document). Ofschoon 
geabstraheerd van concrete bedrijven, is duidelijk dat het 

1  Nima Lorjé, Peter Schepens en Paul Kreijger zijn advocaat bij Freshfields 
Bruckhaus Deringer te Amsterdam.

2  Staatsblad 2006, nr. 217.
3  Wijziging besluit over afdoen concentratiemeldingen d.m.v. verkort 

besluit, Staatscourant 22 september 2006, nr. 185, p. 44.
4  Zie tevens het persbericht van de NMa d.d. 10 mei 2006, “Nederlandse 

concentratiecontrole tot voorbeeld gesteld in recente studie van de Inter-
national Competition Network (ICN)”.
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document mede een “generale repetitie” voor een fusie tussen 
Nuon en Essent behelst, welke fusie overigens een jaar later 
daadwerkelijk gemeld (én weer afgelast) werd.5 Onder meer 
de geografische marktafbakening en de analyse van markt-
macht op de productie- en groothandelsmarkten op momen-
ten waarop de vraag naar elektriciteit hoog is, komen in dit 
document uitvoerig aan de orde, zij het dat bij het onderzoek 
in 2007 naar de daadwerkelijke Essent-Nuon transactie op 
deze onderdelen nog verder onderzoek door andere bureaus 
is verricht.

De bewijsstandaard aangescherpt?
Tot slot verdient de uitspraak van het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven in het hoger beroep inzake Nuon/Reli-
ant vermelding. In deze zaak formuleert het CBb andermaal 
de bewijsstandaard in concentratiezaken en betrekt deze op 
het in deze zaak aan de orde zijnde econometrisch bewijs 
(modelberekeningen over de effecten van de voorgenomen 
transactie).6 Nu deze transactie geen aanleiding gaf tot markt-
aandelen boven de 40% (volgens de doorgaans gehanteerde 
vuistregel de ondergrens voor dominantie) zag de NMa zich 
genoodzaakt de effecten van de concentratie op grond van 
econometrische modellen te benaderen. De uitkomsten van 
deze modelberekeningen gaven de NMa aanleiding uitslui-
tend onder voorwaarden (veiling van productiecapaciteit aan 
derden) vergunning te verlenen voor de concentratie. Partijen 
bij de concentratie (alsmede Essent, vanwege haar uitsluiting 
van de veiling) gingen met succes in beroep bij de Rechtbank 
Rotterdam, wiens uitspraak door het CBb werd bevestigd. 
Een gedetailleerde bespreking van deze zaak valt buiten de 
reikwijdte van deze kroniek. Wij volstaan met de vaststelling 
dat het CBb de NMa wel een zekere beoordelingsvrijheid gunt 
bij het maken van economische afwegingen, maar niettemin 
vasthoudt aan de eis dat de NMa de verwachte effecten van 
een concentratie aannemelijk dient te maken op basis van 
consistent en concludent bewijs dat in voldoende mate in de 
realiteit verankerd moet zijn. Ofschoon het daaraan in deze 
zaak volgens het CBb schortte (onder meer was onvoldoende 
aangetoond dat het door de NMa tot uitgangspunt genomen 
prijsopdrijvend gedrag mogelijk was), benadrukte het college 
evenzeer dat de NMa in beginsel vrij is in het kiezen van een 
geschikte methodiek. Dit is van belang, nu uit deze uitspraak 
ook wel – onzes inziens ten onrechte – is afgeleid dat het CBb 
kritisch zou staan tegenover het gebruik van kwantitatieve 
(econometrische) modellen bij het analyseren van de te ver-
wachten gevolgen van concentraties. 

Verwijzing
Zoals bekend is per 1 mei 2004 in het Europese concentra-
tietoezicht de mogelijkheid geïntroduceerd voor partijen om 
voorafgaand aan melding (gedeeltelijke) verwijzing te vra-
gen van een concentratie met communautaire dimensie naar 
nationale mededingingsautoriteiten. Van deze mogelijkheid 
is in 2006 drie maal gebruik gemaakt, met evenzoveel ver-
wijzingen naar de NMa als gevolg.

Op 2 augustus 2006 verwees de Commissie de volledige 
beoordeling van de verkoop van 29 supermarkten door het 
noodlijdende Laurus aan Ahold naar de NMa, die de transac-
tie na het opleggen van remedies (zie hierna), goedkeurde.7 
Kort daarop, op 18 augustus 2006, volgde de verwijzing van 
de voorgenomen concentratie tussen zorgverzekeraars AGIS, 
Delta Lloyd en Menzis naar de NMa.8 Tot slot, op 19 oktober 
2006, verwees de Commissie de volledige beoordeling van 
de overname van Essent Kabelcom door Cinven en Warburg 
Pincus (op dat moment reeds eigenaar van kabelexploitanten 
Casema en Multikabel) door naar de NMa en ook hier resul-
teerde uiteindelijk goedkeuring.9

Boete
Op 20 juli 2006 maakte de NMa bekend dat zij twee boetes 
van ieder € 17.500 had opgelegd aan Airfield Holding B.V., 
(eigenaar van Canal+ N.V.) en aan Chellomedia Programming 
B.V. (voorheen UPC Programming B.V.) wegens het niet tijdig 
melden van een overname eind 2004 en daarmee overtreding 
van het verbod van art. 34 Mw. Het betrof hier de overname 
van een deel van de activiteiten van Canal+ door Chellome-
dia. De onderliggende overnameovereenkomst verschafte 
Chellomedia per direct (dus nog voor de feitelijke implemen-
tatie van de concentratie) een aantal vetorechten ten aanzien 
van belangrijke beslissingen, zoals benoeming van manage-
ment en uitgaven boven een bepaald bedrag. Met onderte-
kening van deze overeenkomst verkreeg Chellomedia reeds 
zeggenschap over Canal+, aldus de NMa, zodat het verbod 
van art. 34 Mw werd overtreden nu op dat moment nog geen 
melding had plaatsgevonden. Overigens zette de NMa dit 
handhavingstraject pas in gang nadat een jaar was verstre-
ken na haar besluit dat geen vergunning was vereist,10 terwijl 
naar verluidt partijen de overeenkomst reeds bij de prenotifi-
catie aan de NMa hebben voorgelegd en toen geen commen-
taar hebben gekregen.11 Het besluit zelf is niet gepubliceerd. 
Het besluit is kritisch besproken en in de bredere context van 
gun jumping geplaatst door Poelman in dit blad.12 In de zaak 
Asito Participaties – Van der Noordt personeelsdiensten was 
de situatie aan de orde dat Asito reeds een meerderheid van 
de aandelen in Van der Noordt in bezit had gekregen nog 
voordat de NMa goedkeuring had verleend, zodat in strijd 
met art. 34 Mw was gehandeld. In overleg met de NMa teken-
den partijen een overeenkomst waarbij zij afspraken dat Asito 
op geen enkele wijze zeggenschap zou uitoefenen in Van der 

5  Bij besluit van 21 mei 2007 (zaak 6015) oordeelde de NMa dat een ver-
gunning voor deze concentratie was vereist; op 7 september 2007 trok-
ken partijen hun vergunningaanvraag in.

6  CBb 32 november 2006, AB 2007, 316.
7  Beschikking d.d.2 augustus 2006, zaak COMP/M.4276 – Ahold/Konmar.
8  Beschikking d.d. 18 augustus 2006, zaak COMP/M.4287 AGIS/Delta 

Lloyd/Menzis.
9  Beschikking d.d. 19 oktober 2006, zaak COMP/M.4400 – Cinven/Warburg 

Pincus/Essent Kabelcom.
10  Besluit van 28 juni 2005, zaak 4490/UPC-Canal+.
11  P. Glazener e.a., Kroniek mededingingsrecht – Beschikkingenpraktijk van 

de NMa in het tweede halfjaar 2006, SEW 2007, pp. 275 – 288.
12  E.J. Poelman, Gun-jumping: averij in het zicht van de haven, Markt en 

Mededinging, 2007/nr. 3, pp. 68 – 76.
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Noordt voordat de NMa de concentratie had goedgekeurd, 
wat uiteindelijk gebeurde. De NMa laat in dit besluit omineus 
in het midden welke gevolgen zij aan de inbreuk op art. 34 
Mw zal verbinden, maar zover ons bekend is het niet tot een 
boete gekomen.13

Concentratie
In de verslagperiode heeft de NMa zich over verschillende 
aspecten van het concentratiebegrip moeten buigen. Zo deed 
zich met betrekking tot de voorgenomen fusie tussen GGZ 
Europoort en de Bavo RNO Groep14 de situatie voor dat van-
wege de strakke wettelijke kaders waaraan partijen gebon-
den waren, in zoverre geen ondernemingsactiviteiten aan 
de orde waren. Beide partijen zijn aangewezen als instelling 
voor dwangverpleging van psychiatrische patiënten uit hoof-
de van de wet BOPZ. Dergelijke instellingen zijn, ongeacht 
capaciteitsproblemen, steeds verplicht patiënten op te nemen, 
worden als zodanig aangewezen door de Minister van VWS, 
de tarieven en budgetten zijn van hogerhand vastgesteld en 
ook overigens zijn de ziekenhuizen aan tal van beleidsregels 
en voorschriften gebonden. De uitvoering van de BOPZ is 
nauw verbonden met een overheidsprerogatief (dwangop-
name) bij de uitvoering waarvan partijen geen enkele com-
merciële ruimte wordt gelaten. De omzet die partijen met 
niet-BOPZ gerelateerde activiteiten behaalden kwam niet 
boven de drempels uit. De NMa kwam tot een vergelijkbaar 
oordeel met betrekking tot de fusie tussen GGZ Buitenamstel 
en Stichting De Geestgronden.15

In verband met de beoordeling van de overname door 
Coop Codis van Laurus van 17 supermarkten die als fran-
chiseonderneming werden gedreven, legt de NMa opnieuw 
uit dat zodra aan verschillende delen van een onderneming 
duidelijk marktomzet kan worden toegewezen, het om een 
“onderneming” in de zin van art. 27 Mw gaat. In dit geval 
werd de transactie geëffectueerd via overname van huurcon-
tracten en medewerking van Laurus aan beëindiging en over-
gang van samenwerkingscontracten en rekening-courantver-
houdingen met franchisenemers.16

De vraag wanneer twee afzonderlijke transacties niet-
temin als één concentratie kwalificeren en dus beide (geza-
menlijk) door de NMa moeten worden beoordeeld, kwam aan 
de orde in verband met de overname van verschillende toe-
ristische activiteiten van Hotelplan door OAD.17 Bij een eer-
ste transactie, vastgelegd in een verkoopovereenkomst van 
12 januari 2006, werd een tweetal reisbureaus van Hotelplan 
overgenomen. Vervolgens neemt OAD met een op 12 april 
2006 gedateerde overeenkomst de touroperatingactiviteiten 
van Hotelplan over, en slechts deze transactie wordt aange-
meld. De NMa meent echter dat ook de transactie van drie 
maanden eerder door haar beoordeeld moet worden. Onder 
verwijzing naar haar besluit uit 1999 inzake FCDF-De Kievit, 
art. 5 van de CoVo en het arrest van het Gerecht van Eerste 
Aanleg inzake Cementbouw,18 gaat de NMa na of beide trans-
acties contractueel of economisch zodanig met elkaar samen-
hangen dat in feite van een enkele concentratie sprake is. Met 
partijen neemt de NMa aan dat de contractuele samenhang 

ontbreekt. Een economische samenhang wordt echter wel 
aangenomen. Beide transacties betreffen ondernemingen die 
actief zijn in dezelfde sector in verticaal gerelateerde markten 
(touroperating en verkoop van toeristische reizen via reis-
bureaus). Daarnaast constateert de NMa dat de reisbureaus 
die door middel van de eerste transactie zijn overgenomen  
10-20% van hun omzet realiseerden door de verkoop van rei-
zen die door het bij de tweede transactie overgenomen deel 
van Hotelplan waren georganiseerd. Deze redenering komt 
niet erg overtuigend over. De kernvraag is of de ene transac-
tie doorgang zou vinden zonder de andere transactie, zoals 
expliciet wordt bevestigd in de door de NMa aangehaalde 
rechtspraak (en in onderdeel 1.5 van de huidige Consolida-
ted Jurisdictional Notice van de Commissie is neergelegd). Is 
dat het geval dan doen zich afzonderlijke concentraties voor. 
Het enkele feit dat afzonderlijke transacties zich in één sector 
(dus zelfs niet op één relevante markt) afspelen en tussen de 
betrokken onderdelen een verticale relatie bestaat, brengt als 
zodanig echter nog niet met zich dat het om een enkele con-
centratie zou gaan, waarbij de ene transactie niet zonder de 
andere zou doorgaan. Overigens doet de NMa de materiële 
beoordeling in deze zaak af bij verkort besluit.

Biedmarkten
De indicatieve waarde van marktaandelen bij de beoorde-
ling van de gevolgen van een voorgenomen transactie wordt 
doorgaans beperkter geacht op markten die worden geken-
merkt door concurrentie “om de markt” in plaats van “op de 
markt”. De markt voor openbaar vervoer in Nederland heeft 
sinds de inwerkingtreding van de Wet Personenvervoer 2000 
kenmerken van een biedmarkt, nu in het met deze wet geïn-
troduceerde stelsel vervoersconcessies voor bepaalde gebie-
den worden aanbesteed, waarna de winnaar binnen die con-
cessie gedurende een aantal jaren het alleenrecht krijgt. Bij 
de beoordeling van de overnames door Connexxion van de 
gemeentelijk vervoerbedrijven van Utrecht (GVU)19 en Nij-
megen (Novio)20 speelt een analyse van biedmarktgegevens 
een belangrijke rol, nu hoge marktaandelen op een dergelijke 
markt “tot op zekere hoogte” moeten worden gerelativeerd, 
aldus de NMa (daarmee niet de stelligheid aanvaardend 
waarmee soms wordt betoogd dat marktaandelen op bied-
markten in het geheel iets zeggen). In de periode 2002 – 2006 
is een reeks concessies beschikbaar gesteld, waarop naast 

13  Besluit van 20 januari 2006, zaak 5470/Asito Participaties – Van der 
Noordt Personeelsdiensten.

14  Besluit van 11 juli 2006, zaak 5660/GGZ Groep Europoort – Bavo RNO 
Groep.

15  Besluit van 11 augustus 2006, zaak 5723/GGZ Buitenamstel – Stichting 
De Geestgronden.

16  Besluit van 21 september 2006, zaak 5766/CoopCodis – Laurus Neder-
land. Zie ook het besluit van 21 september 2006, zaak 5767/Edah fran-
chise – Sperwer.

17  Besluit van 19 mei 2006, zaak 5595/OAD Reisorganisatie Holding B.V 
– Hotelplan Internationale Reisorganisatie B.V.

18  GvEA 23 februari 2006, zaak T-282/02, Jur. 2006, p. II-319, Cementbouw 
Handel & Industrie/Commissie.

19  Besluit van 19 december 2006, zaak 5840/Connexxion-GVU.
20  Besluit van 21 december 2006, zaak 5899/Connexxion-Novio.
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Connexxion ook Arriva en Veolia hebben geboden. Gelet 
op de uitkomsten (stevige concurrentie voor Connexxion en 
dalende prijzen) is de conclusie gerechtvaardigd dat thans 
voldoende aanbieders op de markt zijn waarvan Connexxion 
concurrentiedruk ondervindt. Bovendien gaat van GVU noch 
Novio belangrijke concurrentiedruk uit, nu de overname de 
positie van Connexxion niet significant zal versterken en 
deze bedrijven niet in staat worden geacht zelfstandig met de 
drie grote vervoerders te concurreren.

Zorgsector
De zorgsector, in het bijzonder fuserende thuiszorgorganisa-
ties en zorgverzekeraars, blijft de NMa ook in 2006 onver-
minderd bezighouden. In vijf zaken wordt geoordeeld dat een 
vergunning vereist is,21 in een van deze zaken wordt de ver-
gunning in 2006 verleend22 terwijl slechts een vergunning-
aanvraag wordt ingediend.23 De fusies tussen Delta Lloyd, 
Menzis en Agis en VGZ en Unive worden op dezelfde dag 
goedgekeurd, maar de ledenraad van Menzis zal uiteindelijk 
tegen de fusie met Agis en Delta Lloyd stemmen. Ofschoon 
de zorgverzekeraars snel consolideren ziet de NMa geen pro-
blemen, nu de markt weinig stabiel is en consumenten in 
toenemende mate overstappen, de fuserende partijen ook in 
de toekomst voldoende concurrentiedruk zullen ondervinden 
van andere verzekeraars en zij geen voordeel ontlenen aan 
hun positie in hun historische “thuismarkten” in bepaalde 
provincies, nu de markt landelijk is en zich geen specifiek 
provinciaal aanbod ontwikkelt. De NMa herhaalt in deze 
besluiten haar benadering van inkoopmacht, waarbij de posi-
tie van partijen op de inkoopmarkt (inkoop van zorg voor 
verzekerden) als afgeleide wordt gezien van hun positie op de 
verkoopmarkt (zorgverzekeringsmarkt) en eventuele inkoop-
macht geen probleem wordt geacht zolang voldoende con-
currentie op de verkoopmarkt verzekeraars dwingt inkoop-
voordelen aan hun klanten door te geven.

Op 17 augustus 2006 gaf de NMa een persbericht uit 
inzake de intrekking van de vergunningaanvraag van de 
Oosterscheldeziekenhuizen en het Ziekenhuis Walcheren. De 
aanvraag was ingetrokken een dag voordat de NMa met een 
besluit zou komen, waarin naar mag worden aangenomen 
– gelet op de inhoud van het persbericht – de vergunning zou 
worden geweigerd. Uit het jaarverslag over 2006 blijkt nog 
dat partijen een efficiency-verweer hadden aangevoerd maar 
de NMa dit onvoldoende onderbouwd achtte.

Inkoopmacht
In de zaak Casema/Kabelcom24 hadden de investeerders Cin-
ven en Warburg Pincus het voornemen om gezamenlijke 
zeggenschap over Essent Kabelcom te verwerven. Cinven en 
Warburg Pincus hadden enige tijd voor de melding al Casema 
Holding B.V. en Multikabel B.V. overgenomen en waren daar-
door al actief op dezelfde productmarkt. De NMa stelde echter 
vast dat er geen geografische overlap met de activiteiten van 
Kabelcom was, nu kabelmaatschappijen geen overlappende 
netwerken hebben en niet in elkaars verzorgingsgebied actief 
zijn. Na de concentratie zouden de gezamenlijke kabelmaat-

schappijen ongeveer 55% van de kabelabonnementen voor 
de Nederlandse consumenten verzorgen. De NMa onderzocht 
daarom de mogelijkheid dat de kabelmaatschappijen een 
sterke onderhandelingspositie zouden verwerven tegenover 
programma-aanbieders. Dit was evenwel niet het geval, nu 
niet aannemelijk was dat de combinatie tot verschraling van 
het programma-aanbod zou leiden en evenmin viel te ver-
wachten dat deze exclusiviteit van programma-aanbieders 
zou afdwingen ten nadele van concurrerende platform-aan-
bieders.

De NMa definieert inkoopmacht ‘als de mogelijkheid 
van een onderneming om een prijsverlaging, ten opzichte van 
een competitieve inkoopprijs, bij zijn leveranciers af te dwin-
gen’.25 Van belang daarbij is dat de afnemer over de mogelijk-
heid beschikt uit te wijken naar reële alternatieven.26 Dit ver-
schijnsel beoordeelt de NMa doorgaans als pro-competitief 
omdat inkoopmacht tot een verlaging van de productiekosten 
kan leiden die ten goede kan komen aan eindgebruikers.27 
Inkoopmacht kan ook tot negatieve effecten voor de con-
currentie leiden, bijvoorbeeld wanneer een geconcentreerde 
onderneming haar aanbieders ontmoedigt om zaken met een 
concurrerende onderneming te doen (‘exclusiviteit’) of wan-
neer de inkoopmacht ervoor zorgt dat de onderneming een 
‘poortwachtersfunctie’ verkrijgt (‘verschraling’).28 Volgens 
de NMa kan een poortwachtersfunctie ontstaan wanneer de 
leverancier meer afhankelijk is van de afnemer dan anders-
om.29 De afnemer kan hierdoor bepalen welke producten op 
de markt komen of producten van de markt halen. Ten slotte 
kan de onderneming de markt tegen concurrenten afscher-
men. Zuiver negatieve prijseffecten voor de leverancier die te 
maken krijgt met partijen die inkoopmacht bezitten, acht de 
NMa ‘geen reden om in te grijpen op basis van het concentra-
tietoezicht’.30

21  Besluit van 24 mei 2006, zaak 5603/ZgNL-TML-LvGG; besluit van 
11 juli 2006, zaak 5082/Zorggroep West- en Midden-Brabant – Amarant; 
besluit van 10 augustus 2006, zaak 5574/Amstelring – Zonnehuisgroep 
Amstelland en besluit van 2 november 2006, zaak 5632/GGZ Noord-
Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin; besluit van 7 november 2006, zaak 
5740/Laak & Eemhoven – Amant.

22  Besluit van 26 september 2006, zaak 5603/ZgNL-TML-LvGG.
23  Deze aanvraag, van Laak & Eemhoven en Amant, is nadien ingetrokken, 

omdat partijen na afstoting van een deel van hun activiteiten onder de 
drempels blijven en zij dus zonder goedkeuring hun resterende activitei-
ten konden samenvoegen.

24  Besluit van 8 december 2006, zaak 5796/Cinven – Warburg Pincus 
– Essent Kabelcom.

25  Besluit van 8 december 2006, zaak 5796/Cinven – Warburg Pincus – 
Essent Kabelcom, besluit van 24 april 2006, zaak 5476/PepsiCo – Duyvis.

26  Besluit van 27 juli 2006, zaak 5206/Pantein – STBNO.
27  De NMa verwijst ter motivatie naar de Richtsnoeren van de Commissie 

van 5 februari 2004 inzake horizontale fusies en het NMa Visiedocument 
Inkoopmacht van december 2004.

28  Van een poortwachtersfunctie is sprake als de onderneming een zodanige 
invloed op de distributie van een bepaald product kan uitoefenen dat 
zij hierdoor kan bepalen hoe de concurrentie op de upstream markt zich 
verhoudt. Zie: besluit van 8 december 2006, Cinven – Warburg Pincus – 
Essent Kabelcom, zaak nr. 5796/102, randnummer 78.

29  Besluit van 24 april 2006, PepsiCo – Duyvis, zaak nr. 5476,  
randnummer 53.

30  Besluit van 8 december 2006, Cinven – Warburg Pincus – Essent Kabel-
com, zaak nr. 5796/102, randnummer 78.
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In eerdere besluiten, zo ook in het besluit PepsiCo – 
Duyvis constateerde de NMa dat het voeren van private label 
producten in supermarkten een geduchte concurrentievorm 
is voor afnemers met inkoopmacht. Door middel van promo-
ties, het plaatsen in minder aantrekkelijke schappen of zelfs 
delisting kan een afnemer met inkoopmacht tegendruk bie-
den tegen een leverancier met een dominante positie.31 

Remedies
In de zaak Pantein – STBNO32, een concentratie in de zorg-
sector, verrichtte de NMa een uitgebreide analyse naar de 
remedies die de parijen in de eerste fase aanboden. Om de 
bezwaren van de NMa weg te nemen boden de partijen aan 
om een deel van hun extramurale zorgactiviteiten over te 
dragen aan Zorggroep VDA. Het zou moeten gaan om een 
contractueel volume aan persoonlijke verzorging en verple-
ging, en een volume aan huishoudelijke verzorging ter waar-
de van ongeveer 1 miljoen euro. De CTG/ZAio (nu: NZa) zou 
beslissen over de herschikking van het contractuele volume. 
In haar analyse bekeek de NMa of het af te stoten bedrijfson-
derdeel levensvatbaar was. Dat wil zeggen dat het zelfstandig 
en onafhankelijk van de partijen moet kunnen functioneren. 
Daarnaast moet het bedrijfsonderdeel ook in staat zijn om 
daadwerkelijk, effectief en op duurzame wijze met de partijen 
(Pantein en STBNO) te kunnen concurreren. De NMa beoor-
deelde tevens of de toetreding van deze ‘nieuwe’ concurrent 
geen andere mededingingsbezwaren op zal werpen. 

De NMa concludeerde, mede op basis van de antwoor-
den die zij van andere marktpartijen kreeg, dat Zorggroep 
VDA een zelfstandig steunpunt in Boxmeer verwerft met een 
management, verzorgend personeel, voldoende cliënten en 
voldoende omvang heeft om rendabel op de markt te ope-
reren. Ook heeft Zorggroep VDA voldoende mogelijkheden 
om uit te breiden naar andere gemeenten. VDA beschikt over 
voldoende kwaliteit om naamsbekendheid op te bouwen. Wat 
betreft de duurzaamheid van de positie van Zorggroep VDA, 
keek de NMa naar de productieafspraken die met een zorg-
kantoor in de toekomst zouden kunnen worden gesloten. Het 
inkoopbeleid van een zorgkantoor is daarvoor van belang. 
Uit het onderzoek bleek dat Zorggroep VDA voor 2006 en 
waarschijnlijk ook voor 2007 hernieuwde contracten kan 
afsluiten voor een vergelijkbaar percentage. Dit was voor de 
NMa voldoende om van duurzaamheid uit te gaan.

In het besluit GGZ Noord-Holland – GGZ Dijk en Duin33 
ging de NMa niet akkoord met het voorstel tot wijziging van 
de melding. Het betrof wederom een concentratie in de zorg-
sector. Partijen boden een zogenaamde ‘gedragsremedie’ aan. 
De partijen zouden schriftelijk aan de relevante zorgverzeke-
raars toezeggen dat zij de klinische voorzieningen op non-
discriminatoire wijze tegen marktconforme prijzen zouden 
exploiteren. De NMa ging niet akkoord omdat een dergelijke 
toezegging voortdurend dient te worden gecontroleerd en bij 
eventuele overtreding proportioneel dient te worden gehand-
haafd. Dergelijk proportioneel toezicht is, volgens de NMa, 
onvoldoende mogelijk. Ook het tweede voorstel tot wijziging 
van de melding werd door de NMa verworpen. GGZ Dijk en 

Duin bood aan om voor de concentratie haar zeggenschap 
in Stichting GGZ Centrum West Friesland te beëindigen. De 
NMa vond echter dat het ontstaan van deze eventuele nieuwe 
concurrent niet het wegvallen van de bestaande concurrent 
door de concentratie compenseerde.

In de zaak KPN – Nozema Services bood KPN een 
aantal remedies aan om eventuele mededingingsrechtelijke 
bezwaren bij de NMa weg te nemen. KPN zou de hoge zend-
masten die mede gebruikt worden door vergunninghouders 
verkopen. Een aantal marktpartijen had aangegeven dat KPN 
met de opbrengst van de zendmasten een concurrentievoor-
deel zou hebben ten opzichte van andere afnemers van de 
zenddiensten (‘kruissubsidie’). KPN zou deze opbrengst kun-
nen aanwenden om andere partijen uit de markt te drukken 
door haar diensten onder de kostprijs aan te bieden. De NMa 
concludeerde echter dat KPN voldoende slagkracht had om 
dit ook met een lage opbrengst van de masten te bewerk-
stelligen en zag dan ook geen ‘dwingend verband’ met de 
concentratie.34 Ook het argument dat KPN de overige zend-
masten zo kan inrichten dat toekomstige vergunninghouders 
afhankelijk zijn van de zendmasten van KPN, acht de NMa 
niet voldoende aannemelijk.

Ruimte voor concurrentie binnen regelgeving
In het eerder genoemde besluit GGZ Noord-Noordholland 
– GGZ Dijk en Duin analyseerde de NMa de ruimte voor con-
currentie die er binnen de regelgeving nog was. Per januari 
2008 zal de niet-klinische evenals de klinische GGZ-zorg 
voor korter dan een jaar niet langer onder de AWBZ vallen 
maar onder de Zorgverzekeringswet. Hierdoor is er, volgens 
de NMa, voldoende ruimte voor zorgaanbieders om te con-
curreren. Eerder had de NMa al geoordeeld dat binnen het 
kader van de AWBZ-zorg het mogelijk is om te concurreren 
op intra- en extramurale zorg. Of dit ook voor aanbieders 
van GGZ gold was echter nog niet beslist. De NMa oordeelde 
echter dat dit ook het geval was omdat zorgaanbieders de 
mogelijkheid hebben om tijdens onderhandelingen zich van 
elkaar te onderscheiden en meer cliënten te trekken door het 
bieden van hogere specialisatie en klanttevredenheid en op 
die manier trachten een groter budget te verkrijgen. De NMa 
is bovendien van mening dat twee wetswijzigingen ervoor 
zorgen dat er nog een extra concurrentieprikkel ontstaat.35 
De NMa doelt dan op de wijziging van de Wet Toelating Zorg-
instellingen en de invoering van zorgzwaartepakketten.36 

Ook in het besluit HHvL – SWS kwam de problema-
tiek omtrent de ruimte voor concurrentie in regelgeving aan 
de orde. Het betrof een concentratie tussen woningbouw-

31  Besluit van 24 april 2006, PepsiCo – Duyvis, zaak nr. 5476, randnummers 
61-62.

32  Besluit van 27 juli 2006, Pantein – STBNO, zaak nr. 5206/104.
33  Besluit van 2 november 2006, zaak 5632/GGZ Noord-Holland – GGZ Dijk 

en Duin.
34  Besluit van 6 maart 2006, zaak 5454/KPN – Nozema Services.
35  Besluit van 2 november 2006, zaak 5632/GGZ Noord-Holland – GGZ Dijk 

en Duin.
36  TK 2005-2006, 26631, nr. 177, 193 en beleidsvisie GGZ 2006, TK 2005-

2006, 29248, nr. 26.
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corporaties waarbij de partijen aangaven dat de huidige 
strikte regelgeving op het gebied van sociale huur, met name 
woningbeheer en –verhuur en herstructurering, geen ruimte 
overliet voor concurrentie. De NMa stelt vast, zoals zij in eer-
dere besluitvorming reeds had gedaan, dat voor het bestaan 
van concurrentie het noodzakelijk is dat aanbieders zich van 
elkaar kunnen onderscheiden. Daarvoor is vereist dat aan-
bieders een zekere vrijheid genieten ten aanzien van de hoe-
veelheid, samenstelling, vorm en kwaliteit van de betrokken 
producten. De NMa stelt dat er, ondanks beperkingen door 
wetgeving, wel degelijk ruimte over is voor noemenswaar-
dige concurrentie.37

Verticale effecten
In Bencis Buy Out Fund – Perry Sport stond de overname 
van de sportwinkelketen Perry Sport door Unlimited Sports 
Group B.V. (USG) centraal. Aangezien de twee moederon-
dernemingen van USG ook een overname van de RGB-groep 
hadden aangemeld, onderzocht de NMa of er zich eventuele 
ongewenste verticale effecten voor zouden doen. De RGB-
groep is namelijk actief op het gebied van het ontwerpen 
en (co)productie van sportartikelen. Omdat de omzet van 
de RGB-groep en Perry Sport op de relevante markten maar 
een klein deel uitmaakte van de totale markt, en omdat er 
zeer sterke concurrenten op de markt aanwezig waren (Nike, 
Adidas, Reebok, Puma en Asics) ontstonden volgens de NMa 
geen verticale problemen.38

De NMa onderzocht tevens de verticale effecten in de 
zaak Electrabel – Rendo Energielevering. De mogelijke ver-
ticale effecten in deze zaak zouden kunnen inhouden dat de 
partijen geen elektriciteit meer aan anderen zullen leveren of 
geen elektriciteit van andere spelers op de markt voor pro-
ductie en groothandel van elektriciteit zullen inkopen. Hoe-
wel Electrabel de mogelijkheid heeft niet langer elektriciteit 
aan andere partijen te leveren acht de NMa het niet aanne-
melijk dat er een prikkel voor partijen bestaat om dit gedrag 
te vertonen. Dit zou namelijk betekenen dat Electrabel een 
deel van haar capaciteit niet zou kunnen inzetten. Boven-
dien zullen de andere spelers niet van de markt uitgesloten 
worden omdat er nog voldoende afzetmogelijkheden zouden 
overblijven.39

Toetredingsdrempels 
In KPN – Nozema Services beoordeelde de NMa de overname 
van Nozema door KPN. De overheid had programma-aan-
bieders bij het verwerven van een radiofrequentie de ver-
plichting opgelegd gebruik te maken van bepaalde door de 
overheid aangewezen hoge zendmasten. Voor het aanbieden 
van landelijke analoge FM-radio zendernetwerkdiensten 
waren er verder geen substituten. In Nederland zijn er 44 van 
deze zendmasten. Vierentwintig van deze masten hadden 
een betonnen onderbouw, welke alle in het bezit van KPN 
waren. Tevens bezat KPN acht op de onderbouw geplaatste 
hoge antenne-opstelpunten. De locatie van de zendmasten 
wordt bepaald op grond van internationale wetgeving, geïm-
plementeerd door de overheid. Zonder internationale coördi-

natie is het slechts toegestaan de zendapparatuur binnen een 
straal van 15 kilometer te verplaatsen. Het is volgens de NMa 
zeer de vraag of binnen dit gebied alternatieve masten zijn. 
Nieuwbouw is moeilijk vanwege de hoge aanlegkosten, lange 
bouwtijden en bestemmingsplan- en milieuvergunningspro-
cedures. 

Collectieve machtspositie
In Delta Lloyd – Agis – Menzis en VGZ – Univé onderzoekt 
de NMa of er sprake is van een collectieve machtspositie op 
de markt voor zorgverzekeringen. Na de twee fusies bleven 
er vier grote spelers over welke samen een marktaandeel van 
87% hebben. De NMa geeft aan dat, wil er sprake zijn van 
een collectieve machtspositie, aan de inmiddels bekende vier 
cumulatieve voorwaarden dient te zijn voldaan40:
– Op de markt moet het betrekkelijk eenvoudig zijn tot een 

verstandhouding te komen over de coördinatievoorwaar-
den;

– De coördinerende ondernemingen moeten in voldoende 
mate kunnen controleren of de verstandhouding wordt 
nageleefd;

– Er moet een geloofwaardig disciplineringsmechanisme 
zijn dat in werking kan worden gesteld wanneer afwij-
kend gedrag aan het licht komt;

– De met de coördinatie beoogde resultaten mogen niet in 
gevaar kunnen worden gebracht door het optreden van 
buitenstaanders, zoals huidige en toekomstige concur-
renten die niet aan de marktcoördinatie deelnemen, en 
afnemers.

In haar analyse met betrekking tot sub (a) overweegt de NMa 
dat in 2006, toen er geen acceptatiebeleid was, ongeveer 18% 
naar een andere verzekering is overgestapt. De NMa hecht 
ook grote waarde aan de stijging van het aantal collectief 
verzekerden. Collectiviteiten zijn belangrijk omdat het verlie-
zen van een collectiviteit als klant tot een grote vermindering 
in het aantal verzekerden van een zorgverzekeraar kan leiden. 
Daarnaast wordt door collectiviteiten vaak met meerdere par-
tijen onderhandeld, hetgeen de concurrentie ten goede komt. 
Collectiviteiten willen ook steeds meer maatwerk, waardoor 
producten minder homogeen worden en afstemming tussen 
de verzekeraars moeilijker wordt.

Verder geeft de NMa aan dat de meeste mensen een 
aanvullende verzekering afsluiten en dat er tussen de aan-
vullende verzekeringen grote verschillen bestaan. Uit de jaar-
verslagen blijkt dat de kostenstructuur van de verschillende 
ondernemingen verschilt. Deze verschillen maken het moei-
lijker tot een onderlinge afstemming te komen. De NMa komt 
dan ook tot de conclusie dat, ondanks het feit dat de verze-

37  Besluit van 27 januari 2006, zaak 4173/HHvL – SWS.
38  Besluit van 30 augustus 2006, zaak 5743/Bencis Buy Out Fund – Perry 

Sport.
39  Besluit van 21 augustus 2006, zaak 5724/Electrabel Nederland Beheer-

maatschappij B.V. – Rendo Energielevering B.V.
40  De voorwaarden die de NMa noemt zijn afgeleid van de voorwaarden 

genoemd in het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg, Zaak  
T-0342/99, Airtours plc vs. Commissie.
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keraars meervoudige onderlinge relaties kennen, niet aan de 
eerste voorwaarde voldaan is.

Met betrekking tot de andere voorwaarden geeft de 
NMa aan dat, door het gebrek aan homogeniteit met betrek-
king tot aanvullende verzekeringen en doordat collectieve 
verzekeringen bilateraal worden onderhandeld, de markt niet 
transparant genoeg is om te controleren of het gecoördineer-
de gedrag wordt nageleefd. Indien afwijking van het geco-
ordineerde gedrag zou worden ontdekt, kan pas na een jaar 
opgetreden worden omdat de meeste contracten een looptijd 
van een jaar hebben. Daarmee is er volgens de NMa geen 
effectief disciplineringsmechanisme. Ten slotte hebben klei-
nere verzekeraars ook successen geboekt en vormen regelma-
tig inkoopcombinaties die concurreren met de grotere zorg-
verzekeraars.

Uitsluiting
In KPN – Nozema onderzoekt de NMa of de verticale integra-
tie van KPN en Nozema kan leiden tot uitsluiting van con-
currenten op de markt voor de doorgifte van radiosignalen 
en de DVB-H41 markt voor doorgifte van mobiele communi-
catiediensten voor eindgebruikers (televisiediensten). Op deze 
markten onderzoekt de NMa; (i) de prikkel en mogelijkheid 
tot uitsluiting (ii) de significantie van het uitsluitingsgedrag 
op de mededinging en (iii) het causale verband tussen de con-
centratie en het mogelijke uitsluitingsgedrag.

Met betrekking tot de verticale relatie in de doorgifte 
van radiosignalen, geeft de NMa aan dat, door mede-eigen-
dom van de infrastructuur, KPN de mogelijkheid heeft hogere 
tarieven te berekenen aan aanbieders van zendernetwerk-
diensten. Deze berekenen de hogere prijs waarschijnlijk door 
aan Nozema en haar concurrenten. KPN kan met de hogere 
opbrengst de diensten van Nozema financieel ondersteunen, 
terwijl concurrenten van Nozema deze mogelijkheid niet heb-
ben. Naast de mogelijkheid heeft KPN volgens de NMa ook 
de prikkel dergelijk uitsluitingsgedrag te vertonen aangezien 
KPN hierdoor zijn positie aanzienlijk kan versterken. Met 
betrekking tot het tweede punt geeft de NMa aan dat Nozema 
reeds vele jaren de grootste aanbieder van de diensten is, en 
daarnaast slechts één echte concurrent bestaat. Door de hoge 
toetredingsdrempels kan deze positie door de concentratie 
significant versterkt worden. Nu de prikkel tot uitsluiting pas 
ontstaat na de concentratie is ook het causaal verband met de 
concentratie gegeven, aldus de NMa.

Op de markt voor doorgifte van mobiele commu-
nicatiediensten overweegt de NMa dat KPN al een belang-
rijke positie inneemt bij de voorganger van DVB-H en dat 
KPN daarom ook de mogelijkheid en prikkel heeft toegang 
tot DVB-H te weigeren en zijn positie te versterken. Door de 
sterke positie van KPN op de markt voor mobiele communi-
catiediensten kan het uitsluiten grote gevolgen hebben. KPN 
had al invloed in de ontwikkeling van DVB-H door middel 
van een gezamenlijke onderneming met Nozema: Digitenne. 
De NMa is daarom van mening dat de concentratie het moge-
lijk uitsluitend effect niet versterkt. De NMa accepteerde de 

door KPN aangeboden remedies aan en keurde de transactie 
alsnog goed.

De mogelijkheid van uitsluitingseffecten door bunde-
ling en category management zijn door de NMa onderzocht 
in PepsiCo – Duyvis. Potentiële afsluitingseffecten door bun-
deling ontstaan wanneer een partij zijn afnemers dwingt 
“zwakke” producten samen met “sterke” producten uit zijn 
assortiment af te nemen, met name wanneer de betrokken 
producten complementair zijn. De NMa oordeelt evenwel dat 
frisdranken en zoutjes niet in die mate complementair zijn en 
de mogelijkheid tot bundeling verder wordt verkleind door 
compenserende afnemersmacht. Category management is een 
vorm van dienstverlening aan detaillisten door leveranciers, 
bestaande uit het uitbrengen van adviezen aangaande de 
opbouw van de schappen en het aantal te voeren producten, 
het promotiebeleid en de winkelacties. Bekende fabrikanten 
leveren deze diensten aan winkelketens. Doordat echter nog 
niet alle detaillisten hier gebruik van maken en doordat het 
advies ook meestal vrijblijvend wordt opgevat was de NMa 
van mening dat de concentratie niet zal leiden tot het ont-
staan of versterken van een economische machtspositie door 
portfolio-effecten.

Potentiële concurrentie
De NMa kan potentiële concurrentie onderzoeken naar aan-
leiding van een fusie door een partij met een mogelijke con-
current (ZgNL – TML – LvGG) of indien fuserende partijen 
concurrentiedruk kunnen ondervinden van een potentiële 
concurrent (GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin). 
In laatstgenoemde zaak ging het over de fusie tussen twee 
zorginstellingen. Deze instellingen hadden op de markt voor 
klinische zorg voor volwassenen en ouderen weinig concur-
rentie. Er kwam echter wel mogelijke concurrentie van de 
GGZ voor kinderen en jeugdigen, maar de NMa achtte deze 
druk beperkt van omvang. In Pantein – STBNO oordeelde de 
NMa ook dat er niet voldoende potentiële concurrentiedruk 
was om de partijen te disciplineren.

In de zaak ZgNL – TML – LvGG fuseerde een zorgin-
stelling uit Midden-Limburg met een andere zorginstelling 
uit Noord-Limburg. Hierbij was de vraag of de zorginstelling 
een potentiële concurrent over nam. De NMa geeft aan dat 
een fusie met een potentiële concurrent kan leiden tot mede-
dingingsbeperkende effecten indien de potentiële concurrent 
de gedragingen van de op de markt actieve ondernemingen 
in aanzienlijke mate intoomt of wanneer het waarschijnlijk 
is dat hij zou uitgroeien tot een daadwerkelijke concurrent. 
Daarnaast mogen er niet voldoende andere potentiële con-
currenten zijn die voldoende concurrentiedruk uit kunnen 
oefenen. ZgNL had echter geen ambities getoond tot Midden-
Limburg toe te treden en de drempels voor toetreding waren 
bovendien erg hoog. ZgNL was daarnaast niet de grootste 
partij in Noord-Limburg en daarom komt de NMa tot de con-
clusie dat, zo ZgNL al een potentiële concurrent was, zij niet 
de belangrijkste potentiële concurrent was.

41  DVB-H staat voor Digital Video Broadcasting for Handhelds.
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Nevenrestricties
In de zaken PepsiCo – Duyvis en Schiphol Airport Retail – 
KLM Tax Free Services heeft de NMa een niet-concurren-
tiebeding van twee jaar goedgekeurd aangezien het beding 
beperkt bleef tot de overgenomen onderneming en het geo-
grafisch gebied beperkt is tot het gebied waarin de overge-
nomen onderneming actief is. In PepsiCo – Duyvis hadden 
partijen ook een niet-wervingsbeding voor de duur van twee 
jaar opgenomen. De NMa beoordeelt dit beding op dezelfde 
wijze als een niet-concurrentiebeding en keurt het dan ook 
om dezelfde redenen goed.
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