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‘Afspraken 
worden vaak 
met de beste 
bedoelingen 
gemaakt’

ondernemers hebben over 
het algemeen weinig kennis 
van het mededingings
recht. Drie advocaten over 
verboden prijsafspraken, 
economische machts
posities en de juridische 
spelregels rondom het 
overnemen van een 
concurrent. ‘Zolang er 
geen goedkeuring van de 
toezichthouder is, ben je 
concurrent van elkaar.’

Ekram Belhadj
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Fuserende bedrijven steeds vaker 
onder de loep van ACM’, kopte Het 
Financieele Dagblad op woensdag 

7 juli van dit jaar. Waakhond Autoriteit 
Consument en Markt (ACM), die via de 
Mededingingswet er op toeziet dat bedrij
ven na een fusie of overname niet té groot 
en té sterk worden om de concurrentie uit 
te schakelen, constateert namelijk een toe
name van het aantal fusies dat verdiepend 
vervolgonderzoek nodig heeft. Dit vanwe
ge het risico dat de fusie leidt tot bijvoor
beeld prijsverhogingen, lagere kwaliteit 
van producten of dienst of verminderde 
innovatie als gevolg van marktmacht. Fu
sies die aan bepaalde omzetdrempels vol
doen moeten vooraf ter goedkeuring bij de 
ACM worden gemeld. Dit geldt wanneer de 
samengaande bedrijven bij elkaar wereld
wijd een jaaromzet van 150 miljoen euro 
of meer hebben én minstens twee van de 
samengaande bedrijven in Nederland ie
der een jaaromzet van 30 miljoen euro of 
meer hebben.

Voor mededingingsrechtadvocaten 
Pierrette Gaasbeek (Coupry), Ekram 
Belhadj (Nysingh) en Natascha Linssen 
(TREBLE) is dit bekende kost en kent de 
Mededingingswet geen geheimen meer. 
Gaasbeek is medeoprichter van Coupry, 
een advocatenkantoor gespecialiseerd 
in gereguleerde sectoren en overheid, 
en adviseert ondernemingen over on
der andere mededinging en staatssteun. 
Belhadj werkt bij het fullservice advocaj
ten en notarissenkantoor Nysingh waar 
ze ondernemers en ondernemingen uit 
diverse sectoren adviseert over samen
werking, joint ventures, fusies en over
names en (misbruik van) machtsposities.  
En Linssen is medeoprichter van het bou-
tiquekantoor TREBLE, gespecialiseerd in 
fusies en overnames, mededingingsrecht 
en gereguleerde markten als de telecom, 
post en zorgsector. Volgens het advoca
tentrio is er over het algemeen bij veel 
ondernemers nog steeds weinig kennis 
en besef van consequenties over de regels 
van de Nederlandse Mededingingswet. 
Gevolg: in de dagelijkse praktijk worden 
regelmatig ongeoorloofde afspraken ge
maakt, wordt cruciale bedrijfsinformatie 
in een te vroeg stadium van een bedrijfs
overname gedeeld en bevatten koopover
eenkomsten wederzijdse concurrentie
bedingen die vaak keihard in strijd zijn 
met de wet. 

Laten we het meteen maar concreet  
maken: waar moet je als ondernemer 
 rekening mee houden tijdens een 
fusie of overname in het kader van de 
Mededingings wet?

Linssen: ‘Je hebt telkens dezelfde is
sues bij mededingingsrecht tijdens een 
overname. Lang voor de daadwerkelijke 
overname moeten koper en verkoper zich 
afvragen: moet deze overname bij de ACM 
gemeld worden? En zijn wij concurren
ten van elkaar? Als dat zo is, dan gelden 
er vanuit mededingingsrecht allerlei be
perkingen. Je moet bijvoorbeeld zorgen 
dat je geen zeggenschap uitoefent voordat 
de ACM de overname heeft goedgekeurd. 
Ook moet je voorzichtig zijn met de infor
matie die je als concurrenten met elkaar 
deelt.’

Gaasbeek: ‘Als je een concurrent gaat 
kopen, dan is het dus niet de bedoeling om 
tijdens het eerste gesprek te vragen: wie 
zijn eigenlijk jouw klanten? Of welke prij
zen hanteer jij voor bepaalde producten?’

Maar het is toch aan de verkoper zelf of 
hij of zij informatie met de kopende partij 
wil delen?

Belhadj: ‘Vaak wordt bedrijfsvertrou
welijke informatie wel gewoon gegeven, 
want beide partijen willen dat die over
name doorgaat. Maar vanuit de wet mag 
dat in principe niet. De standaard regel is: 
je mag geen concurrentiegevoelige infor
matie met elkaar uitwisselen. En ook geen 
concurrentiebeperkende afspraken met 
elkaar maken. Want stel dat die overname 
niet doorgaat, dan zijn partijen gewoon 
concurrenten van elkaar. En dat geldt in 
feite ook zolang er nog geen handtekenin
gen onder het koopcontract staan.’

In negen van de tien gevallen is die 
informatie-uitwisseling noodzakelijk om 
als koper en verkoper nader tot elkaar te 
komen. Hoe los je dat dan op?

Gaasbeek: ‘Bij iedere stap zouden koper 
en verkoper zichzelf moet afvragen: is het 
noodzakelijk voor de transactie dat ik nú 
deze informatie deel?’ 

Belhadj: ‘Je moet dat inderdaad per 
stap in het overnameproces bekijken. 
Tijdens de due diligencefase deel je uite
raard meer informatie dan tijdens het eer
ste oriënterende gesprek. Bij de wat gro
tere bedrijven is dit bewustzijn omtrent 
de spelregels vanuit de ACM er wel. Maar 

de regels zijn voor iedereen hetzelfde, of je 
nou een groot of klein bedrijf bent.’

Linssen: ‘En ook al benadruk je dan dat 
je middenin een fusie of overname zit, je 
bent concurrenten van elkaar. En zolang 
de transactie niet is goedgekeurd, ben je 
voor de ACM en de Europese Commissie 
concurrenten van elkaar.’

Jullie stellen alle drie dat MKB-onder-
nemers nog steeds weinig van het mede-
dingingsrecht af weten.

Gaasbeek: ‘Veel ondernemers leven in 
onwetendheid voor wat betreft de mede
dingingsregels. Terwijl dit zorgt voor ge
zonde concurrentie en een eerlijk speel
veld.’ 

Belhadj: ‘Afspraken worden vaak met 
de beste bedoelingen gemaakt. Maar wat 
bijvoorbeeld voor een ondernemer een 
rationale afspraak kan zijn vanuit be
drijfsmatig oogpunt, kan voor de ACM een 
kartelafspraak vormen. Bovendien zijn de 
boetes behoorlijk hoog. Wanneer de ACM 
een boete oplegt, kan die oplopen tot tien 
procent van de wereldwijde omzet van het 
betrokken bedrijf.’

Laten we even teruggaan naar het begin: 
het mededingingsrecht is in ons land 
eigenlijk een vrij jong vakgebied.

Gaasbeek: ‘Klopt. Het Europese mede
dingingsrecht bestaat al sinds 1957, maar 
in Nederland kennen we dat recht pas 
sinds 1998. Nederland had in die tijd geen 
specifieke mededingingsregels; alles was 
toegestaan tenzij het verboden was. En in 
Brussel was het precies andersom: het is 
verboden, tenzij het is toegestaan. Dat is 
natuurlijk enorm gaan schuren, want het 
Europees recht gaat voor het Nederlands 
recht. Toen is de Mededingingswet per 1 
januari 1998 in werking getreden. Ik werk
te toen voor de ACM en moest in die tijd 
het land in om bedrijven en branchever
enigingen te vertellen dat wat ze jarenlang 
hadden gedaan, ineens niet meer mocht.’

Linssen: ‘In die tijd werd ook telecom
regulering geïntroduceerd om bestaande 
monopolies af te breken en concurrentie 
op gang te brengen. Zo werd aan KPN de 
verplichting opgelegd om concurrenten 
toegang tot zijn netwerk te geven. Het 
doel van de Mededingingswet en deze re
gulering was eigenlijk hetzelfde: aanjagen 
van de innovatie, meer aanbod en lagere 
prijzen.’
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En wat werd er vanaf 1998 zoal verboden, 
wat bedrijven en brancheverenigingen 
eerst wel deden?

Gaasbeek: ‘Brancheverenigingen had
den in die jaren een grote vinger in de pap 
ten aanzien van het gevoerde prijsbeleid. 
Ze kwamen ieder jaar met aanbevelingen 
aan bedrijven in hun sector over hoe ze de 
prijs van een product of dienst moesten 
opbouwen en met hoeveel procent de prijs 
volgend jaar omhoog moest om de kosten 
te dekken. Maar het doel van de nieuwe 
Mededingingswet was om concurrentie en 
meer marktwerking te stimuleren, dus dat 
soort prijsadviezen mochten niet meer.’

Belhadj: ‘Ook bedrijven in de zorg, zoals 
ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeu
ten, GGZ of verpleeghuizen, moesten om
schakelen. Meer dan andere sectoren is de 
zorg heel erg op samenwerking gericht. 
Dat wordt ook vanuit de overheid gesti
muleerd, want door samenwerking kun je 

betere zorg verlenen, is de gedachte. Maar 
vanuit het mededingingsrecht zitten daar 
grenzen aan. In de zorg zie je dan dat de 
ene ondernemer tegen de andere onder
nemer zegt: jij bent goed in knieoperaties 
en ik ben goed in heupoperaties. Laten 
we met elkaar afspreken dat jij dan geen 
heupoperaties meer uitvoert en ik geen 
knieoperaties. Kort door de bocht gesteld 
is dat een marktverdeling, wat op zichzelf 
niet zomaar mag.’

Wat doet een mededingingsrecht-advo-
caat om ervoor te zorgen dat een fusie 
of overname volgens de ACM-spelregels 
verloopt?

Belhadj: ‘Wij kunnen een melding van 
een fusie, overname of joint venture bij 
de ACM doen. Daar hebben ondernemers 
meestal wel hulp bij nodig, want je moet 
de markt afbakenen en ingaan op de gevol
gen op de markt na de fusie of overname. 

Wij zullen met de ondernemer bespreken 
hoe je op verschillende manieren tegen de 
markt kunt aankijken en hoe dat de beoor
deling van de ACM kan beïnvloeden. We 
kijken ook hoe we kunnen onderbouwen 
naar welke markten de ACM moet kijken. 
En je moet je afvragen als ondernemer of 
het je zaak helpt door te benadrukken dat 
je marktleider bent. Soms is het beter om 
te downplayen. Wij weten dus welke taal 
we moeten hanteren en wat belangrijk is 
om ervoor te zorgen dat de fusie, overna
me of joint venture wordt goedgekeurd.’

Gaasbeek: ‘Door internet en online ver
kopen is de marktafbakening enorm be
invloed. Vroeger verkocht je bijvoorbeeld 
dvd’s, boeken of dameskleding in je dorp, 
tegenwoordig kun je dat wereldwijd doen. 
Dat maak ik dan ook bekend bij de ACM 
als ze een markt veel te smal gedefinieerd 
hebben. Want hoe groter de markt, hoe 
kleiner je eigen positie.’

Linssen: ‘Vaak worden we pas aan het 
eind van een overnameproces ingescha
keld, terwijl we in een vroegtijdig stadium 
al veel onheil hadden kunnen voorkomen. 
Wat ik veel zie bij fusies of overnames is 
een wederzijds of te ruim nonconcurren
tiebeding, wat echt verboden is. Je mag 
afspreken dat de verkoper na de overname 
een bepaalde periode geen concurrerende 
zaken doet om de waarde van die overge
nomen onderneming te kunnen bescher

Pierrette Gaasbeek heeft gewerkt als 
universitair docent aan de Universiteit 
Utrecht, in diverse rollen bij de Autoriteit 
Consument en Markt en daarna de overstap 
gemaakt naar de advocatuur met haar eigen 
advocatenkantoor Coupry. Door haar 
continue focus op het mededingingsrecht en 
gereguleerde sectoren, met name het 
energierecht, wordt zij gezien als één van de 
specialisten op dit gebied in Nederland. 

‘Bij iedere stap 
moeten koper en 
verkoper zichzelf 
afvragen: is het 
noodzakelijk dat 
ik deze informatie 
nú deel?’
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men. Maar die is beperkt: twee jaar als 
je goodwill overdraagt en drie jaar als je 
goodwill en know-how overdraagt. Maar 
wat ik vaak zie is dat de verkoper dan 
denkt: prima, maar dan mag je ook niet 
met mij concurrenten. Dus die, die en die 
producten mag je niet ontwikkelen. Dat is 
een wederzijds nonconcurrentiebeding 
en dat is verboden. Dat hadden we bij het 
samenstellen van de intentieverklaring al 
kunnen meenemen.’

Gaasbeek: ‘Als cliënten te laat bij ons 
aankloppen, kost het vervolgens veel tijd 
om over niet goed geformuleerde afspra
ken te heronderhandelen. Dan ben je 
misschien binnen drie uur klaar met het 
opstellen van de intentieverklaring, maar 
daarna ben je wel tien uur kwijt om het 
allemaal juridisch recht te breien. Boven
dien leidt het vaak tot irritaties over en 
weer die gewoon voorkomen hadden kun
nen worden.’

Nu de staatsteun vanwege corona is 
vervallen is de verwachting dat een toe-
nemend aantal bedrijven in de problemen 
komt. Wat als bedrijf A zijn bijna failliete 
directe concurrent wil overnemen? Daar 
is dan wel enige haast bij. 

Linssen: ‘Daarvoor is er een onthefs
fingsmogelijkheid in de Mededingings
wet. Want bij een aanstaand faillissement 
of een doorstart ga je niet een melding bij 
de ACM indienen en vier weken wach
ten op een goedkeuring. Daar is geen 
tijd voor. Dan kun je om ontheffing van 
die wachttijd vragen waarbij je alvast het 
bedrijf overneemt en dus belangrijke be
slissingen kunt nemen zonder die goed
keuring af te wachten. Maar met een goed 
onderbouwde melding kun je binnen twee 
weken een goedkeuring van de ACM bin
nen hebben. Een ontheffingsverzoek is 
dus alleen nodig als er echt niet gewacht 
kan worden.’

Waar toetst de ACM in zo’n geval dan op? 
Want het bedrijf in nood heeft waarschijn-
lijk een andere marktpositie dan voordat 
de coronacrisis uitbrak. 

Belhadj: ‘Dat is iets wat de ACM ook 
meeneemt in het onderzoek: wat is de 
status van dat bedrijf in de markt? Het 
bedrijf is nu verzwakt, maar was vroeger 
wellicht een sterke speler met een duide
lijk marktaandeel. Die historie kan wel 
worden meegenomen in het uiteindelijke 
oordeel van de ACM.’

Gaasbeek: ‘Het kan op dit moment 
slecht gaan met een bedrijf, maar dat wil 
niet zeggen dat er niets van waarde in het 
bedrijf zit. Zo kan de onderneming bij
voorbeeld sterke IErechten hebben of be
paalde logistieke processen die heel goed 
lopen. En dat heeft waarde, anders werd 
het ook niet gekocht door een ander be
drijf.’

Tegenwoordig zijn veel ondernemers en 
investeringsmaatschappijen bezig met 
buy-and-build, waarbij ze kleinere bedrij-
ven overnemen en aan het platformbedrijf 
toevoegen. Is dat ook iets wat getoetst 
moet worden door de ACM?

Linssen: ‘Als je dan weer even de grens 

Ekram Belhadj is gespecialiseerd in het 
mededingingsrecht, staatssteunrecht en EU-
recht. Zij adviseert ruim 14 jaar bedrijven uit 
verschillende sectoren, zorginstellingen, 
brancheorganisaties en overheden op deze 
gebieden. Zij staat haar cliënten ook bij in 
procedures bij verschillende autoriteiten 
zoals de Europese Commissie, ACM en 
NZa, en de bestuursrechter en civiele 
rechter. Zij was eerder verbonden als docent 
Europees recht en mededingingsrecht aan 
de Universiteit Utrecht, waar zij ook cum 
laude afstudeerde.

‘Soms is het  
beter om te 
downplayen  
en niet bena
drukken dat je 
onder neming 
marktleider is’
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van minimaal twee bedrijven met ieder 
een omzet van 30 miljoen euro en een 
gezamenlijke wereldwijde omzet van 150 
miljoen euro in gedachten houdt, dan be
grijp je dat buyandbuild vaak nog niet 
aan die limiet zit. Buyandbuild, waarbij 
je kleinere bedrijfjes toevoegt aan het ge
heel, is binnen het MKB in de meeste ge
vallen ook geen probleem en kan zonder 
melding bij de ACM.’

Belhadj: ‘Aan het kralen rijgen op zich 
kan de ACM niet zoveel aan doen. Stel dat 
je met je onderneming na vijf jaar markt
leider bent als gevolg van een aantal over
names, dan kan de ACM niet achteraf als
nog de overnames verbieden. Je kunt wel 
te maken krijgen met een ander gebied 
van het mededingingsrecht, namelijk het 
verbod op misbruik van een economi
sche machtspositie. Want als je na die vijf 
jaar een marktaandeel van bijvoorbeeld 
negentig procent hebt, dan kan de ACM 

kijken of je onderneming de concurrentie 
beperkt door andere bedrijven te verdrin
gen door bijvoorbeeld leveringsweigering. 
Of dat het bedrijf consumenten benadeelt 
door bijvoorbeeld onredelijk hoge prijzen 
te rekenen.’

Tot slot, wat zien jullie de komende 
jaren als ontwikkelingen op het gebied 
van het mededingingsrecht?

Linssen: ‘Ik zie een nieuwe ontwikke
ling: toezicht op killer acquisitions. Start
ups met veelbelovende technologieën die 
worden opgekocht door de grote techbe
drijven. De overname van Whatsapp door 
Facebook was de trigger. Whatsapp had 
een omzet van tien miljoen, dus er hoef
de geen melding van gedaan te worden en 
daarmee bleef de overname onder de ra
dar. Nu heeft de Europese Commissie ge
zegd: wij willen toch dat dat soort overna
mes worden getoetst, want in feite wordt 

de concurrentie op deze manier om zeep 
geholpen.’

Belhadj: ‘Wat we de komende jaren 
ook meer gaan zien is dat de ACM har
der optreedt tegen verboden afstemming 
tussen leverancier en afnemers. De ACM 
heeft een boete van ruim 39 miljoen euro 
opgelegd aan Samsung voor overtreding 
van het kartelverbod, omdat Samsung een 
ongeoorloofde invloed zou hebben uitge
oefend op de verkoopprijzen van televisies 
van zeven grote winkelketens voor consu
mentenelektronica. Liet de ACM eerder de 
relatie tussen leverancier en afnemer wat 
met rust, zie ik nu dat de ACM zich daar 
steeds meer op focust. De claims van con
sumenten tegen dit soort bedrijven zou 
ook kunnen stijgen de komende jaren.’

Gaasbeek: ‘Wat ik merk is dat we steeds 
vaker benaderd worden door bedrijven 
die problemen hebben met een fusie of 
overname omdat hun eigen marktposi
tie daardoor ernstig wordt verzwakt. Ze 
willen dan naar de ACM toe en zoeken 
daarvoor iemand om hun standpunt naar 
voren te brengen. Je hebt als ondernemer 
overigens niet per sé een advocaat nodig 
om zo‘n melding te doen. Je kunt ook ge
woon bellen met de ACM. Veel simpeler 
kan het niet.’ l

Natascha Linssen is advocaat en mede-
oprichter van TREBLE. Zij is gespecialiseerd 
in het mededingingsrecht en sectorspeci-
fieke regulering (telecom, post, zorg en 
consumentenregels). Al ruim 15 jaar staat zij 
ondernemingen bij in procedures bij en 
tegen toezichthouders, de civiele rechter  
en de bestuursrechter. Ze was eerder 
werkzaam bij de ACM en advocaten-
kantoren Bird&Bird, Van Iersel Luchtman en 
Dirk zwager.

‘De EC gaat 
letten op killer 
acquisitions, 
want de 
concurrentie 
wordt op deze 
manier om zeep 
geholpen’


