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O nder voorbehoud van 
 goedkeuring door de ACM’, 
zo valt in menig persbericht 

over een overname of fusie te lezen. 
Alleen wanneer consumenten 
geen nadeel ondervinden, geeft de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
groen licht aan concentratie van 
ondernemingen.
‘Mededingingsrecht is een specia
lisme binnen de overnamepraktijk,’ 
zegt partner Martijn van de Hel (44) 
van het Amsterdamse Maverick Ad
vocaten. ‘De grote Zuidaskantoren 
hebben hiervoor hun eigen mensen. 
Ons kantoor richt zich expliciet op 
mededinging en marktregulering 
en wordt doorgaans door nichekan
toren in de overnamemarkt of meer 
generalistische advocaten bij trans
acties betrokken.’
Bij een fusie of overname staan de 
advocaten van Maverick eerst voor 
de vraag of een melding bij de ACM 
noodzakelijk is. ‘Dit hangt louter af 
van de omzet die de ondernemin
gen afzonderlijk en in combinatie 
 hebben. Deze analyse is niet zo 
moeilijk. Heel grote concentraties 
moeten bij de Europese Commissie 
worden gemeld.’
Daarna is het van belang snel een be
sluit te krijgen. ‘Wanneer de concen
tratie bestaat uit bedrijven die geen 
overlap hebben, kan goedkeuring in 
vier weken binnen zijn,’ aldus Van de 
Hel. Ongeveer 95 van de 100 jaarlijkse 
aanvragen worden in een eerste fase 
goedgekeurd. ‘Toch is die procedure 
niet simpel. Bij de aanvraag is het 
zaak te weten welke informatie je wel 
en niet moet verstrekken.’
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Geen grote overname zonder toestemming van de mede-
dingingsautoriteit. Martijn van de Hel staat bedrijven bij om 
deze laatste hobbel te nemen. Als het moet, in een week.

Want het kan ingewikkeld worden 
wanneer het om concurrenten gaat. 
De ACM start bij twijfel een tweede 
fase van onderzoek die tot anderhalf 
jaar kan duren. ‘We moeten dan met 
goede argumenten komen waarom 
goedkeuring verleend kan worden of 
voorstellen doen die de marktmacht 
verminderen, zoals het afstoten van 
onderdelen.’ Rond de fusie van de 
NoordHollandse ouderenzorgver
leners Vrijwaard en Omring vorig 
jaar kwam het in die fase tot een 
hoorzitting met veertig betrokkenen. 
‘De ACM eiste dat zes zorglocaties 
werden afgestoten. Wij hebben ze 
ervan weten te overtuigen dat drie 
voldoende was.’
Soms is haast geboden, zoals bij 
de overname van de door de 
 coronacrisis getroffen winkels van 
kantoorleverancier Office Centre 
in Nederland en Duitsland in juli. 
Van de Hel: ‘Wij hebben de ACM 
en de Duitse toezichthouder onze 
analyse aangeleverd en gevraagd om 
spoed. De Duitsers kwamen in één 
dag met goedkeuring, de ACM na 
zeven dagen, omdat de melding eerst 
in de Staatscourant moest komen. 
Voor zover ik kan zien een record.’
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Succes voor 
Deense orde
De Deense orde van advo-
caten heeft zich met suc-
ces sterk gemaakt voor de 
rechtspositie van gehan-
dicapte burgers. Na een 
kritisch rapport van de orde 
heeft de Deense regering 
extra geld uitgetrokken 
om de rechtszekerheid van 
deze groep te verbeteren.

D e orde presenteerde dit 
voorjaar een zwartboek 
met voorbeelden uit de 

praktijk. Conclusie: gehandicapte 
burgers stuiten vaak op een ge
sloten deur als ze bij de overheid 
aankloppen. Die hulpverzoeken 
kunnen een nieuwe rolstoel be
treffen, maar ook thuisonderwijs 
voor een kind met een ernstige 
beperking. Vaak worden ze ten 
onrechte afgewezen, stelt de orde. 
Van de meer dan zevenduizend 
burgers die in 2019 in beroep 
gingen tegen een afwijzing, kre
gen er ruim drieduizend gelijk of 
het voordeel van de twijfel. In het 
laatste geval moest de betreffende 
gemeente het verzoek opnieuw be
oordelen, met extra wachttijd tot 
gevolg. Al met al onaanvaardbaar, 
oordeelde de orde. ‘Sommige 
van de meest kwetsbare burgers 
komen in een uitzichtloze situatie 
terecht omdat gemeenten fouten 
maken en ze niet de hulp krijgen 
waar ze recht op hebben,’ stelde 
Karen WungSung, lid van de orde.
Zij pleitte voor een rechtszeker
heidsfonds, waarin nalatige 
gemeenten voor straf geld zouden 
moeten storten. Dat fonds komt 
er niet. Maar de regering heeft 
wel 19 miljoen euro uitgetrok
ken om de rechtszekerheid van 
gehandicapten en de kwaliteit 
van de behandeling van zaken 
te  verbeteren.


