wijziging van de Mededingingswet in verband met wijziging van de
bepalingen over markt en overheid en wijzigingen in het concentratietoezicht,
en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet
nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de
mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie
van de bepalingen in de Mededingingswet over markt en overheid gewenst is hierin
wijzigingen aan te brengen, dat het wenselijk is ook voor nationale situaties in de
Europeesrechtelijk geregelde privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht
te voorzien en enige wijzigingen van technische aard aan te brengen in het
concentratietoezicht;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
Artikel 193k, onderdeel a, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek komt als volgt te
luiden:
a. inbreuk op het mededingingsrecht: een inbreuk op artikel 101 of 102 van het
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, het mededingingsrecht van
een lidstaat van de Europese Unie dat parallel wordt toegepast aan artikel 101 of 102
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie overeenkomstig artikel
3, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002
betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van
het Verdrag (PbEG 2003, L 1), of artikel 6 of 24 van de Mededingingswet;
Artikel II
De Mededingingswet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 25h wordt als volgt gewijzigd:
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1. In het tweede lid wordt “aan andere bestuursorganen of aan overheidsbedrijven”
vervangen door: aan andere bestuursorganen, aan overheidsbedrijven of aan
buitenlandse overheden.
2. Het vijfde en zesde lid vervallen.
B
Na artikel 25h wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 25ha
1. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op economische activiteiten en op een
bevoordeling als bedoeld in artikel 25j, welke plaatsvinden respectievelijk plaatsvindt
in het algemeen belang.
2. Het besluit dat economische activiteiten of een bevoordeling plaatsvinden
respectievelijk plaatsvindt in het algemeen belang geschiedt voor provincies,
gemeenten en waterschappen door provinciale staten, de gemeenteraad
respectievelijk het algemeen bestuur en voor het Rijk en voor zelfstandige
bestuursorganen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen door de minister die het aangaat.
3. Op de voorbereiding van het besluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.
4. Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen beoordeelt dit besluit telkens
binnen een periode van vijf jaar op de doeltreffendheid en de effecten daarvan in de
praktijk. Een verslag van de beoordeling wordt openbaar gemaakt.
5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over:
a. de elementen die bij de motivering van het besluit in ieder geval aan de orde
komen;
b. de elementen die bij de beoordeling, bedoeld in het vierde lid, van het besluit
worden betrokken;
c. de wijze van openbaarmaking van het verslag van de beoordeling.
C
Artikel 27, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. het direct of indirect verkrijgen van zeggenschap over één of meer ondernemingen
of delen daarvan door middel van de verwerving van participaties in het kapitaal of
van vermogensbestanddelen, uit hoofde van een overeenkomst of op enige andere
wijze, door:
1º. één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die reeds zeggenschap over
ten minste één andere onderneming hebben, of
2º. één of meer andere ondernemingen.
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D
Artikel 28, eerste lid, onderdeel b, wordt als volgt gewijzigd:
1. In subonderdeel 3º wordt voor “1:76, eerste lid,” ingevoegd: artikel.
2. In subonderdeel 4º wordt “3:162, vierde lid,” vervangen door: artikel 3:162d.
E
In artikel 30, tweede lid, wordt de zinsnede “die plaatsvinden binnen een door de
Autoriteit Consument en Markt in aanmerking te nemen periode en die afhankelijk van
elkaar zijn of op een economische wijze zodanig met elkaar zijn verbonden dat deze
verwervingen als één verwerving zouden moeten worden beoordeeld” vervangen door:
die binnen een periode van twee jaar plaatsvinden tussen dezelfde personen of
ondernemingen.
F
Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het vierde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Voldoen partijen niet of niet
tijdig aan de voorwaarden, dan is alsnog een vergunning vereist.
2. Het zesde lid, komt te luiden:
6. Artikel 34, eerste lid, is niet van toepassing op het tot stand brengen van een
concentratie binnen een jaar na een mededeling dat voor die concentratie geen
vergunning is vereist.
G
Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, komt te luiden:
1. Artikel 34, eerste lid, is niet van toepassing in geval van een openbaar
overnamebod of een reeks van transacties met effecten die ter verhandeling worden
toegelaten tot een markt, gericht op het van meerdere verkopers verkrijgen van een
deelname in het kapitaal van een onderneming, mits de concentratie onverwijld aan de
Autoriteit Consument en Markt wordt gemeld, en de verkrijger de aan de deelname in
het kapitaal verbonden stemrechten niet uitoefent.
2. In het tweede lid wordt voor “dient de concentratie” ingevoegd: is artikel 41, eerste
lid, niet van toepassing, maar.
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H
Aan artikel 41 wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Indien de concentratie waarvoor een vergunning is verleend niet binnen een jaar na
verlening van de vergunning tot stand is gebracht, is artikel 34, eerste lid, weer van
toepassing.
I
Aan hoofdstuk 14 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 106a
Het bepaalde bij of krachtens artikel 25ha, vierde lid en vijfde lid, onderdelen b en c, is
van overeenkomstige toepassing op besluiten die voor de inwerkingtreding van artikel
25ha zijn genomen op grond van het destijds geldende artikel 25h, vijfde en zesde lid,
met dien verstande dat deze besluiten voor de eerste keer worden beoordeeld binnen
vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel 25ha.
Artikel III
In de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt na artikel 189a een artikel
ingevoegd, luidende:
Artikel 189b
Voor zover het betreft een inbreuk als bedoeld in artikel 193k van Boek 6 op artikel 6
of 24 van de Mededingingswet zijn artikel 193r van Boek 6 en de artikelen 44a, derde
lid, 161a en 844 tot en met 850 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
slechts van toepassing op die zaken die bij de rechter aanhangig zijn gemaakt na het
tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet van … houdende wijziging van
de Mededingingswet in verband met wijziging van de bepalingen over markt en
overheid en wijzigingen in het concentratietoezicht en wijziging van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de
nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het
mededingingsrecht (Stb. …, …).
Artikel IV
De Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Mededingingswet ter invoering van
regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke
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rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter
invoering van gedragsregels voor de overheid) (Stb. 2011, 162) wordt ingetrokken.
Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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