Meldingsplicht bij overname, fusie of oprichten van onderneming
Het is mogelijk dat een overname, fusie of het oprichten van een gemeenschappelijke
onderneming* moet worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM; tot 1
april jl. de NMa). Schending van de meldingsplicht kan tot een hoge boete leiden. Dit
blijkt maar weer eens uit een recent besluit van de ACM inzake Motorhuis.
Motorhuis heeft per 1 januari 2012 een deel van het Bulters-concern overgenomen. Pas
op 10 augustus 2012 heeft Motorhuis de overname officieel gemeld bij de NMa. Hoewel
de NMa uiteindelijk akkoord was met de overname, achtte zij het wel nodig om een boete
van € 500.000 op te leggen vanwege de te laat gedane melding. Dat de juridisch
adviseur van Motorhuis onachtzaam zou zijn geweest en er derhalve geen tijdige melding
was gedaan, vond de NMa geen voldoende reden de boete te verlagen. Daarnaast zijn de
100% aandeelhouders van Motorhuis – naast Motorhuis zelf – hoofdelijk aansprakelijk
gesteld. Dit houdt in dat zij ieder voor het geheel kunnen worden aangesproken.
Meldingsplicht
Een overname, fusie of het oprichten van een gemeenschappelijke onderneming moet bij
de ACM worden gemeld, indien wordt voldaan aan de volgende drempelwaarden**:
1.
2.

de gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen bedroeg in het
voorafgaande kalenderjaar meer dan € 113.450.000;
waarvan door tenminste twee van de betrokken ondernemingen ieder
tenminste € 30.000.000 in Nederland is behaald.

In de eerste fase van de meldingsprocedure zal worden bepaald of er een vergunning
vereist is (kosten: € 15.000). Zo niet, dan kan de overname, fusie of oprichting van de
nieuwe onderneming doorgang vinden. Indien de ACM van oordeel is dat wel een
vergunning vereist is, kan een vergunning worden aangevraagd (de tweede fase). De
ACM bepaalt dan of een vergunning zal worden verleend (kosten: € 30.000).
* Een volwaardige onderneming die door twee of meer partijen wordt opgericht,
waarover die partijen gezamenlijke zeggenschap hebben.
** Voor de zorgsector gelden speciale drempelwaarden die veel lager zijn.
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