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Geachte heer/mevrouw,  

 

Met belangstelling heeft Nederland kennis genomen van de door u uitgezette 

consultatie over het Europese concentratietoezicht1. In de Nederlandse reactie op 

het Witboek “Naar een effectievere EU-concentratiecontrole” uit 20142 is al 

ingegaan op een groot deel van de nu voorliggende vragen. Om deze reden heeft 

Nederland er voor gekozen niet de vragenlijst in te vullen maar u een brief te 

sturen. Voor de vragen over het eenvoudiger maken van het toezicht, de 

verwijzingsverzoeken en technische aspecten van het concentratietoezicht 

verwijs ik u naar de reactie van Nederland op het Witboek. Nederland is positief 

dat de reikwijdte van de consultatie nu mede strekt tot verwijzingsverzoeken 

conform artikel 9. Voor de vragen die de ervaringen van de toezichthouders 

betreffen, verwijs ik u naar de reactie op uw consultatie van de Nederlandse 

toezichthouder op de Mededingingswet, de Autoriteit Consument en Markt.   

 

Nederland wil de Europese Commissie graag steunen in haar voorstel de 

effectiviteit van de op omzet gebaseerde drempels wanneer een voorgenomen 

concentratie moet worden gemeld bij de Europese Commissie nader te 

onderzoeken. Het is van belang te onderzoeken of het nuttig is aanvullende 

maatregelen te treffen om eventuele nadelige effecten op de mededinging van 

concentraties in onder meer de digitale markt te ondervangen. Het zou goed zijn 

als de Europese Commissie onderzoekt of het zinvol is een aanvullende drempel te 

stellen of de huidige drempel aan te passen, bijvoorbeeld door een additionele 

drempel te bepalen over de waarde van de transactie. Voor Nederland is het 

uitgangspunt dat herziening niet mag leiden tot verhoging van de totale lasten 

aan ondernemerszijde of uitbreiding van de capaciteit van de toezichthouder.  
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1 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/ index_en.html  
2 Kamerstukken II 2013/14, 22 112, nr. 1890.  
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