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Nr. B40

PVF/ACHMEA, zaaknr. 644, 20-5-1998 (Stcrt. 95), art. 27

onder a Mw

PVF Nederland N.V. (‘PVF’), waarvan alle aandelen in
handen zijn van Stichting PVF Nederland, en Achmea Hol-
ding N.V. (‘ACHMEA’) meldden hun voornemen om te fuse-
ren. Deze fusie vindt plaats middels een aandelenruil waar-
bij de Stichting PVF Nederland alle aandelen in het kapi-
taal van PVF overdraagt aan ACHMEA tegen uitgifte van
aandelen in het kapitaal van ACHMEA aan de Stichting
PVF Nederland.

PVF houdt zich bezig met het administreren van pen-
sioen- en andere fondsen alsmede het vermogensbeheer
van die fondsen. De Achmea-groep, waarvan ACHMEA
deel uitmaakt, ontplooit activiteiten op het gebied van ver-
zekeringen, vermogensbeheer en hulpverlening. Binnen
deze groep houdt Centraal Beheer zich bezig met de admi-
nistratie van pensioenfondsen. In deze zaak is vooral de
marktomschrijving van belang.

In het besluit worden twee productmarkten onder-
scheiden. Enerzijds is er de markt voor administratie van
collectieve pensioenregelingen waartoe zowel de admini-
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stratie ten behoeve van bedrijfspensioenfondsen als onder-
nemingspensioenfondsen behoort. Uit de reacties van
andere marktdeelnemers bleek dat deze markt zich onder-
scheidt van andere administratiediensten omdat deze acti-
viteiten een grote kennis van toepasselijke wet- en regelge-
ving eisen. De tweede relevante markt is de markt voor het
beheer van vermogens voor pensioenfondsen. Door de spe-
cifieke kenmerken van de markt voor administratie van
collectieve pensioenregelingen is de geografische dimensie
geheel Nederland. Een exacte afbakening van de relevante
geografische markt voor het vermogensbeheer blijft ach-
terwege. De d-g NMa besluit dat er voor de concentratie
geen vergunning is vereist.
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