
Ondernemen in een 
hangmat
In het noorden van Nederland zijn de scholen al half augustus begonnen, 

en in midden en zuid Nederland is men ook weer aan het werk. 

Zelf ben ik ook weggeweest. 

Met de camper een beetje rondgezworven door Midden Europa.

Voordat ik weg kon, was het zeker nog even aanpoten. Er komen toch 

altijd op het laatste moment nog spoedklussen tussendoor, ondanks dat 

ik ruim van te voren had ingepland om mijn werklast op tijd af te bouwen. 

En ben je dan met je camper onderweg, kostte het ook deze keer weer 

moeite om überhaupt los te komen van het werk. In de eerste dagen blijf 

ik bijvoorbeeld nog regelmatig mijn e-mail controleren om te zien of alles 

loopt, zoals ik hoop.

Daarnaast spoken er in het begin van de vakantie nog allerlei ideeën door 

mijn hoofd, waar ik de afgelopen maanden nog niet echt goed over heb 

kunnen nadenken. In de eerste week lig ik dan ook hoofdzakelijk in mijn 

hangmat na te denken over al die ideeën. 

En kennelijk liggen meer ondernemende mensen tijdens hun vakantie in 

een hangmat na te denken, want zodra ik weer op kantoor ben, beginnen 

de eerste klanten weer te bellen. Het begint met het inwinnen van 

algemene informatie over hoe een en ander beschermd kan worden door 

middel van merkregistratie of patentbescherming.

Helaas mag ik niet vertellen, wat die ondernemende mensen allemaal bij 

ons beschermen. Maar om een idee te krijgen, wat er zoals bedacht is, zou 

je kunnen kijken in de patentdatabase Espacenet. Alleen in 2014 al zijn 

er bijvoorbeeld 22 verschillende ideeën op het gebied van hangmatten 

vastgelegd. Je zou denken dat een product, zoals een hangmat, al 

helemaal uitgedacht zou zijn, maar een echte ondernemer verzint 

altijd weer wat nieuws.

Een aantal weken later belt men weer om uit te laten zoeken of de 

bescherming ook mogelijk is. 

We gaan dan zoeken in de merk of patentdatabase om te bepalen wat de 

mogelijkheden voor bescherming zijn.

Tegelijkertijd zijn de ondernemers hun strategie verder aan het uitwerken, 

zodat ze het product ook echt op de markt kunnen krijgen. Dat betekent 

voor sommigen, dat ze contacten gaan leggen met eventuele fabrikanten 

en anderen houden het meer in eigen hand en beginnen met het maken 

van bouwtekeningen voor het product.

Wanneer wij aangeven dat er mogelijkheden voor bescherming zijn, 

wordt vaak de volgende stap genomen om de bescherming dan ook 

daadwerkelijk vast te leggen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de 

merkregistratie of de patentaanvraag bij de betreffende officiële instantie 

wordt ingediend en vanaf dat moment mag het nieuwe product in de 

openbaarheid komen: tijd voor de product lancering. (en natuurlijk hoopt 

men binnenkort vaker in een hangmat te kunnen liggen, genietend van het 

succes van het nieuwe product)
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Fusiegesprekken
De twee bedrijven Paaltjes en Hekjes strijden met elkaar om de gunst van 
hun klanten. Vanwege de crisis hebben zij hun winstmarge zien dalen. Wat 
te doen? Beide bedrijven vermoeden dat doorgaan op dezelfde weg niet 
leidt tot een verbetering van de resultaten. Om deze impasse te doorbreken 
starten ze fusiegesprekken. 

Informatie uitwisselen
Ondanks de goede bedoelingen komen Paaltjes en Hekjes niet verder. De 
gesprekken zijn moeizaam en regelmatig staan beide bedrijven op het 
punt om de poging tot toenadering af te breken. Zoals dat bij fusiegesprek-
ken gebruikelijk is, wisselen Paaltjes en Hekjes informatie met elkaar uit. 
Ook informatie die je gewoonlijk niet met een directe concurrent deelt. 
Uiteindelijk komt Hekjes tot de conclusie dat de marktomstandigheden 
zijn gewijzigd. Het bedrijf vindt een fusie niet meer noodzakelijk en staakt 
daarom de gesprekken.

Mededingingsautoriteit
Dit is uiteraard een fi ctief voorbeeld, maar in de praktijk komen we deze 
situatie vaak tegen. De fusiepartners realiseren zich niet (altijd) dat de 
Mededingingswet grenzen stelt aan welke informatie wanneer mag 
worden verstrekt. Eind maart maakte de mededingingsautoriteit ACM 
bekend dat zij eind 2015 aan vier koel- en vrieshuizen en aan vijf fei-
telijk leidinggevenden in totaal EUR 12,5 miljoen aan boetes heeft 
opgelegd. Dit is overigens geen unieke zaak. In 2010 legde de ACM al 
miljoenenboetes op aan twee thuiszorgorganisaties voor een soortgelijke 
situatie. De Rechtbank Rotterdam heeft die boetes vorig jaar bekrachtigd.

Bewust goed
De scheidslijn tussen geoorloofd en ongeoorloofd gedrag is dun. Meestal 
loopt het onbewust goed af. In deze tijd van good governance is dat echter 
niet meer afdoende. Daarom is het belangrijk om kennis te hebben van de 
(on)mogelijkheden van de Mededingingswet. Dit vergroot namelijk de kans 
aanzienlijk dat ook een (afgebroken) fusieproces bewust goed afl oopt. 

Kienhuishoving Academy
Meer weten van de (on)mogelijkheden van de Mededingingswet? We 
bespreken ze in 2 bijeenkomsten van de KienhuisHoving Academy. Op 31 mei 
a.s. staat het Mededingingsrecht centraal, op 7 juni a.s. is het onderwerp 
Staatssteun.
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