
Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. 

Zaaknummer 1622/ Praxis Groep Marktkauf

 

I. MELDING

1. Op 19 november 1999 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is 

medegedeeld dat Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V., een dochteronderneming 

van PFH Groep B.V., onderdeel van VendexKBB N.V., voornemens is 

zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de 

Mededingingswet, over Marktkauf Nederland, bestaande uit de activa en 

passiva van negen van de tien in Nederland operationele winkels van 

Marktkauf Handelsgesellschaft mbH & Co. OHG, onderdeel van AVA 

Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher Aktiengesellschaft.

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 228 van 25 

november 1999. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn 

geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen 

gesteld aan verschillende marktpartijen.

 

II. PARTIJEN

3. PFH Groep B.V. (hierna: Praxis) is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Zij is onderdeel van VendexKBB N.V. (hierna: VendexKBB) 

een beursgenoteerde onderneming.

4. VendexKBB is actief op de detailhandelsmarkt door middel van een drietal 

ketens van warenhuizen (V&D, De Bijenkorf en Hema) en verschillende 

winkelketens van speciaalzaken. Zo is Praxis actief op het gebied van de 

detailhandel in doe-het-zelf-artikelen; zij exploiteert de bouwmarkten Praxis 

en Formido. Van alle andere ondernemingen binnen VendexKBB zijn Hema 

en Kijkshop eveneens in beperkte mate aanbieders van producten uit het doe-

het-zelf- assortiment. 

5. Marktkauf Nederland (hierna: Marktkauf) bestaat uit diverse 

vermogensbestanddelen (activa en passiva), zoals nader beschreven onder 

punt 7. Zij vormt een onderdeel van Marktkauf Handelsgesellschaft mbH & Co. 

OHG, onderdeel van AVA Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher 

Aktiengesellschaft.

6. Marktkauf is actief op het gebied van de detailhandel in doe-het-zelf-

artikelen en in tuinartikelen, inclusief levend groen. Marktkauf exploiteert 

bouwmarkten inclusief een tuincentrum.

 



III. DE GEMELDE OPERATIE

7. De gemelde operatie is neergelegd in een Kauf- und bertragungsvertrag 

(Asset Deal). Dit behelst de verkoop en overdracht door Marktkauf 

Handelsgesellschaft mbH & Co. OHG aan Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. 

van de activa en passiva die aan de volgende activiteiten van Marktkauf 

kunnen worden toegerekend: negen van de tien in Nederland operationele 

winkels van Marktkauf, te weten de vestigingen in Duiven, Amsterdam, 

Groningen, Eindhoven, Beverwijk, Nieuwegein, Leeuwarden, Den Haag en 

Assen alsmede het hoofdkantoor in Duiven.

8. De vestiging van Marktkauf in Heerlen wordt niet overgedragen. Deze blijft 

onder de zeggenschap van Marktkauf Handelsgesellschaft mbH & Co. OHG. 

Deze vestiging maakt derhalve geen deel uit van de onderhavige concentratie.

9. Hoewel het Kauf- und bertragungsvertrag (Asset Deal) tevens betrekking 

heeft op de overdracht van activa en passiva die aan drie 

ontwikkelingslocaties te Alkmaar, Rotterdam en Amersfoort kunnen worden 

toegerekend, maken ook deze geen deel uit van de onderhavige melding, 

omdat op deze locaties tot op heden geen activiteiten zijn ontwikkkeld en 

geen omzet is gegenereerd.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

10. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, 

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 7, omschreven transactie 

leidt er toe dat VendexKBB uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Marktkauf.

11. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling 

formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn 

VendexKBB en Marktkauf.

12. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat 

de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van 

de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.

 

V. BEOORDELING

A. Relevante markten

Relevante productmarkt

Inleiding

13. Beide partijen zijn actief op het gebied van de detailhandel in doe-het-zelf-

artikelen. Marktkauf is via tuincentra tevens actief op het gebied van 

detailhandel in tuinartikelen, inclusief levend groen. Het gebruikelijke doe-het-

zelf-assortiment valt in de praktijk voor een klein deel samen met het 

tuinassortiment, met name wat betreft de dode tuinartikelen, tuinhout en 

tuingereedschap[1]. Het assortiment dode tuinartikelen van tuincentra is 



echter breder en dieper dan dat van doe-het-zelf-zaken en bovendien verkopen 

tuincentra ook levend groen. Op het gebied van verkoop van levend groen 

bestaat tussen partijen geen overlap. Volgens opgave van partijen is hun 

gezamenlijk marktaandeel op de tuinmarkt 3,1%; wanneer alleen wordt 

gekeken naar de verkopen van tuinartikelen via tuincentra 6,4%. Er is geen 

reden aan de opgave van partijen te twijfelen. Gelet op het geringe 

gezamenlijke marktaandeel van partijen op de tuinmarkt zal deze markt hier 

verder niet besproken worden.

Detailhandel in doe-het-zelf-artikelen, wijze van aanbod 

14. Doe-het-zelf-artikelen worden verkocht via de volgende verkoopkanalen: 

bouwmarkten, breedpakketzaken, speciaalzaken - zoals verf- 

/behangspeciaalzaken en ijzerwaren-/gereedschapszaken - en warenhuizen.

[2] Praxis en Marktkauf zijn uitsluitend actief via bouwmarkten. Onder een 

bouwmarkt moet worden verstaan een grootschalig detailhandelsverkooppunt 

met een breed assortiment doe-het-zelf-artikelen (verf, behang, 

gereedschappen, hout, tegels, bouwmaterialen, sanitair, tuingereedschappen, 

tuinhout, elektrische installatiematerialen, verlichting etc.) op een oppervlak 

groter dan ca. 1.200 m.[3]

15. Hema en Kijkshop, naast Praxis tevens onderdeel van VendexKBB, zijn 

warenhuisachtigen, waaronder partijen verstaan aanbieders met een minder 

breed aanbod en een concentratie op bepaalde artikelen. Zo biedt Kijkshop 

voornamelijk (elektrische) gereedschappen aan en Hema vooral verf- en 

verfbenodigdheden.

16. Partijen stellen dat de verschillen tussen genoemde verkoopkanalen niet 

zodanig zijn dat zij een nadere afbakening van de markt in verschillende (sub)

markten rechtvaardigen. In het onderhavige geval kan in het midden blijven of 

de afzonderlijke verkoopkanalen voor doe-het-zelf- artikelen aparte markten 

vormen, bijvoorbeeld of er een aparte markt bestaat voor verkoop van doe-het-

zelfartikelen via bouwmarkten, omdat de materile beoordeling hierdoor niet 

wordt benvloed.

Detailhandel in doe-het-zelf-artikelen, producten 

17. Doe-het-zelf-artikelen kunnen volgens partijen worden gedefinieerd als 

product(groep)en die dienen ter verbetering en/of verfraaiing van de woning en 

de directe omgeving daarvan.[4] Nu al deze product(groep)en hetzelfde doel 

dienen, vertonen zij, volgens partijen, een zodanige samenhang en 

verwantschap met elkaar dat er geen reden bestaat voor bepaalde product

(groep)en aparte markten te onderscheiden.

18. In het onderhavige geval kan in het midden blijven of doe-het-zelf-artikelen 

n relevante productmarkt vormen of dat er voor bepaalde product(groep)en 

binnen het doe-het-zelf- assortiment aparte markten bestaan, omdat de 

materile beoordeling daardoor niet wordt benvloed.

Relevante geografische markt

19. Praxis en Marktkauf zijn beide uitsluitend in Nederland actief.

20. Zoals eerder geconcludeerd[5] heeft de detailhandelsmarkt voor doe-het-

zelf-artikelen lokale kenmerken door de zogenaamde catchment areas van de 



individuele doe-het-zelf-zaken. De verschillende lokale markten die aldus 

kunnen worden onderscheiden overlappen elkaar op hun beurt, bijvoorbeeld 

door de bevolkingsdichtheid in bepaalde regios of door de spreiding van doe-

het-zelf-zaken in een bepaalde regio. 

21. Volgens partijen is de relevante geografische markt nationaal. De 

zogenaamde catchment areas staan hieraan niet in de weg. De vestigingen 

van Praxis en Marktkauf, en ook de vestigingen van het merendeel van de 

concurrenten, zijn over geheel Nederland verspreid. Het assortiments-, prijs- 

en reclamebeleid wordt door Praxis en Marktkauf en vrijwel alle concurrerende 

ketens op landelijk niveau gevoerd, aldus partijen.

22. Hierbij moet worden aangetekend dat een groot deel van de landelijke 

ketens de lokale vestigingen als regel enkele vrijheid laat ten aanzien van het 

door hen gevoerde assortiments-, prijs-, en reclamebeleid. In het onderhavige 

geval kan echter in het midden blijven of de detailhandelsmarkt voor doe-het-

zelf-artikelen nationaal of kleiner is, omdat dit voor de materile beoordeling 

niet uitmaakt.

B. Gevolgen van de concentratie

23. De totale omvang van de detailhandelsmarkt voor doe-het-zelf-artikelen 

bedroeg in 1998 circa 7,7 miljard.[6] Op de detailhandelsmarkt voor doe-het-

zelf-artikelen heeft volgens opgave van partijen VendexKBB een marktaandeel 

van [circa 20%][7] en Marktkauf van [minder dan 2%]. Als gevolg van de 

concentratie zullen partijen een gezamenlijk marktaandeel op de 

detailhandelsmarkt voor doe-het-zelf-artikelen hebben van [circa 22]%. Er is 

geen reden aan de opgave van partijen te twijfelen.

24. Wat betreft de markt voor doe-het-zelf-artikelen geldt dat er sprake is van 

een groeimarkt. De omzetgroei bedroeg in 1998 8,2%[8]. Deze groei komt 

met name terecht bij bouwmarkten. Praxis kent volgens eigen opgave over de 

afgelopen drie jaar een autonome omzetgroei van gemiddeld 16% en een 

autonome groei van marktaandeel van 1,2% per jaar.

25. Wanneer uitsluitend wordt gekeken naar bouwmarkten zal als gevolg van 

de concentratie, volgens opgave van partijen, hun gezamenlijk marktaandeel 

[circa 34%] bedragen (marktaandeel Praxis [30-40]%, marktaandeel 

Marktkauf [0-10]%). Op het gebied van bouwmarkten is Intergamma 

marktleider. Intergamma exploiteert de ketens Gamma en Karwei.

26. Met partijen kan worden aangenomen dat bouwmarkten concurrentiedruk 

ondervinden van breedpakketzaken, speciaalzaken, warenhuizen en 

omgekeerd. Dit wordt ook bevestigd door andere marktpartijen. Er is geen 

enkel type product dat alleen via bouwmarkten wordt verkocht. In alle 

verkoopkanalen zijn er sterke concurrenten aanwezig: wat betreft 

breedpakketzaken bijvoorbeeld de HDB-Groep, exploitant van Hubo en 

Doeland, en Boerenbond, wat betreft ketens van speciaalzaken bijvoorbeeld 

Profiel Verf & Behang en Decorette en wat betreft warenhuisachtigen 

bijvoorbeeld Kwantum.

27. Wanneer gekeken wordt naar de afzonderlijke product(groep)en binnen 

het doe-het-zelf- assortiment levert dit in grote lijnen hetzelfde beeld op als 

het doe-het-zelf-assortiment in zijn geheel. De toename van het marktaandeel 

varieert per product(groep) van 0,8% tot 2,2%. Het hoogste gezamenlijke 



marktaandeel wordt behaald in de productgroep 

elektriciteitswaren/installatiemateriaal/armaturen en bedraagt [circa 28%].

28. Door de grote landelijke spreiding van partijen en concurrenten is er geen 

sprake van wezenlijke verschillen in marktaandelen op regionaal niveau. Ook 

na de overname van Marktkauf blijven er in alle negen regios (catchment 

areas) waar de Marktkauf-vestigingen zich bevinden, concurrerende 

bouwmarkten, breedpakketzaken en speciaalzaken bestaan.

29. Gelet op het bovenstaande is het niet aannemelijk dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie een economische machtspositie van Praxis zal 

ontstaan.

Positie Praxis en Intergamma

30. Gelet op de marktstructuur is een collectieve economische machtspositie 

van Praxis en Intergamma niet aannemelijk. De verkoop van doe-het-zelf-

artikelen, met name die via bouwmarkten, kende in de afgelopen jaren een 

zeer sterke groei. Ook voor de nabije toekomst bestaan goede 

groeiperspectieven[9]. Voorts is sprake van heterogene goederen en een grote 

verscheidenheid aan producten. Ten slotte kan worden opgemerkt dat er geen 

hoge toetredingsbelemmeringen zijn en dat de concurrentie een meer 

Europees karakter[10] lijkt te krijgen. Recentelijk zijn het Franse Bricorama 

en het Duitse Hornbach in Nederland actief geworden. Het HBD spreekt van 

hevige (prijs)concurrentie op de doe-het-zelf-markt met als gevolg relatief lage 

brutowinst van bouwmarkten.[11]

 

VI. NEVENRESTRICTIES

31. Partijen hebben verzocht om een non-concurrentiebeding, zoals 

opgenomen in paragraaf 20 (1), tweede zin, van het Kauf- und 

bertragungsvertrag (Asset Deal) aan te merken als nevenrestrictie. Krachtens 

deze bepaling verbindt - kort samengevat - de verkoper zich tegenover de 

koper om in Nederland geen doe-het-zelf-(bouw)markten (op nieuwe 

vestigingsplaatsen) te exploiteren. De maximale periode gedurende welke dit 

beding zou kunnen gelden ligt in de bepaling niet vast; partijen hebben 

gevraagd om acceptatie als nevenrestrictie voor een periode van drie jaar. 

Partijen stellen dat dit beding noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

overdracht van de volledige waarde van de activa, met name op het gebied van 

know-how betreffende tuincentra. 

32. Het is aannemelijk dat een dergelijk non-concurrentiebeding in beginsel 

rechtstreeks verbonden is aan de concentratie en dat het noodzakelijk is voor 

haar verwezenlijking. Het beding beperkt zich tot de activiteiten en het 

geografische gebied waarop Marktkauf thans actief is. In verband met de 

overdracht van know-how is de duur van drie jaar acceptabel. 

33. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het in punt 

31 omschreven beding, voorzover de duur daarvan zich beperkt tot drie jaar na 

totstandbrenging van de concentratie, als noodzakelijk voor de verwezenlijking 

van de concentratie kan worden beschouwd.

 



VII. CONCLUSIE

34. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de 

gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om 

aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd.

35. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van 

de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 

vereist.

36. Gelet op de overwegingen genoemd in de punten 31 tot en met 33 is de 

directeur-generaal van oordeel dat, voorzover de in punt 31 omschreven 

bepaling een overeenkomst vormt als bedoeld in artikel 6 van de 

Mededingingswet, dat artikel ingevolge artikel 10 van de Mededingingswet, 

niet geldt voor deze overeenkomst, voorzover de duur van de bepaling zich 

beperkt tot drie jaar na totstandbrenging van de concentratie.

Datum: 20-12-1999 

 

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.
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