
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet .

Zaaknummer 1716/Charles Andr-Gentenaar 

 

I. MELDING

1. Op 6 januari 2000 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 Charles Andr S.A. voornemens is zeggenschap te 

verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over N. 

Gentenaar Beheer B.V.. Van de melding is mededeling gedaan in 

Staatscourant 6 van 10 januari 2000. Naar aanleiding van de mededeling in de 

Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. Charles Andr S.A. (hierna: Charles Andr) is een naamloze vennootschap 

naar Frans recht. Zij staat aan het hoofd van de Charles Andr-groep, welke 

actief is op het gebied van logistieke dienstverlening en vrachtvervoer. Zij 

transporteert over de weg, het spoor en het water (binnenvaart en 

zeetransport) en voert tevens reparatie-, onderhouds- en 

reinigingswerkzaamheden uit voor transportmaterieel[1].

3. N. Gentenaar Beheer B.V. (hierna: Gentenaar) is een besloten 

vennootschap naar Nederlands recht. Haar aandeelhouders zijn N. Gentenaar 

Sr. ([meerderheid][2]), Nihold B.V. ([minderheid]) en Gehold B.V. 

([minderheid]). Gentenaar is via enkele dochterondernemingen actief op het 

gebied van logistieke dienstverlening en vrachtvervoer. Zij transporteert over de 

weg, het spoor en het water (binnenvaart en zeetransport) en voert tevens 

reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uit voor 

transportmaterieel.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie is neergelegd in een Share purchase agreement van 

30 december 1999. Hierin is de overdracht bepaald van alle, door Nihold B.V., 

Gehold B.V. en N. Gentenaar Sr. gehouden, geplaatste aandelen in 

Gentenaar aan Charles Andr.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT



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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie 

leidt er toe dat Charles Andr uitsluitende zeggenschap verkrijgt over 

Gentenaar.

6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren 

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Charles Andr en 

Gentenaar.

7. 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 productmarkten

8. Partijen hebben aangegeven dat zowel Gentenaar als Charles Andr actief is 

als pan-Europese intermodale logistieke dienstverlener. Beide ondernemingen 

voeren activiteiten uit op het gebied van transport over de weg, het spoor en 

het water (binnenvaart en zeetransport). Zij repareren, onderhouden en 

reinigen beide transportmaterieel.

9. Partijen zijn van mening dat een aparte markt kan worden onderscheiden 

voor het aanbieden van logistieke diensten. Zij rekenen hiertoe de activiteiten 

transport, op- en overslag van goederen en andere met de logistieke 

dienstverlening verband houdende diensten.[3]

10. In zaak 1656/Wagenborg Vos[4] is echter geconcludeerd dat vrachtvervoer 

en logistieke diensten tot verschillende markten behoren. Ook in onderhavige 

zaak zal een onderscheid gemaakt worden naar enerzijds de markt voor 

vrachtvervoer en anderzijds de markt voor logistieke diensten, ook al maakt 

het voor de beoordeling niet uit.

11. Partijen zijn op de markt voor vrachtvervoer actief met betrekking tot het 

vervoer over de weg, over het spoor, via de binnenwateren en per zeevervoer. 

Aangezien deze verschillende vervoerstypen ieder gebruik maken van 

afzonderlijke infrastructuur kan niet zonder meer worden aangenomen dat 

deze verschillende vormen van transport substituten voor elkaar zijn. In 

onderhavig besluit kan echter in het midden blijven of afzonderlijke 

productmarkten te onderscheiden zijn voor bovenstaande vervoerstypen, 

omdat de uiteindelijke materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie 

punt 16).

12. Hoewel de activiteiten van Charles Andr en Gentenaar zijn toegespitst op 

de chemische sector, zijn partijen van mening dat dit geen afzonderlijke 

productmarkt is. Ter onderbouwing van dit standpunt wijzen zij erop dat alle 

aanbieders van logistieke diensten[5] voor de chemische sector ook logistieke 

diensten in andere sectoren aanbieden. In onderhavig besluit kan in het 

midden blijven of ten aanzien van sectorale specialisaties afzonderlijke 



markten gedefinieerd dienen te worden, aangezien de uiteindelijke materile 

beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 18 en 19).

Relevante geografische markten

13. Hoewel partijen ook buiten de nationale grenzen actief zijn, stellen zij zich 

op het standpunt dat de geografische omvang van de hiervoor beschreven 

productmarkten nationaal van aard is. Zij wijzen er onder andere op dat de 

aanbieders van (internationaal) transport hun inspanningen hoofdzakelijk 

richten op klanten die in hetzelfde land gevestigd zijn. Zij verwijzen hiervoor 

naar het besluit in zaak IV/M.1500 TPG - Tecnologistica van de Europese 

Commissie.[6]

14. In navolging van zaak 2/Federal Express Corporation CALIBER Systems 

Inc.[7] wordt gesteld dat zowel de markt voor vrachtvervoer als de markt voor 

logistieke diensten in geografisch opzicht in ieder geval heel Nederland 

beslaat. Ook in onderhavige zaak kan in het midden blijven of beide markten 

in geografisch opzicht heel Nederland omvatten, of ruimer afgebakend dienen 

te worden, aangezien de uiteindelijke materile beoordeling hierdoor niet wordt 

benvloed (zie de punten 15 tot en met 19).

B. Gevolgen van de concentratie

Markt voor vrachtvervoer

15. Partijen hebben desgevraagd cijfers overgelegd waaruit opgemaakt kan 

worden dat de markt voor vrachtvervoer in Nederland in 1997 een omvang had 

van circa NLG 26 miljard.[8] Uit overgelegde cijfers blijkt dat deze markt ten 

opzichte van het voorgaande jaar is toegenomen. In 1998 behaalde Charles 

Andr op deze markt een omzet van NLG [enkele tientallen miljoenen], terwijl 

Gentenaar circa NLG [enkele tientallen miljoenen] omzet realiseerde op dit 

gebied. Het gezamenlijk marktaandeel van partijen is op deze markt derhalve 

gering.

16. Indien afzonderlijke nationale markten onderscheiden worden voor de 

verschillende vervoersoorten, dan is in 1997 de omvang van de markt voor het 

wegvervoer circa NLG 17 miljard, de markt voor de binnenvaart circa NLG 2,5 

miljard en de markt voor de zeevaart ruim NLG 6 miljard.[9] Uit overgelegde 

cijfers blijkt dat de omvang van de afzonderlijke markten de voorgaande twee 

jaren is toegenomen. Indien sprake is van afzonderlijke markten[10] is het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen gering.

Markt voor logistieke diensten

17. Hoewel partijen beide actief zijn op dit gebied biedt Charles Andr deze 

activiteiten niet in Nederland aan, terwijl de activiteiten van Gentenaar met 

minder dan NLG 10 miljoen omzet op dit gebied bescheiden zijn.[11] Indien 

wordt uitgegaan van nationaal afgebakende markten is er derhalve geen 

sprake van overlap.

Chemische sector

18. Indien wordt uitgegaan van afzonderlijke markten voor de chemische 

sector, dan bedraagt de omvang van de logistieke dienstverlening in 

Nederland ten behoeve van de chemische sector volgens partijen ongeveer 



NLG 1,5 miljard. De gezamenlijke omzet die partijen op dit gebied realiseren 

bedraagt NLG [minder dan 100] miljoen, hetgeen een marktaandeel van circa 

[0-10]% inhoudt. 

19. Indien bovenstaande markten ruimer dan nationaal afgebakend worden, is 

er gezien de door partijen gerealiseerde omzetten[12] geen reden om aan te 

nemen dat op deze internationale markten een machtspositie voor partijen zal 

ontstaan, of worden versterkt.

 

VI. NEVENRESTRICTIES

20. Onderdeel van het Share purchase agreement is een non-

concurrentiebeding. Hierin is bepaald dat Nihold B.V., Gehold B.V. en de heer 

N. Gentenaar Sr., alsmede de heren N. Gentenaar (Jr.) en G. Gentenaar (de 

aandeelhouders van Nihold B.V. en Gehold B.V.) zich ertoe verbinden het 

non-concurrentiebeding na te leven voor de duur van drie jaar na 

totstandkoming van de overeenkomst. Het beding ziet op activiteiten in 

Nederland, Belgi, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op het 

gebied van tank-container-operaties (expeditie), reiniging, wegvervoer in 

tankers en reparatiewerkzaamheden, die in directe concurrentie staan met de 

huidige activiteiten van de over te dragen ondernemingen.

21. Daarnaast is in het Share purchase agreement bepaald dat genoemde 

ondernemingen en personen zich ertoe verbinden werknemers, die langer dan 

twee jaar in dienst van de over te dragen ondernemingen zijn, niet actief te 

zullen werven. Voorts verbinden zij zich ertoe evenmin leveranciers en 

afnemers van de over te dragen ondernemingen bij deze ondernemingen weg 

te zullen lokken. Ook deze bedingen gelden voor drie jaar.

22. Partijen hebben bovenstaande bedingen aangemerkt als nevenrestricties. 

Zij zijn volgens partijen noodzakelijk voor en direct verbonden met de 

totstandbrenging van de concentratie. Hiertoe wijzen zij erop dat de bedingen 

garanderen dat de volle waarde van de ondernemingen wordt overgedragen.

Beoordeling

23. De koper van een onderneming zal tot op zekere hoogte beschermd 

moeten worden tegen concurrerend handelen van de verkoper. De door 

partijen als nevenrestricties aangemelde bedingen zijn aanvaardbaar, omdat 

zij ertoe bijdragen dat de volle waarde van de activiteiten van Gentenaar wordt 

overgedragen aan Charles Andr. Zowel de duur voor een periode van drie jaar 

als het geografische bereik, dat wordt bepaald door de huidige activiteiten van 

de over te dragen ondernemingen, gaan niet verder dan noodzakelijk voor de 

totstandbrenging van de concentratie en zijn direct daaraan verbonden.

 

VII. CONCLUSIE

24. 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.

25. 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.

26. Gelet op de overwegingen 20 tot en met 23 is de directeur-generaal van 

oordeel dat, voorzover de in punt 20 en 21 omschreven clausules 

overeenkomsten vormen als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat 

artikel ingevolge artikel 10 van de Mededingingswet, niet geldt voor deze 

overeenkomsten.

Datum: 01.02.2000

 

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.

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Onder transportmaterieel verstaan partijen: tankopleggers, tankcontainers, 

IBCs en ketelwagons.

[2] In deze openbare versie van het besluit zijn om redenen van 

vertrouwelijkheid bepaalde getallen vervangen of met een bandbreedte 

weergegeven. Dit is aangegeven door vierkante haken.

[3] Partijen verwijzen naar het besluit van 13 september 1999 in zaak 

1408/TDG Logistics Van Straaten.

[4] Het besluit in zaak 1656/Wagenborg Vos van 13 december 1999.

[5] Waaronder partijen eveneens vrachtvervoer verstaan.

[6] Het besluit van de Europese Commissie in zaak IV/M.1500 TPG 

Tecnologistica van 11 mei 1999.

[7] Het besluit in zaak 2/Federal Express Corporation CALIBER Systems Inc. 

van 19 januari 1998.



[8] Partijen baseren zich op cijfers van het CBS. Hierin is geen rekening 

gehouden met de in Nederland gerealiseerde omzet op het gebied van vervoer 

per spoor.

[9] Deze cijfers zijn eveneens afkomstig van het CBS.

[10] Partijen hebben bij de melding aangegeven dat het CBS de omvang van 

de activiteiten in Nederland op het gebied van vervoer per spoor niet openbaar 

maakt om vertrouwelijkheidsredenen. Gezien de in Nederland gerealiseerde 

omzetten van partijen en de aanwezigheid van de Nederlandse Spoorwegen 

op deze markt, is het niet aannemelijk dat ten gevolge van onderhavige 

transactie een machtspositie van partijen zal ontstaan, of worden versterkt.

[11] Uit cijfers van het CBS kan worden afgeleid dat de omvang van de 

Nederlandse markt voor logistieke diensten circa NLG 10 miljard bedraagt.

[12] Gentenaar is slechts in beperkte mate buiten Nederland actief.

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.


