
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 1997/Buhrmann Ubbens - Krijt Krommenie 

 

I. MELDING

1. Op 29 juni 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 Buhrmann-Ubbens B.V. (hierna: Buhrmann-Ubbens) 

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

van de Mededingingswet, over de activiteiten van Krijt Krommenie B.V. 

(hierna: Krijt). Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 127 van 

5 juli 2000. 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

2. Buhrmann-Ubbens is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij 

is een indirecte dochteronderneming van Buhrmann N.V. (hierna: Buhrmann), 

die aan het hoofd staat van een internationale groep van ondernemingen. 

Buhrmann is wereldwijd actief op het gebied van office products, papier en 

papierproducten en grafische systemen. In Nederland is zij via Buhrmann-

Ubbens actief op het gebied van de groothandel in papier, papierwaren, 

verpakkingsmaterialen en producten voor de zeefdruk (met name vinylfolie) 

alsmede de productie van enveloppen.

3. Krijt is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De aandelen in 

Krijt worden gehouden door een persoonlijke holdingvennootschap, Buitenhuis 

Beheer B.V. (hierna: Buitenhuis Beheer). Krijt bezit 55% van de aandelen (en 

daarmee uitsluitende zeggenschap) in Triton B.V./B.A. (hierna: Triton). Krijt is 

in Nederland actief in de groothandel in materialen (waaronder vinylfolie) en 

computergestuurde snij- en afdruksystemen voor de zeefdruk- en 

signindustrie (de signindustrie maakt belettering en afbeeldingen) alsmede 

kartonmaterialen voor de boekbinders- en kartonnagesector. Haar dochter 

Triton ontplooit vergelijkbare activiteiten in Belgi en Luxemburg.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie betreft de verkoop door Buitenhuis Beheer van alle 

aandelen in Krijt aan Buhrmann-Ubbens. Partijen hebben in dit verband een 

'Voorovereenkomst tot koop/verkoop van aandelen in Krijt Krommenie B.V.' 

d.d. 20 juni 2000 (hierna: de Voorovereenkomst) overgelegd.



 

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 5, omschreven transactie 

leidt er toe dat Buhrmann uitsluitende zeggenschap over Krijt verkrijgt.

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

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

Krijt.

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. De activiteiten van partijen overlappen alleen op het gebied van de 

groothandel in vinylfolie en op het gebied van de groothandel in karton.

Opvatting partijen

Vinylfolie

9. Partijen stellen dat er redenen zijn om op het gebied van de groothandel in 

vinylfolies twee markten te onderscheiden: enerzijds een markt voor 

ongecoate folies voor bewerking met zeefdruktechnieken, anderzijds een 

markt voor in kleur gepigmenteerde of gecoate vinylfolies voor bewerking door 

middel van respectievelijk computergestuurde snijsystemen en digitale 

afdruksystemen. Zij menen evenwel dat een exacte marktafbakening in het 

midden kan blijven.

10. Partijen stellen in dit verband dat beide soorten folies geen substituten 

zijn. Onbewerkte folies zijn onbruikbaar voor afnemers die folies bewerken 

door middel van computergestuurde snijsystemen en digitale afdruksystemen. 

Gepigmenteerde of gecoate folies zijn op grond van hun prijs geen alternatief 

voor afnemers die folies bewerken door middel van zeefdruktechnieken. Voor 

de verkoop van vinylfolies is knowhow van onder andere marketing en 

toepassingsmogelijkheden van groot belang. De knowhow ten aanzien van 

verschillende soorten vinylfolie verschilt aanmerkelijk. Partijen schatten dat 

een groothandel enkele tonnen zal moeten investeren om over te stappen 

tussen verschillende soorten vinylfolies. De tijdsduur die hiermee is gemoeid 

schatten zij op circa een jaar.

Karton



11. Zonder een definitief standpunt in te nemen gaan partijen uit van een 

'enge' markt voor verkoop van kleinere hoeveelheden massiefkarton aan 

boekbinders en kartonnagebedrijven. De markt voor massiefkarton heeft 

volgens hen een duaal karakter: grotere boekbind- en kartonnagebedrijven 

worden rechtstreeks door producenten beleverd, kleinere bedrijven nemen af 

bij wederverkopers zoals partijen. Partijen benadrukken evenwel dat het 

hetzelfde uniforme product betreft. Afnemers kunnen zowel van producenten 

als van groothandelaren afnemen en doen dit ook daadwerkelijk, aldus 

partijen.

Beoordeling

Vinylfolie

12. Partijen leveren als groothandelaren vinylfolie aan de zeefdruk- en 

signindustrie.[1] Het betreft ondernemingen die dit materiaal gebruiken om er 

diverse beelddragers mee te vervaardigen. Voorbeelden zijn beletteringen, 

buitenreclames (bijvoorbeeld billboards, markeringen op vrachtauto's), 

verkeersborden, cd's, bedrijfslogo's et cetera. Om geschikt te zijn voor een 

dergelijke bewerking moet vinylfolie vrijwel altijd zelfklevend zijn. In het vervolg 

wordt met vinylfolie dan ook zelfklevende vinylfolie bedoeld.

13. Er zijn drie verschillende soorten technieken om met behulp van vinylfolie 

beelddragers te vervaardigen. Te onderscheiden zijn (i) zeefdruktechnieken, 

(ii) digitale snijplotters en (iii) digitale afdruksystemen. Hiervoor worden drie 

verschillende soorten vinylfolie gebruikt: respectievelijk (i) ongecoat 

ongekleurd, (ii) ongecoat gekleurd en (iii) gecoat ongekleurd vinylfolie. De 

keuze voor n van de drie systemen is primair afhankelijk van de beoogde 

ondergrond, oppervlakte, toepassing, kwaliteit, duurzaamheid, uitstraling et 

cetera.

14. Voor zeefdrukken kan transparant of wit vinylfolie zonder coating worden 

gebruikt. Hier wordt inkt op aangebracht in de gewenste kleur(en). Met 

snijplotters wordt gekleurde vinylfolie in de gewenste vorm van een afbeelding 

gesneden en daarna op de beelddrager aangebracht.[2] Voor een slijtvast 

resultaat wordt 'door-en-door' gepigmenteerd vinylfolie gebruikt. De 

printerkoppen die bij digitale afdruksystemen worden gebruikt kunnen enkel 

niet-agressieve kleurstof verwerken. Deze hecht niet op vinyl, zodat vinylfolie 

dat met deze techniek wordt benut voorzien moet zijn van een coating (een 

'primer') waarop de kleurstof kan hechten. Gecoate vinylfolie is aanmerkelijk 

duurder dan vinylfolie zonder coating.

15. De verschillen tussen de genoemde soorten vinylfolie qua eigenschappen 

en prijzen maken hen over het algemeen niet of nauwelijks onderling 

substitueerbaar voor afnemers. Verschillende soorten vinylfolies hebben dan 

ook verschillende afnemers. Zo worden zeefdrukkers onderscheiden van de 

'signindustrie' in enge zin, welke zich voornamelijk bezig houdt met snijden en 

digitale afdruktechnieken. Groothandelaren zoals partijen hebben mede een 

adviserende en ondersteunende functie ten aanzien van productietechnieken, 

toepassingsmogelijkheden et cetera. De hiervoor vereiste knowhow verschilt 

voor de drie genoemde bewerkingstechnieken.

16. Vanwege de verschillen tussen de productietechnieken waarmee de 

bijbehorende soorten vinylfolie worden bewerkt zijn de soorten folie in de regel 

ook afkomstig van verschillende producenten, die niet zonder aanzienlijke 

kosten en tijdsverlies kunnen overstappen naar het produceren van een ander 



soort vinylfolie. Producenten hebben veelal vaste relaties met een of meerdere 

groothandelaren/distributeurs in de verschillende landen. Verschillende 

marktpartijen hebben hier op gewezen. Mede hierdoor is het voor een 

groothandelaar in Nederland niet eenvoudig een leveringsrelatie met een 

andere producent te acquireren. Dit kan een substantile belemmering vormen 

om over te stappen op een andere productlijn.

17. Ten slotte kan erop worden gewezen dat groothandelaren, mede als 

gevolg van bovenstaande factoren, vaak overwegend gespecialiseerd zijn in 

bepaalde soorten vinylfolie.

18. De activiteiten van partijen overlappen alleen op het gebied van ongecoat, 

ongekleurd vinylfolie ten behoeve van zeefdruktoepassingen. Op dit gebied 

kan een nader onderscheid worden overwogen naar kwaliteitsklasse. Er zijn 

verschillende productietechnieken van vinylfolie die resulteren in uiteenlopende 

kwaliteiten, waarbij duurzaamheid de belangrijkste variabele is. In de branche 

wordt onderscheid gemaakt naar gegoten, polymeer-gekalandreerd en 

monomeer-gekalandreerd (in volgorde van afnemende duurzaamheid). Ter 

beoordeling van de onderhavige concentratie is primair van belang of dit 

onderscheid leidt tot afzonderlijke markten op groothandelsniveau.

19. Enerzijds blijkt uit de door partijen overgelegde gegevens dat er 

belangrijke verschillen bestaan in de mate waarin zij de verschillende 

kwaliteiten afzetten, hetgeen erop kan duiden dat dit onderscheid (ook) op 

groothandelsniveau van belang is. Verder is van belang dat er maar een 

beperkt aantal producenten is van vinylfolie van hoge kwaliteit. Bestaande 

leveringsrelaties kunnen eventuele aanbodsubstitutie (groothandelaren die 

overstappen naar andere kwaliteiten) bemoeilijken. Ook zijn er deels 

verschillende afnemers van de verschillende kwaliteiten vinylfolie: sommige 

drukkers beperken zich bijvoorbeeld tot het maken van weinig duurzame 

producten als reclamestickers et cetera, andere ondernemers begeven zich 

met name op de 'buitenmarkt' (belettering van vrachtauto's en dergelijke) en 

hebben dus vooral behoefte aan duurzame soorten vinylfolie.

20. Anderzijds zijn er voor groothandelaren geen substantile verschillen in de 

vereiste knowhow, infrastructuur en dergelijke voor de uiteenlopende 

kwaliteiten. De meesten voeren meerdere kwaliteiten in hun assortiment.

21. Vinylfolie is ook afgezien van genoemde kwaliteitsverschillen een 

gedifferentieerd product. Voor elke toepassing zijn er uiteenlopende 

mogelijkheden wat betreft duurzaamheid, aanlevervorm, glans, hechting onder 

diverse omstandigheden, rekbaarheid, krimp et cetera. Wat betreft gekleurd 

vinylfolie zijn er ook onderling verschillende 'kleurenlijnen' verkrijgbaar van 

verschillende producenten. Naast de in punten 12 tot en met 20 genoemde 

onderscheidingen lijkt er evenwel geen aanleiding om hieromtrent nauwere 

marktafbakeningen te overwegen. Binnen de in deze punten genoemde 

productgroepen lijken zowel producenten als de grotere groothandelaren een 

nagenoeg compleet scala van varianten aan te bieden. Het is daarom niet 

aannemelijk dat de beoordeling van de gevolgen van de concentratie wezenlijk 

anders zou zijn bij een nadere opsplitsing.

22. Ten aanzien van diverse productgroepen zijn vragen gesteld aan en 

gesprekken gevoerd met producenten, groothandelaren en afnemers. Hoewel 

de invalshoeken en benamingen die diverse marktdeelnemers naar voren 

brengen, uiteenlopen, zijn zij vrijwel eensluidend van oordeel dat de in punten 

12 tot en met 17 gemaakte onderscheidingen corresponderen met van elkaar 



te onderscheiden productsegmenten, die niet onderling substitueerbaar zijn. 

Het betreft verschillende 'circuits'. Noch producenten, noch groothandelaren 

schijnen binnen afzienbare tijd en zonder aanzienlijke kosten en andere 

belemmeringen te kunnen overstappen naar een ander segment.

23. Normaliter nemen gebruikers van vinylfolie hun producten af van 

groothandelaren, zoals partijen. Het komt evenwel ook voor dat de producent 

direct aan gebruikers levert. De mate waarin directe leveringen plaatsvinden, 

verschilt per soort vinylfolie. Dit hangt onder meer samen met de benodigde 

hoeveelheid vinylfolie (producenten zijn doorgaans niet ingericht op kleine 

leveranties) en de marketingstrategie van producenten. Een producent merkt 

op dat afnemers voor sommige producten ondersteuning van de producent 

behoeven; in die gevallen levert hij rechtstreeks.

24. Gezien het voorgaande wordt ten behoeve van de onderhavige beoordeling 

het volgende geconcludeerd. Vinylfolies ten behoeve van respectievelijk 

zeefdruk, snijplotters en digitale afdruksystemen worden tot verschillende 

productmarkten gerekend. Verder kan worden overwogen onderscheid te 

maken naar verschillende kwaliteiten. Bij de beoordeling van de onderhavige 

concentratie is dit evenwel niet beslissend (zie punten 38-49). Bij deze 

afbakening wordt uitgegaan van aparte groothandelsmarkten, aangezien een 

ruimere marktafbakening niet tot een andere beoordeling van de gevolgen van 

de concentratie leidt (zie punt 44). Een andere of verdergaande segmentering 

naar soorten vinylfolie dan hiervoor genoemd kan om dezelfde reden 

achterwege blijven.

Karton

25. Massiefkarton wordt geproduceerd door papierfabrikanten.[3] Het betreft 

een intermediair product dat met name door verpakkingsfabrikanten, 

boekbinders en kartonnagebedrijven wordt verwerkt tot eindproducten.

26. Partijen leveren als groothandelaren met name kleinere hoeveelheden 

massiefkarton aan klanten, terwijl producenten hetzelfde product direct 

leveren aan de grotere afnemers. In de zaak Buhrmann Ubbens Dekker is 

reeds geconcludeerd dat de groothandelsmarkt voor verpakkingsmaterialen, 

op grond van de eigen functie die zij vervult voor een bepaalde groep afnemers 

met specifieke behoeften, een aparte markt vormt.[4] Hierbij is in het midden 

gelaten of een nadere segmentering naar materiaalsoort noodzakelijk is.

27. Verschillende marktpartijen geven aan dat binnen de groothandel in karton 

een nader onderscheid kan worden gemaakt tussen (i) karton voor 

kartonnagedoeleinden, (ii) karton voor grafische en semi-grafische doeleinden, 

en (iii) zeefdrukkarton. Karton voor kartonnagedoeleinden betreft 

massiefkarton met een gewicht van meer dan 600 g/m2 dat is bestemd voor 

de verpakking van niet vloeibare zwaardere producten, zoals groente en fruit. 

Massiefkarton voor semi-grafische doeleinden heeft een gewicht van ten 

minste 450 g/m2 en onderscheidt zich van de eerste groep door de mate van 

vlakliggendheid. Het wordt met name aangewend in de grafische industrie voor 

boekomslagen, schrijfbladen, ordners, spelletjes en dergelijke. Vouwkarton 

voor grafische doeleinden, met een gewicht van 200-600 g/m2 wordt offset 

bedrukt en daarna vooral gebruikt voor de verpakking van niet-vloeibare 

consumentenproducten. Zeefdrukkarton betreft massiefkarton dat aan beide 

zijden is voorzien van een witte deklaag en overwegend wordt gebruikt voor 

displays en ander reclamemateriaal. Partijen stellen dat karton voor (semi-)

grafische doeleinden en zeefdrukkarton, op grond van de grote mate van 



aanbodsubstitutie tussen beide soorten, deel uitmaken van dezelfde markt.[5]

28. Omdat de beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie punten 50-54), 

kan in de onderhavige zaak in het midden worden gelaten of een opsplitsing 

langs de lijnen van punten 26 en 27 moet worden gemaakt.

Relevante geografische markten

Opvatting partijen

29. Partijen stellen dat de geografische dimensie van de markt voor vinylfolies 

de Benelux omvat, of op zijn minst Nederland. De concurrentievoorwaarden in 

termen van prijzen zijn in deze regio volgens hen voldoende homogeen. De 

geografische markt voor de verkoop van massiefkarton is volgens partijen ten 

minste nationaal. Producenten van massiefkarton opereren internationaal, 

maar Nederlandse groothandels leveren voornamelijk aan in Nederland 

gevestigde afnemers.

Beoordeling

Vinylfolie

30. Gebruikers van vinylfolie die afnemen van groothandelaren lijken 

overwegend een nationale orintatie te hebben. Een buitenlandse groothandel 

lijkt doorgaans geen alternatief. Marktpartijen hebben ook gewezen op het 

belang van snelle levering, met name waar het gaat om reclametoepassingen, 

en het belang van ondersteuning door de groothandelaar ten aanzien van 

toepassingstechnieken et cetera.

31. Groothandelaren in vinylfolie zijn ook overwegend op nationale schaal 

actief. Enkele groothandelaren (met name Buhrmann en Spandex) zijn in 

meerdere landen aanwezig. Dit doet evenwel niet af aan het in essentie 

nationale karakter van de groothandelsmarkt. Deze ondernemingen 

exploiteren een internationale keten van groothandelsvestigingen, zodat zij per 

land kunnen leveren en kunnen inspelen op de lokale marktomstandigheden.

32. In het navolgende zal worden uitgegaan van nationale 

groothandelsmarkten op het gebied van vinylfolie. Indien deze markten in 

geografische zin ruimer worden afgebakend, doet dit niet af aan de 

uiteindelijke beoordeling van de gevolgen van de onderhavige concentratie, 

met name omdat de activiteiten van Krijt buiten Nederland beperkt zijn.

Karton

33. Nederlandse groothandelaren in karton vertegenwoordigen in het 

algemeen een producent van karton in Nederland. In sommige gevallen is 

deze relatie, op basis van een formele of informele overeenkomst, exclusief. In 

andere gevallen heeft een producent tot 3-4 agenten in Nederland. Ofschoon 

een enkele groothandel, zoals Buhrmann, vestigingen heeft in meerdere 

landen, bevindt het primaire afzetgebied van een groothandel zich in het 

algemeen binnen de grenzen van Nederland.

34 Hierna zal daarom worden uitgegaan van een nationale markt voor de 

groothandel in karton. Dit geldt ook als zou worden uitgegaan van 

deelmarkten voor (i) karton voor kartonnagedoeleinden, (ii) karton voor 



grafische en semi-grafische doeleinden, en (iii) zeefdrukkarton. Indien deze 

markten in geografische zin ruimer zouden worden afgebakend, zal de 

uiteindelijke beoordeling hierdoor niet worden benvloed, daar partijen 

internationaal zeer bescheiden posities innemen.

B. Gevolgen van de concentratie

Opvatting partijen

35. Partijen merken op dat hun activiteiten elkaar niet overlappen wat betreft 

gekleurde en gecoate vinylfolies, aangezien alleen Krijt op dit gebied actief is. 

De overlap op het gebied van ongecoate vinylfolies is huns inziens beperkt. 

Op een totale markt voor zowel ongecoate als gekleurde en gecoate 

vinylfolies schatten zij hun gezamenlijke nationale marktaandeel in termen 

van omzet [20-30]*%.[6] Op een nauwere markt voor ongecoate, ongekleurde 

vinylfolie ten behoeve van zeefdruk schatten zij dit op [20-30]%.[7] 

36. Op de door partijen gedefinieerde nationale markt voor verkoop van 

kleinere hoeveelheden massiefkarton aan onder andere boekbinders en 

kartonnagebedrijven schatten zij hun gezamenlijke marktaandeel op [20-30]%

[8]. Op een ruimere markt voor de verkoop van massiefkarton, ongeacht 

afnemers, is dit [0-10]%.[9] 

37. Partijen concluderen dat er geen reden is om aan te nemen dat door de 

concentratie een machtspositie ontstaat of wordt versterkt.

Beoordeling

Vinylfolie

38. Marktvolumes van de relevante markten op het gebied van vinylfolie zijn 

niet bekend. Partijen kunnen hun schattingen ook niet onderbouwen met 

objectieve, controleerbare gegevens. Om zicht te krijgen op de verhoudingen 

tussen de marktposities van partijen en hun concurrenten heeft de NMa 

producenten en groothandelaren onder meer gevraagd om een opgave van hun 

omzetten en een inschatting van de gezamenlijke positie van partijen.

39. Enkele concurrenten hebben aangegeven bedenkingen te hebben bij de 

marktpositie die partijen als gevolg van de aangemelde transactie zullen 

innemen. Zij kunnen schattingen van de marktposities van partijen evenwel 

niet onderbouwen met onafhankelijke, controleerbare gegevens.

40. Gebleken is dat partijen in Nederland op het gebied van de groothandel in 

vinylfolie gezamenlijk de eerste plaats zullen innemen; verschillende 

concurrenten hebben hier ook op gewezen. Op basis van door partijen en 

derden aangedragen informatie lijkt het aannemelijk dat de schattingen van 

partijen ([20-30]%) de ondergrens vormen van hun marktposities op het gebied 

van vinylfolies. Dit geldt ook op het gebied van ongecoate vinylfolie ten 

behoeve van zeefdruktoepassingen, waar de activiteiten van partijen elkaar 

overlappen (Buhrmann is alleen op dit gebied actief). Het betreft qua omvang 

een bescheiden deel van de sector. De gezamenlijke omzet van partijen in 

Nederland op dit gebied is NLG [7-12] miljoen, op een totale omzet van 

partijen (ongeacht het soort vinylfolie) van NLG [25-45] miljoen. Op het gebied 

van vinylfolie voor zeefdruktoepassingen indiceert het onderzoek dat Scaldia 

en Vink de voornaamste concurrenten van partijen zijn. Deze zijn met name 



op het kwalitatief hoogwaardige segment actief. Verder is met name Spandex 

een groothandel van formaat. Andere groothandelaren zijn onder meer Nauta, 

Signtop en Multifoil. Deze zijn met name sterk in het lagere 

kwaliteitssegment. Verder leveren diverse producenten van vinylfolie, zoals 

JAC, Avery Dennison en 3M, rechtstreeks aan afnemers (zie ook punt 44).

41. De resultaten van het onderzoek van de NMa geven evenwel geen reden 

om aan te nemen dat partijen als gevolg van de voorgenomen transactie een 

dermate sterke marktpositie zullen verwerven, dat zij in staat zullen zijn zich 

in belangrijke mate onafhankelijk van concurrenten, leveranciers of afnemers 

te gedragen. In dit verband kan een aantal observaties worden gemaakt.

42. Afnemers van partijen wijzen er unaniem op dat zij ten aanzien van het 

soort vinylfolie dat zij gebruiken genoeg alternatieve leveranciers hebben en 

benadrukken ook daadwerkelijk van leverancier te zullen wisselen als partijen 

hun prijzen zouden verhogen. Voor zover uitwijken van drukkers naar andere 

leveranciers wordt bemoeilijkt, is dit omdat hn afnemers een bepaald merk of 

een bepaalde kwaliteit voorschrijven.[10] Dit verandert evenwel niet door de 

onderhavige concentratie.

43. Op het gebied van de productie van vinylfolie is een aantal sterke, 

internationaal opererende ondernemingen actief met substantile 

marktposities. Op het gebied van gegoten vinylfolie nemen met name Avery 

Dennison en 3M sterke posities in. Producenten vormen een belangrijke 

disciplinerende factor in deze sector; niet alleen wat betreft de inkoop door 

groothandelaren, maar ook op detailhandelsniveau. Hiervoor zijn verschillende 

redenen aan te wijzen.

44. Een enkele producent, zoals APA, heeft in Nederland zijn eigen 

groothandelsdivisie. Diverse andere producenten blijken in Nederland 

substantile hoeveelheden vinylfolie direct af te zetten aan de verwerkende 

industrie (als directe verkoop en groothandel tot dezelfde markt worden 

gerekend, is het marktaandeel van partijen substantieel kleiner). Dit betreft 

met name grotere hoeveelheden, waarbij geen afwijkende formaten zijn 

vereist. Omdat zij al zijn ingericht op directe levering, lijkt het aannemelijk dat 

zij deze leveringen aanzienlijk zouden kunnen uitbouwen als groothandelaren 

bijvoorbeeld hun prijzen zouden verhogen. Hier gaat een aanzienlijke 

disciplinerende werking van uit op het marktgedrag van groothandelaren. Dit 

wordt ook bevestigd door marktpartijen.

45. Fabrikanten wijzen doorgaans meer dan n groothandelaar aan als 

distributeur. Marktpartijen hebben er ook op gewezen dat verkoopvoorwaarden 

(waaronder prijzen) in deze sector in belangrijke mate worden bepaald door 

producenten. Ook afgezien van directe leveringen blijken producenten een 

actieve bemoeienis te hebben met de detailhandelsmarkt. Zij geven 

bijvoorbeeld vaak ondersteuning over toepassingsmogelijkheden en dergelijke. 

Fabrikanten promoten hun vinylfolie ook bij (grotere) afnemers, om te 

bewerkstelligen dat zij hun groothandel om deze producten zullen vragen. Een 

dominante positie van partijen als groothandelaren lijkt ook in het licht van 

deze actieve opstelling van producenten niet aannemelijk.

46. Verder kan er op worden gewezen dat het een markt betreft die (met 

name door toedoen van fabrikanten) in beweging is. Marktpartijen wijzen er 

bijvoorbeeld op dat als een merk (en daarmee zijn 

distributeurs/groothandelaren) door innovatie een voorsprong behaalt, dit 

binnen afzienbare tijd wordt 'ingehaald' door andere merken. Ook gezien deze 



marktdynamiek is het niet aannemelijk dat partijen als gevolg van de 

concentratie een dominante positie zullen innemen. Een andere marktpartij 

wijst ook op buitenlandse producenten die direct aan afnemers leveren, die de 

potentie hebben een sterke speler op de Nederlandse markt te worden. 

Denkbaar is dat ook deze potentile concurrentie een disciplinerend effect 

heeft op het marktgedrag van partijen.

47. Zoals gezegd, is de directe overlap van de activiteiten van partijen beperkt 

tot vinylfolie voor zeefdruktoepassingen. Als op het gebied van 

zeefdrukvinylfolie nauwere markten zouden onderscheiden op basis van 

kwaliteitsverschillen, concentreren de activiteiten van partijen zich voor een 

belangrijk deel op aparte markten. Verschillende marktpartijen hebben hier op 

gewezen. Buhrmann is met name in de lagere kwaliteiten actief, Krijt in de 

hogere kwaliteiten.[11] Buhrmann levert doorgaans kleinere hoeveelheden met 

'standaardspecificaties' (bijvoorbeeld vinylfolie ten behoeve van 

reclamestickers), terwijl Krijt gespecialiseerd is in (veelal grotere) projecten 

waarbij uitvoerige specificaties worden afgesproken (bijvoorbeeld ten behoeve 

van de belettering van een wagenpark). De overlap in hun klantenbestanden is 

dan ook beperkt als rekening wordt gehouden met genoemde 

kwaliteitsverschillen.

48. Zoals gezegd levert Krijt aan afnemers van vinylfolie ook machines 

waarmee dit vinylfolie wordt bewerkt (totale omzet: NLG [minder dan 5 

miljoen]). Het is evenwel niet gebleken dat dit feit partijen in de gelegenheid 

stelt zich ten opzichte van deze afnemers onafhankelijk op te stellen. 

Ondervraagde afnemers wijzen er unaniem op dat zij vinylfolie en 

verwerkingsmachines afzonderlijk kunnen verkrijgen bij diverse leveranciers. 

Krijt heeft ook geen onderhoudscontracten of financieringsrelaties met haar 

afnemers.

49. Gezien het voorgaande is er geen reden om aan te nemen dat door de 

gemelde concentratie op het gebied van vinylfolie een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt.

Karton

50. Buhrmann levert overwegend massiefkarton aan offsetdrukkers, terwijl Krijt 

voornamelijk boekbinders als afnemer heeft. Naar eigen inschatting hebben 

partijen op het gebied van de groothandel in massiefkarton ten behoeve van 

onder andere boekbinders- en kartonnagebedrijven een aandeel van [20-30]% 

in de marktomvang naar waarde.[12] Indien geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen groothandel en directe verkopen enerzijds en afnemers anderzijds is 

hun gezamenlijke marktaandeel [0-10]%.[13] 

51. Indien onderscheid zou worden gemaakt naar (i) karton voor 

kartonnagedoeleinden, (ii) karton voor grafische en semi-grafische doeleinden, 

en (iii) zeefdrukkarton is er slechts overlap tussen Buhrmann en Krijt op de 

groothandelsmarkten karton voor grafische en semi-grafische doeleinden en 

zeefdrukkarton. Hierop hebben partijen volgens eigen schattingen 

gezamenlijke marktaandelen van [0-10]% en [30-40]%.[14] 

52. Op een eventueel te onderscheiden markt voor zeefdrukkarton is een 

aantal concurrerende groothandelaren actief, waaronder Moorman, Scaldia, 

Modo, Schneider, en Antalis. Enkele marktpartijen hebben aangegeven dat 

Moorman de sterkste groothandelaar op de kartonmarkt is. Een aantal 

producenten verkoopt direct aan (grote) eindgebruikers. In het algemeen kan 



worden opgemerkt dat, net als op de markt voor vinylfolie, een zekere 

disciplinerende werking uitgaat van deze producenten op groothandelaren.

53. Naast zeefdrukkarton, kunnen ook andere materialen worden gebruikt voor 

de productie van displays en ander reclamemateriaal. Gebruikt worden onder 

andere kunststof, schuimplaat, metaal, glas en golfkarton. Zeefdrukkarton 

ondervindt daarom, ondanks verschillen in prijs en eigenschappen, in enige 

mate concurrentiedruk van die andere materialen. Ten aanzien van het 

productieproces van zeefdrukkarton kan verder worden opgemerkt dat het 

relatief eenvoudig is om massiefkarton te beplakken. Moorman verwerkt op 

deze manier massiefkarton tot zeefdrukkarton.

54. Op grond van het in punten 50 tot en met 53 genoemde kan worden 

geconcludeerd dat er geen reden is om aan te nemen dat door de gemelde 

concentratie op het gebied van de groothandel in karton, eventueel nader op 

te splitsen, een economische machtspositie kan ontstaan of worden 

versterkt.

 

VI. NEVENRESTRICTIES

55. Uit artikel 3.1, aanhef en onder f, van de Voorovereenkomst blijkt dat de 

definitieve koopovereenkomst een non-concurrentiebeding zal bevatten ten 

laste van de verkoper met een duur van drie jaar. Partijen vermelden dat dit 

beding beperkt zal zijn tot de activiteiten van Krijt en tot het geografische 

gebied waarbinnen Krijt actief is. Zij stellen dat dit non-concurrentiebeding is 

aan te merken als nevenrestrictie in de zin van artikel 10 Mededingingswet. Zij 

wijzen er in dit verband op dat de verkoop de overname van klanten en 

knowhow omvat.

56. Het bedoelde non-concurrentiebeding is rechtstreeks verbonden aan de 

concentratie. Met partijen kan worden aangenomen dat de koper tot op 

zekere hoogte beschermd zal moeten worden tegen concurrentie van de 

verkoper. Mede gezien het feit dat de verkoop de overname van klanten en 

knowhow omvat, kan worden aangenomen dat een duur van drie jaar niet 

verder gaat dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de concentratie. 

Aangezien het beperkt zal zijn tot de huidige activiteiten van Krijt en tot het 

geografische gebied waarop Krijt thans actief is, gaat het ook in deze zin niet 

verder dan noodzakelijk.

 

VII. CONCLUSIE

57. 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.

58. 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.

59. Gelet op de overwegingen 55 en 56 is de directeur-generaal van oordeel 

dat, voor zover de in punt 55 omschreven clausule een overeenkomst vormt 

als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat artikel ingevolge artikel 

10 van de Mededingingswet, niet geldt voor deze overeenkomst.

Datum: 7 augustus 2000

 

w.g. Drs. R.J.P. Jansen

Plv. 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] 'Signindustrie' omvat het maken van beletteringen en beelden door middel 

van snijplotters en digitale afdruksystemen. Buhrmann levert in Nederland 

alleen vinylfolie ten behoeve van zeefdruktoepassingen. Naast vinylfolie 

leveren partijen en hun concurrenten overigens ook aanverwante producten en 

diensten zoals spandoek, applicatietape, folie- en lijmverwijderaars, 

verlichtingsprofielen et cetera. Gezien het accessoire karakter van deze 

producten en diensten en hun relatief beperkte omvang zal hier in het 

navolgende niet afzonderlijk op worden ingegaan. Wel wordt aandacht 

besteed aan de verwerkingsmachines die Krijt verkoopt (zie punt 48).

[2] Voor een afbeelding in meer dan n kleur worden verschillende in elkaar 

passende vormen apart uitgesneden.

[3] Massiefkarton, ook wel grijskarton genoemd, kan worden onderscheiden 

van golfkarton, dat ten minste drie lagen bevat.

[4] Besluit van 16 juni 1998 in zaak 759/ Buhrmann Ubbens Dekker.

[5] In het besluit van 23 juni 200 in zaak 1933 Westvaco Impac is vastgesteld 

dat een markt voor de productie en levering van 

consumentenverpakkingskarton voor niet-vloeibare toepassingen kan worden 

onderscheiden, eventueel nader op te splitsen naar gebleekt sulfaatkarton 

(solid bleached sulphate/SBS), ongebleekt sulfaatkarton (solid unbleached 

sulphate/ SUS), vouwkarton (folding box board/FBB), en gestreken 

duplexkarton (white lined chipboard/WLC). Dit betrof echter de verkoop van 

karton door producenten aan eindgebruikers. Of op groothandelsniveau ook 

een dergelijk onderscheid dient te worden gemaakt, wordt hier in het midden 

gelaten.



* Vertrouwelijke gegevens zijn verwijderd.

[6] Partijen gaan hierbij uit van een geschatte marktomvang van NLG 170 

miljoen.

[7] Partijen gaan hierbij uit van een geschatte marktomvang van NLG 34-42 

miljoen.

[8] Partijen gaan hierbij uit van een geschatte marktomvang van NLG 50 

miljoen.

[9] Partijen gaan hierbij uit van een marktomvang van NLG 300-350 miljoen. 

Bron: Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten.

[10] Een drukker wijst er ook op dat zijn afnemers een prijsverhoging van zijn 

product niet zouden accepteren, zodat hijzelf ook gedwongen is scherp in te 

kopen.

[11] Buhrmann genereert bijvoorbeeld maar [minder dan 5% van haar omzet] 

met gegoten vinylfolie (ongecoat, ongekleurd) en [meer dan 95% van haar 

omzet] met monomeer- en polymeer-gekalandreerd vinylfolie. 

[12] Partijen gaan hierbij uit van een geschatte marktomvang van NLG 50 

miljoen.

[13] Partijen gaan hierbij uit van een marktomvang van NLG 300-350 miljoen. 

Bron: Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten.

[14] Partijen schatten de marktvolumes op ten minste 220.000 ton 

respectievelijk 2.500 ton.

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


