
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2031/ B&S International B.V. - Paul wholesale B.V. 

 

I. MELDING

1. Op 28 juli 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 B&S International B.V. voornemens is zeggenschap te 

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

Paul Wholesale B.V. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 

147 van 2 augustus 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. B&S International B.V. (hierna: B&S) is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Zij heeft als belangrijkste aandeelhouders Sarabel B.V. en 

Lebaras B.V. B&S is actief op het gebied van de groothandel in dranken, 

tabak, parfum, toiletries en catering, met name gericht op export.

3. Paul Wholesale B.V. (hierna: Paul Wholesale) is een besloten 

vennootschap naar Nederlands recht. Zij heeft als belangrijkste 

aandeelhouders: Observer Investments B.V., C.W. Visser Beheer B.V. 

(hierna: CW Visser) en Beheer en beleggingsmaatschappij Gardjabel B.V. 

(hierna: Gardjabel). Paul Wholesale is actief op het gebied van de 

internationale groothandel in dranken, tabakswaren, parfum en cosmetica, 

koffie en thee, gifts en zoetwaren, waarbij Paul Wholesale zich nagenoeg 

uitsluitend richt op duty-free winkels en duty-free handelaren 

(luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, scheepsbevoorraders, militairen, 

cruiseboten en diplomaten, hierna ook wel: het duty-free kanaal). 

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie is de verkoop door CW Visser en Gardjabel van 80% 

van de aandelen in Paul Wholesale aan B&S. Partijen hebben hiertoe een 

overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen Paul Wholesale B.V. d.d. 20 

juli 2000 (hierna: conceptkoopovereenkomst) 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 4, omschreven transactie 

leidt er toe dat B&S uitsluitende zeggenschap verwerft over Paul Wholesale.

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

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn B&S en Paul 

Wholesale.

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 zijn beide actief op het gebied van groothandel in dranken, 

zoetwaren, parfum en cosmetica en tabakswaren. Paul Wholesale levert 

vrijwel uitsluitend aan duty-free winkels en duty-free handelaren, met name in 

Nederland. B&S richt zich met name op export en levert in beperkte mate aan 

het duty-free kanaal. 

Visie partijen

9. Partijen zijn van mening dat de door de concentratie benvloede markten de 

groothandelsmarkten zijn voor de productgroepen die door de betrokken 

ondernemingen worden verhandeld, te weten: dranken (alcoholische en 

frisdranken), zoetwaren (chocolade, suiker en suikerwerk), toiletries (parfum 

en cosmetica) en tabakswaren.

10. Partijen stellen zich op het standpunt dat er geen aparte markt bestaat 

voor leveringen aan ondernemingen die duty-free producten verkopen. Zij 

wijzen er daarbij op dat de inkoopactiviteiten van duty-free handelaren, lucht- 

en scheepvaartmaatschappijen niet wezenlijk verschillen van de 

inkoopactiviteiten van die van de reguliere detail- en groothandel. Voorts 

hebben partijen aangegeven dat de duty-free markt in beginsel toegankelijk is 

voor elke groothandel, hetgeen substitutie aan de aanbodzijde impliceert. De 

enige voorwaarde die volgens partijen wordt gesteld om toe te treden, is de 

verkrijging van een douanevergunning, hetgeen relatief eenvoudig zou zijn. 

Partijen zijn van mening dat voor zover er ten aanzien van de levering aan het 

duty-free kanaal sprake is van agenturen en exclusieve en selectieve 

distributie-overeenkomsten, dit geen noemenswaardige belemmering vormt 

voor reguliere groothandelaren om toe te treden tot het duty-free kanaal, mede 

gelet op de beperkte duur van dergelijke overeenkomsten en het feit dat zij 

mee kunnen dingen met offertes en tenders. Volgens partijen zijn er, afgezien 

van de verschillen in accijns, invoerrechten en BTW, met betrekking tot de 

productprijs geen verschillen tussen leveringen aan het duty-free kanaal en 

leveringen van de reguliere groothandel.

Visie marktpartijen



11. Marktpartijen hebben bevestigd dat in principe de mogelijkheid bestaat 

voor reguliere groothandelaren om toe te treden tot de levering aan het duty-

free kanaal. Ook bevestigen zij dat het verkrijgen van een douanevergunning 

geen grote belemmering vormt om toe te treden tot levering aan het duty-free 

kanaal. Zij hebben evenwel aangegeven dat ten aanzien van de duty-free 

levering veelal sprake is van selectieve en exclusieve distributie, alsmede 

concessies, waarbij producenten bepalen aan wie zij leveren en welke 

distributeurs aan welke kanalen mogen leveren. Soms gelden dergelijke 

overeenkomsten specifiek voor de levering aan een bepaald kanaal 

(bijvoorbeeld luchthavens). Aan de afzetkant (detailhandelsniveau) is op 

Schiphol sprake van consessies die worden verleend aan een bepaalde 

onderneming om exclusief bepaalde producten duty-free te verkopen. Zo heeft 

bijvoorbeeld KLM een concessie om tabakswaren en drank te verkopen op 

Schiphol. Marktpartijen hebben er op gewezen dat het door het bestaan van 

dergelijke selectieve en exclusieve distributie-overeenkomsten en concessies 

niet eenvoudig is om als (reguliere) groothandelaar op korte termijn en zonder 

veel investeringen toe te treden tot het duty-free kanaal. Hiervoor zal een 

groothandelaar volgens hen de steun van producenten nodig hebben. Enkele 

marktpartijen zijn derhalve van mening dat de onderhavige transactie 

beoordeeld dient te worden op de markt voor de levering van de onderhavige 

producten aan het duty-free kanaal. 

Beoordeling

12. In eerdere zaken[1] is ten aanzien van de groothandel in food en aan food 

gerelateerde non-food aangegeven dat mogelijk een onderscheid kan worden 

gemaakt tussen zelfbediening en bezorging, dat een onderscheid bestaat 

tussen levering aan de binnenhuismarkt (detailhandel) en de levering aan de 

buitenhuismarkt (horeca, catering en instellingen) en dat ten aanzien van de 

levering aan de buitenhuismarkt mogelijk een onderscheid gemaakt kan 

worden tussen horeca, catering en instellingen. In het onderhavige geval kan 

in het midden blijven of dergelijke onderscheiden gemaakt moeten worden, 

omdat dit de beoordeling niet benvloedt.

13. In het onderhavige geval kan het in het midden blijven of een aparte markt 

moet worden afgebakend voor de groothandelslevering aan het duty-free 

kanaal en in hoeverre daarbinnen een onderscheid zou moeten worden 

gemaakt naar productcategorien, omdat dit de uiteindelijke beoordeling niet 

benvloedt (zie de punten 18 t/m 30).

Relevante geografische markten

14. Partijen zijn van mening dat de relevante geografische markt ten minste 

de Europese Economische Ruimte is. Zij wijzen daarbij op het feit dat veel 

productgroepen wereldwijd worden verhandeld en dat zij niet regionaal of 

nationaal zijn gebonden in hun leveringen.

15. Partijen wijzen er voorts op dat specifiek ten aanzien van de leveringen 

aan het duty-free kanaal een belangrijk deel van de afnemers betrekkelijk 

eenvoudig en snel kan uitwijken naar buitenlandse toeleveranciers. Zij wijzen 

daarbij met name op luchtvaartmaatschappijen, scheepsbevoorraders en 

scheepvaartmaatschappijen, aangezien deze wereldwijd opereren. Veel 

scheepsbevoorraders zijn internationaal actief, daar hun klanten (rederijen) 

internationaal opereren. Dergelijke afnemers nemen hun producten derhalve 

niet alleen af in Nederland, maar daar waar zij het product het goedkoopst 

kunnen verkrijgen. Transportkosten vormen voor deze afnemers geen 



belemmering om naar andere afnemers in het buitenland te gaan, aldus 

partijen. Partijen schatten in dat ruim de helft van het volume dat nu wordt 

geleverd aan scheepsbevoorraders ook in het buitenland gekocht kan worden. 

Voorbeelden van internationaal opererende scheepsbevoorraders zijn 

Pentrade, Kpcke, Marine Supply Center, RIVA, OVE Wrist, Seaways en 

Maas, aldus partijen. Luchtvaartmaatschappijen kopen volgens partijen hun 

duty-free producten deels in bij buitenlandse luchthavens. 

16. Marktpartijen bevestigen dat veel afnemers onder vergelijkbare 

voorwaarden kunnen uitwijken naar het buitenland voor hun afname van duty-

free artikelen.

17. Er zijn sterke aanwijzingen dat de relevante geografische markt ruimer 

dan nationaal is. In het onderhavige geval kan evenwel in het midden worden 

gelaten of de geografische markt nationaal, dan wel ruimer dan nationaal is, 

aangezien dit de uiteindelijke beoordeling niet benvloedt (zie de punten 18 t/m 

30).

B. Gevolgen van de concentratie

18. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen op het gebied van groothandel 

in respectievelijk dranken, tabaksproducten, parfumerie en cosmetica in 

Nederland bedraagt, uitgaande van door partijen geleverde informatie, minder 

dan 2%[2]. Indien een onderscheid wordt gemaakt tussen zelfbediening en 

bezorging, tussen levering aan de detailhandel en levering aan de 

buitenhuismarkt en ten aanzien van de buitenhuislevering tussen levering aan 

horeca, catering en instellingen, zal het marktaandeel van partijen, op basis 

van de door partijen geleverde informatie, op elk van deze mogelijke (deel)

markten beneden de 15% blijven.

19. Partijen geven aan dat het moeilijk is om een schatting te geven van het 

marktvolume op de markt voor levering van de onderhavige producten aan het 

duty-free kanaal in Nederland. Zij wijzen daarbij op het feit dat er geen goede 

registratie plaatsvindt, het feit dat een groot deel van de producenten 

onbekende hoeveelheden rechtstreeks aan het duty-free kanaal levert, het feit 

dat onbekend is welke volumes afnemers in Nederland en welke volumes zij 

in het buitenland afnemen en het feit dat veel bedrijven ook onbekende 

volumes exporteren naar het buitenland. Zij schatten de markt voor levering 

aan het duty-free kanaal in Nederland voor de productgroepen waarop zij 

beide actief zijn op circa NLG 490 miljoen. Hun eigen marktaandeel schatten 

zij, uitgaande van deze marktomvang, op circa [10-20]%. 

20. Marktpartijen schatten het gezamenlijke marktaandeel van partijen voor de 

duty-free levering in Nederland voor de onderhavige productgroepen veelal op 

circa 50% of zelfs nog hoger. Bij deze schattingen is, ten aanzien van het 

totale marktvolume, echter veelal geen rekening gehouden met de directe 

leveringen van producenten aan afnemers. Marktpartijen geven net als partijen 

aan dat het maken van een goede schatting van het totale marktvolume zeer 

moeilijk is. (Gecombineerde) schattingen van marktpartijen met betrekking tot 

het totale marktvolume in Nederland variren van circa NLG 200 miljoen tot 

circa NLG 400 miljoen gulden of hoger. Dit zou neerkomen op een 

gezamenlijk marktaandeel van partijen in Nederland van [30-40]%, 

respectievelijk [10-20]%. 

21. Partijen nemen met name ten aanzien van de levering van tabakswaren 

aan het duty-free kanaal in Nederland een sterke positie in. Ook ten aanzien 



van deze specifieke productgroep zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar. 

Een schatting van partijen komt neer op een gezamenlijk marktaandeel van 

circa [10-20]%. Een schatting door een producent van het totale marktvolume 

van levering van tabakswaren aan het duty-free kanaal in Nederland, komt 

neer op een gezamenlijk marktaandeel van partijen van circa 50% op dit 

gebied. Partijen nemen mede een sterke positie in ten aanzien van de levering 

van tabakswaren omdat zij Philip Morris-sigaretten mogen leveren aan KLM, 

die door de haar toebehorende concessie op Schiphol n van de grootste 

afnemers van duty-free tabakswaren is. 

22. Op een in geografische zin ruimere markt is het gezamenlijke 

marktaandeel aanmerkelijk kleiner dan in Nederland. Buiten Nederland zijn 

grote spelers actief ten aanzien van de levering aan het duty-free kanaal, 

zoals Heinemann en Weitnauer. De eerste is eveneens (indirect) actief in 

Nederland.

Relativerende factoren

23. Zoals in punt 17 reeds opgemerkt zijn er sterke aanwijzingen dat de 

relevante markt groter dan nationaal is. Op een nauwer afgebakende markt, 

namelijk een nationale, zullen partijen na totstandbrenging van de 

concentratie een sterke positie krijgen. Een aantal factoren kan deze sterke 

positie van partijen ten aanzien van de levering aan het duty-free kanaal in 

Nederland echter relativeren.

24. Ten eerste is uit het onderzoek naar voren gekomen dat verschillende 

afnemers, zoals werd aangegeven in de punten 15 en 16, (deels) kunnen 

uitwijken naar leveringen uit het buitenland.

25. Verder blijkt uit informatie van partijen en marktpartijen dat producenten 

een zeer bepalende rol hebben met betrekking tot de levering aan het duty-

free kanaal. Dit blijkt allereerst uit het feit dat zij regelmatig direct voor het 

duty-free kanaal bestemde producten leveren aan afnemers. Zo leveren 

diverse producenten van dranken, tabak en parfum rechtstreeks aan afnemers 

op Schiphol en nemen ook scheepsbevoorraders rechtstreeks af van deze 

producenten. Dit zorgt voor concurrentiedruk naar groothandelaren, zoals 

partijen.

26. Tevens blijkt uit een aantal distributie-overeenkomsten dat de producent in 

bepaalde gevallen eveneens verantwoordelijk is voor de marketing, 

verkoopinspanningen, onderhandelingen over prijzen, promotie etcetera, 

waarbij de groothandelaar voor een vast percentage slechts de distributie voor 

zijn rekening neemt. Onderhandelingen vinden in zulke gevallen plaats tussen 

de producent en de afnemer, waarna vervolgens een bepaalde distributeur de 

producten mag leveren. Een afnemer geeft aan dat zij in principe zaken doet 

met de producent en bij eventuele negatieve gevolgen van de concentratie ook 

naar de producent zal stappen met betrekking tot herziening van de 

contracten. In het verleden heeft een overname er toe geleid dat een 

producent deels niet meer leverde aan een bepaalde afnemer. Verschillende 

marktpartijen verwachten dat producenten als gevolg van de onderhavige 

concentratie, naast partijen, ook andere distributeurs zullen gaan aanwijzen 

om hun producten te leveren.

27. Marktpartijen hebben voorts gewezen op het feit dat sommige 

scheepsbevoorraders ook bij de reguliere groothandel inkopen en dan later 

belastingen vorderen. Ook hiervan gaat concurrentiedruk uit ten opzichte van 



partijen.

28. Indien wordt uitgegaan van (een) aparte markt(en) voor de levering aan het 

duty-free kanaal, dan zal voorts rekening moeten worden gehouden met een 

bepaalde mate van concurrentiedruk die uitgaat van groothandelaren die nu 

nog niet actief zijn met betrekking tot de levering aan het duty-free kanaal. 

Zoals werd aangegeven in de punten 10 en 11 is toetreding van deze 

groothandelaren, hoewel wellicht niet eenvoudig, in ieder geval mogelijk. Een 

marktpartij heeft er op gewezen dat een groothandelaar die niet actief is op 

het gebied van duty-free ook kan toetreden door goederen onveraccijnsd op te 

slaan in een douane-entrepot en deze vervolgens in te klaren (zogenaamde 

transithandel).

29. Marktpartijen zijn van mening dat, gelet op bovenstaande factoren, 

ondanks het feit dat een sterke speler ontstaat op het gebied van de levering 

aan het duty-free kanaal voldoende concurrentie zal blijven bestaan op dit 

gebied en er geen dominante positie zal ontstaan voor de nieuwe combinatie, 

die hen in staat zal stellen onafhankelijk van hun concurrenten en afnemers te 

gedragen.

30. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als 

gevolg van de onderhavige 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.

 

VI. NEVENRESTRICTIES

31. Partijen hebben verzocht om een non-concurrentiebeding als opgenomen 

onder artikel 8 van de conceptkoopovereenkomst aan te merken als een 

nevenrestrictie in de zin van artikel 10 van de Mededingingswet. In dit artikel 

verbindt Observer Investments B.V. zich, voor de periode dat de heer G. Van 

Laar betrokken is bij Paul Wholesale, niet een onderneming te vestigen, 

(mede) te drijven of te doen drijven, die gelijk of gelijksoortig is aan die van 

B&S of Paul Wholesale, hetzij daarin of daarvoor werkzaam te zijn, hetzij 

daarin een aandeel te hebben. Partijen hebben in de melding aangegeven dat 

de betrokkenheid van de heer Van Laar in ieder geval zal eindigen op het 

moment dat de jaarrekening 2000 is vastgesteld.

32. De koper van een onderneming zal tot op zeker hoogte beschermd 

moeten worden tegen concurrerend handelen van de verkoper. Mede gezien 

het feit dat de verkoop de overname van goodwill en knowhow omvat kan de in 

punt 31 omschreven clausule als rechtstreeks verbonden aan en noodzakelijk 

voor de transactie worden beschouwd, voor zover het betrekking heeft op 

activiteiten die direct concurreren met de activiteiten die Paul Wholesale heeft 

op het moment van de totstandbrenging van de concentratie, voor zover het 

bereik van het non-concurrentiebeding niet verder gaat dan de activiteiten in 

het geografische gebied waarin Paul Wholesale op het moment van 

overdracht actief is en voorzover de duur beperkt blijft tot maximaal drie jaar 

na de totstandbrenging van de concentratie.

 



VI. CONCLUSIE

33. 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.

34. 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.

35. Gelet op de overweging in punt 32 is de directeur-generaal van oordeel 

dat, voor zover de in punt 31 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, voor zover 

het betrekking heeft op activiteiten die direct concurreren met de activiteiten 

die Paul Wholesale heeft op het moment van de totstandbrenging van de 

concentratie, voor zover het bereik van het non-concurrentiebeding niet verder 

gaat dan de activiteiten in het geografische gebied waarin Paul Wholesale op 

het moment van overdracht actief is en voor zover de duur beperkt blijft tot 

maximaal drie jaar na totstandbrenging van de concentratie.

Datum: 12 september 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] Zie bijvoorbeeld zaak 1312/Ahold Gastronoom, besluit nr. 1312/39 van 15 

juni 1999.

[2] Partijen baseren zich op Rabobank Cijfers en trends, Branche in zicht ING 

Bank en cijfers van EIM/CBS.
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