
BESLUIT

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2280/Thomson - Harcourt General Inc. 

 

I. MELDING

1. Op 22 december 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 The Thomson Corporation voornemens is zeggenschap te 

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

bepaalde bedrijfsonderdelen van Harcourt General Inc. Van de melding is 

mededeling gedaan in Staatscourant 252 van 29 december 2000. Naar 

aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van 

derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. The Thomson Corporation (hierna: Thomson) is een vennootschap naar het 

recht van Ontario, Canada, waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de 

Toronto Stock Exchange en de London Stock Exchange. Thomson is een 

wereldwijd opererende aanbieder van zakelijke (elektronische) 

informatieproducten voor professionals, de academische wereld, overheden, 

de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Een activiteit van Thomson in 

Nederland is het importeren van Engelstalige wetenschappelijke boeken 

vanuit het Verenigd Koninkrijk.

3. Harcourt General Inc. is een vennootschap naar het recht van de staat 

Delaware, Verenigde Staten, waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de New 

York Stock Exchange. Zij staat aan het hoofd van een groep van verscheidene 

ondernemingen. De door Thomson over te nemen dochterondernemingen van 

Harcourt General Inc., Harcourt Higher Education Group[1], NETglobal, 

Assessment Systems Inc., Drake Beam Morin en Harcourt Publishers 

International[2] (hierna tezamen: Harcourt), zijn alle actief op het gebied van 

het uitgeven van (leer)boeken en producten voor onderwijs-op-afstand. Ten 

tijde van de operatie zullen de aandelen in (en activa van) Harcourt in handen 

zijn van Reed Elsevier (zie punt 4). Harcourt is in Nederland actief met de 

divisies Eurodidact, Nederlands Talen Instituut en Educatieve Uitgeverij op het 

gebied van producten voor onderwijs-op-afstand en met het over te nemen 

gedeelte van Harcourt Publishers International op het gebied van de verkoop 

van wetenschappelijke boeken.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE



4. De gemelde operatie is neergelegd in een Sale and Purchase Agreement 

d.d. 27 oktober 2000 die partijen bij de melding hebben verstrekt en betreft de 

overname van aandelen en activa, die gezamenlijk Harcourt uitmaken, door 

Thomson van Reeds Elsevier. De operatie volgt op de overname van Harcourt 

General Inc. door Reed Elsevier. Een en ander wordt in de volgende stappen 

gerealiseerd. Reed Elsevier zal via een dochteronderneming een openbaar 

bod uitbrengen op alle uitstaande aandelen in Harcourt General Inc. Thomson 

zal vervolgens van Reed Elsevier de in punt 3 genoemde ondernemingen 

(Harcourt) overnemen.

 

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 Thomson uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de activiteiten 

van Harcourt.

6. Betrokken ondernemingen zijn Thomson en Harcourt.

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 productmarkt(en)

8. Partijen geven aan dat enkel overlap bestaat tussen activiteiten van 

Thomson en Harcourt op het gebied van groothandelsverkoop (wholesale) van 

wetenschappelijke boeken. De markt voor leerboeken kan volgens partijen 

worden onderverdeeld in een markt voor school- en studieboeken en een 

markt voor wetenschappelijke boeken. Achtergrond van deze onderverdeling is 

volgens partijen dat vanuit de vraagzijde de mogelijkheid van substitutie 

tussen school- en studieboeken enerzijds en wetenschappelijke boeken 

anderzijds beperkt is en in de meeste gevallen deze boeken niet 

substitueerbaar zijn. Vanuit de aanbodzijde zorgen verschillen in 

distributiekanalen van de beide soorten boeken voor een beperkte 

substitueerbaarheid, aldus partijen.

9. Partijen dragen voorts aan dat er een verdere opdeling van de markt voor 

groothandelsverkoop van wetenschappelijke boeken mogelijk is op basis van 

onderwerp of op basis van taal. Wat betreft een opdeling naar onderwerp 

geven partijen aan dat zij boeken op het gebied van een groot aantal 

uiteenlopende onderwerpen verkopen. Daarnaast is volgens partijen vanuit dit 

oogpunt toetreding tot andere segmenten eenvoudig. Wetenschappelijke 

boeken worden doorgaans via hetzelfde distributiekanaal verkocht 

(wetenschappelijke boekwinkels), waardoor het op de markt zetten van een 

nieuwe titel eenvoudig is. Wat betreft een opdeling op basis van taal geven 

partijen aan dat slechts ongeveer de helft van de wetenschappelijke boeken 



die in Nederland worden verkocht in de Nederlandse taal is geschreven. Het 

grootste deel van de gebruikers van wetenschappelijke boeken in Nederland 

heeft echter het Nederlands als moedertaal. Dit vormt volgens partijen een 

sterke aanwijzing dat voor gebruikers die Nederlands als moedertaal hebben, 

Nederlandse en niet-Nederlandse wetenschappelijke boeken substitueerbaar 

zijn en dus tot eenzelfde markt behoren.

10. Het kan in het midden blijven of de gevolgen van de onderhavige 

concentratie moeten worden beoordeeld op een markt voor 

groothandelsverkoop van wetenschappelijke boeken of op een markt voor 

groothandelsverkoop van leerboeken, waartoe zowel wetenschappelijke als 

school- en studieboeken behoren (zie punt 16). Of voor de beoordeling van de 

onderhavige concentratie een nauwere afbakening naar onderwerp of taal 

moet worden gemaakt kan eveneens in het midden blijven, aangezien de 

uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt benvloedt (zie de punten 14 en 

15).

Relevante geografische markt(en)

11. Partijen geven aan dat het Nederlands grondgebied de meest enge 

geografische reikwijdte is van de markt voor groothandelsverkoop van 

wetenschappelijke boeken. De relevante geografische markt voor 

wetenschappelijke boeken kan volgens partijen echter ruimer dan Nederland 

zijn, aangezien veel wetenschappelijke boeken in een andere taal dan de 

Nederlandse zijn geschreven.

12. Of de voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige 

concentratie relevante geografische markt voor groothandelsverkoop van 

wetenschappelijke boeken respectievelijk leerboeken nationaal of groter dan 

nationaal is, kan in het onderhavige geval in het midden blijven, aangezien de 

uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 13 en 

16).

B. Gevolgen van de concentratie

13. Op een Nederlandse markt voor groothandelsverkoop van 

wetenschappelijke boeken hebben partijen volgens hun opgave een 

gezamenlijk marktaandeel van minder dan [1%-10%}.[3] Indien wordt 

uitgegaan van een Europese markt voor groothandelsverkoop van 

wetenschappelijke boeken, dan hebben partijen volgens hun opgave een 

gezamenlijk marktaandeel van [1%-10%]. 

14. Partijen geven aan dat indien markten worden onderscheiden naar het 

onderwerp van wetenschappelijke boeken, de gezamenlijke marktaandelen 

van partijen op deze markten niet of nauwelijks verschillen van de 

marktaandelen op een markt voor de groothandelsverkoop van 

wetenschappelijke boeken in het algemeen.

15. Indien wetenschappelijke boeken worden opgedeeld naar taal, dan hebben 

partijen op een Nederlandse markt voor groothandelsverkoop van 

Nederlandstalige wetenschappelijke boeken geen activiteiten en op een 

Nederlandse markt voor de groothandelsverkoop van Engelstalige 

wetenschappelijke boeken volgens hun opgave een marktaandeel van minder 

dan [1%-10%]. 



16. Er is geen reden om aan de opgave van partijen (zie de punten 13-15) te 

twijfelen. Ook is er geen reden om aan te nemen dat het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen van een geheel andere orde van grootte is bij een 

andere afbakening van de relevante geografische markt. Indien de totale in 

Nederland behaalde omzet van partijen[4] zou worden toegerekend aan hun 

activiteiten op het gebied van wetenschappelijke boeken, dan is hun 

gezamenlijke marktaandeel op een Nederlandse markt voor 

groothandelsverkoop van wetenschappelijke boeken kleiner dan [10%-20%]. 

Wanneer zou worden uitgegaan van een productmarkt voor 

groothandelsverkoop van leerboeken, waartoe zowel wetenschappelijke als 

school- en studieboeken behoren, dan is het gezamenlijke marktaandeel van 

partijen nog kleiner.

 

VI. CONCLUSIE

17. 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.

18. 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.

Datum: 18 januari 2001

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mr. J.C.M. Montijn-Swinkels 

Plv. hoofd Concentratiecontrole

 

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] Met uitzondering van het gedeelte dat zich bezig houdt met uitgaven over 



Nursing en Allied Health.

[2] Met een gelijke uitzondering als in noot 1.

[3] Dit aandeel is gebaseerd op een totale marktomvang van de Nederlandse 

markt voor wetenschappelijke boeken van NLG 650 miljoen. Deze totaalomzet 

is afkomstig van het Jaarverslag 1998 van de Koninklijke Vereniging ter 

Bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB). Er is geen reden om 

aan te nemen dat deze omvang sinds 1998 (sterk) is afgenomen.

[4] Tot de bedoelde totale omzet van partijen in Nederland behoort 

bijvoorbeeld ook de omzet die zij behalen met activiteiten op het gebied van 

(assesment)testen via de computer en instructiediensten voor het gebruik van 

informatietechnologie (Thomson) en op het gebied van onderwijs op afstand 

(Harcourt).

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


