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 Samenvatting van de bevindingen in het besluit van 25 februari 1998  

 

 Opvatting van partijen 

 

 Beoordeling 

 -De aard van het product 

 -De afbakening van de markt in een sector van heterogene diensten 

 -Het onderscheid vakbeurs-publieksbeurs 

 -Het onderscheid naar sectoren  

 -Het onderscheid tussen nationale en internationale beurzen 

 -Het onderscheid tussen regionale en nationale beurzen 

 

 Conclusie ten aanzien van de afbakening van de relevante productmarkt 

 

 De geografische reikwijdte van de markt voor het organiseren van nationale beurzen 

 

 Conclusie 

 

 

 -Samenvatting marktafbakening in het besluit van 25 februari 1998  

 -Aanscherping marktafbakening ten opzichte van het besluit van 25 februari 1998 

 -Opvatting van partijen over relevante markt in aanvraag om vergunning 
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 marktafbakening 

 -Marktafbakening van partijen in de aanvraag om vergunning 
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 Algemene gegevens over de beurzensector en de positie van partijen  

 -Organisaties van ondernemingen 
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 -Marktaandelen van partijen 
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 -De afbakening nationale en regionale beurzen 

 

 Andere aspecten die van belang zijn  voor de beoordeling van de positie van partijen 
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 -De relatie met de vraagzijde van de markt 
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 -Samenwerking met andere marktpartijen 

 -Toegang tot de beursaccommodaties 

 -Relatieve posities op de markt 

 -Toetreding 

 

 Conclusie  

 

 Concurrentiedruk vanuit niet tot de relevante markt te rekenen activiteiten 

 (i)  Concurrentiedruk van in het buitenland georganiseerde beurzen op nationale 

  beurzen 

  -Algemene gegevens over deelname en bezoek aan Duitse beurzen 

  -Concurrentiedruk op specifieke beurzen 

  -Conclusie  

 (ii) Concurrentiedruk door regionale beurzen 
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 Marktomschrijving (a): de markt voor de verhuur van kwalitatief hoogwaardige 

 accommodaties 

 -Positie van partijen 

 -Marktaandelen in termen van omzet 

 -Aandelen op basis van beschikbare capaciteit 
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 -Positie van partijen 

 -Marktaandelen in termen van omzet 
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 partijen  

 -Conclusie 

 

 Overige relevante aspecten voor beoordeling van de positie van partijen: 

 kwaliteitsaspect van accommodaties van partijen 

 (i) Grootte en beschikbare capaciteit van beurscomplexen 

 (ii) Ligging en bereikbaarheid van beurscomplexen 

 (iii) Verrichte onderzoeken onder bezoekers en exposanten 
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 Opmerkingen van derden 

  

  

  

 Beoordeling 

  

 Overige opmerkingen partijen tijdens hoorzitting over de gevolgen van de concentratie 

 

 Conclusie 
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 beursaccommodaties 

 -Marktdefinitie van partijen: markt voor nationale verhuringen 
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 Overige opmerkingen partijen tijdens de hoorzitting over de gevolgen van de 
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 Conclusie 

 

VI. VOORSTELLEN VOOR VERGUNNING ONDER VOORSCHRIFTEN EN 

BEPERKINGEN 

 

 Procedure 

 

 Inhoud voorstellen van partijen in de brief van 28 juli 1998 

 -Scheiding accommodatie en organisatie van beurzen 

 -Discriminatie 

 -Tarieven 

 -Nieuwe verhuringen 

 -Bindend advies-procedure 



 

 Algemene beoordeling 

 

 Specifieke beoordeling 

 -Scheiding accommodatie en organisatie van beurzen 

 -Discriminatie 

 -Tarieven 

 -Nieuwe verhuringen 

 -Bindend advies-procedure 

 

VII. CONCLUSIE 

 



 

 

1. Op 20 januari 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit (d-g NMa) een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat de 

ondernemingen Amsterdam RAI BV en Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs het voornemen 

hebben een concentratie als bedoeld in artikel 27 van de Mededingingswet aan te gaan. Op 25 

februari 1998 is door de d-g NMa besloten dat voor deze concentratie een vergunning is 

vereist. De conclusie van dit besluit luidde als volgt:  

 

“Na onderzoek van deze melding, is de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit tot de slotsom gekomen dat de gemelde operatie binnen de 

werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt en hij reden heeft om aan te nemen dat als gevolg van die 

concentratie op de volgende markten een economische machtspositie kan ontstaan die 

tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt op 

significante wijze wordt belemmerd: 

a op de markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland onderscheidenlijk op 

de markt voor het organiseren van regionale en nationale beurzen in Nederland; 

b op de markt voor de verhuur van kwalitatief hoogwaardige beursaccommodaties voor 

nationale beurzen.  

 

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 een vergunning is vereist.”  

 

2. De aanvraag om vergunning werd van Amsterdam RAI BV (RAI) en Koninklijke 

Nederlandse Jaarbeurs (Jaarbeurs), hierna ook aan te duiden als partijen, ontvangen op 26 

maart 1998. Hierbij is door partijen een uitgebreide marktanalyse gevoegd. Partijen tekenden 

daarbij aan ervan uit te gaan dat deze marktanalyse zal bijdragen aan een evenwichtige 

oordeelsvorming met betrekking tot de voorgenomen concentratie en tot heroverweging van de 

voorlopige conclusies die vervat zijn in het besluit van 25 februari 1998. Na ontvangst van de 

aanvraag om vergunning is een nader onderzoek verricht naar de te verwachten gevolgen van 

de voorgenomen concentratie voor de mededinging op de markten, zoals die voorlopig waren 

afgebakend in het besluit van 25 februari 1998. In verband met dit onderzoek zijn vragen 

gesteld aan beursorganisatoren en verhuurders van beursaccommodatie in Nederland, 

Duitsland en België. Voorts is onderzoek verricht door het onderzoeksbureau EIM te 

Zoetermeer en zijn op verzoek van partijen gegevens verstrekt door het Erasmus Centrum voor 

B&T Marketing (ECBM).  

 



3. Op 22 april 1998 en op 1 juli 1998 is partijen verzocht om aanvullende gegevens. Als 

gevolg hiervan is de in artikel 44, eerste lid, van de Mededingingswet genoemde termijn van 13 

weken ingevolge artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht 38 dagen opgeschort geweest. 

 

4. Op 12 juni 1998 zijn de punten van overweging die de voorlopige bevindingen bevatten 

van de sectie Concentratiecontrole van de NMa met betrekking tot het onderzoek dat na de 

ontvangst van de aanvraag om vergunning werd uitgevoerd, aan partijen toegezonden. Een 

versie van deze punten van overweging waarin de door partijen als vertrouwelijke 

bedrijfsgegevens aangemerkte informatie is weggelaten, is bovendien toegezonden aan derde 

belanghebbenden die te kennen hadden gegeven in de procedure gehoord te willen worden. Op 

26 juni 1998 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarin partijen en derde belanghebbenden 

naar aanleiding van de punten van overweging hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 

 

5. Op 30 juni 1998  werd van partijen een verklaring ontvangen inhoudende dat zij bereid 

zouden zijn bepaalde verplichtingen te aanvaarden welke als voorschriften of beperkingen aan 

een vergunning voor de voorgenomen concentratie verbonden zouden kunnen worden. Voor de 

inhoud van deze verklaring wordt verwezen naar punt 214 e.v. van dit besluit, alsmede voor de 

procedurele gang van zaken hieromtrent. 

 

6. In de loop van de procedure werden van diverse marktpartijen zienswijzen ontvangen. 

De door partijen ingediende en van derden ontvangen zienswijzen zijn, voorzover van belang 

voor dit besluit, in het navolgende nader uiteengezet.  

 

7. Partijen zijn voorts in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen 

over de gegevens over feiten en belangen die partijen betreffen en waarop dit besluit steunt en 

die door derden zijn verstrekt. 

 

 

 

8. RAI is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. RAI is onder meer actief als 

organisator van beurzen en als verhuurder van beursaccommodatie en daarmee verband 

houdende faciliteiten zoals catering. RAI heeft diverse dochterondernemingen en 

deelnemingen. Voor onderhavig besluit is het volgende van belang. RAI heeft een 75% 

deelneming in de exploitatie van het congres- en tentoonstellingscentrum MECC BV te 

Maastricht (hierna “MECC”)dat ook actief is als beursorganisator. Voorts is beursorganisator 

Events Services Centre BV voor 50% in handen van RAI en voor 50% van het Nederlands 

Congrescentrum te Den Haag. Ook bezit RAI via Reproject BV samen met VNU 

tijdschriftengroep 75% van de aandelen van Home & Garden BV (organisator van de beurzen 

Home & Garden Fair en Country Living). Andere dochterondernemingen van RAI die in 

Nederland als beurorganisator actief zijn, zijn LanMasters BV en RAI Langfords BV. Ten slotte 

organiseert RAI in Nederland beurzen in samenwerking met: European Media Marketing Ltd, 



Ten Hagen & Stam, Wolters Kluwer Nederland, Jaarbeurs, Electronic Commerce BV,  en Small 

Business Publishing. 

 

9. Jaarbeurs is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht. 

Jaarbeurs is evenals RAI onder meer actief als organisator van beurzen en als verhuurder van 

beursaccommodatie en daarmee verband houdende faciliteiten zoals catering. Jaarbeurs heeft 

ook diverse dochterondernemingen die actief zijn in het organiseren van beurzen in Nederland: 

Expocare BV, Erotex BV, Car Expo BV, vof Speed & Design, Promotion Projects BV, Motor 

Events BV en Pompshop BV Utrecht. Jaarbeurs heeft ten aanzien van het organiseren van 

beurzen in Nederland voorts samenwerkingsovereenkomsten met onder andere Communicator 

vof, the Exhibition Company, Promotact Apeldoorn, Kindernet CV, Europoint BV, Morrien en 

van Dinther, Nederlands Congresgebouw, RAI, uitgeverij Lakerveld, Nederlands 

Corrosiecentrum en de Vereniging Oppervlakte Materialen. 

 

 

 

10. De operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is ingediend 

houdt het volgende in. De ondernemingsactiviteiten van RAI en Jaarbeurs worden 

overgedragen aan twee nieuw op te richten vennootschappen, respectievelijk “RAI BV” 

en “Jaarbeurs BV”. De aandelen RAI BV en Jaarbeurs BV worden ingebracht in een nieuw 

op te richten vennootschap “Top Holding BV”, waarin de aandeelhouders van Jaarbeurs, 

via  “Jaarbeurs Holding BV” (voorheen “Exploitatiemij” ) enerzijds, en de aandeelhouders 

van RAI, via  “RAI Holding BV” (voorheen “RAI BV”) anderzijds, ieder voor 50% zullen 

deelnemen.  

 

 

 

11. Zoals reeds in het besluit van 25 februari 1998 werd vastgesteld, is het beoogde 

resultaat van de voorgenomen operatie dat de thans van elkaar onafhankelijke ondernemingen 

RAI en Jaarbeurs duurzaam onder één bestuur worden samengebracht. Partijen hebben bij de 

melding aangegeven dat RAI Holding BV en Jaarbeurs Holding BV geen onderneming zullen 

drijven zodat de Top Holding BV niet een gemeenschappelijke onderneming is in de zin van 

artikel 27, onder c, van de Mededingingswet is. De door de partijen beoogde operatie heeft 

derhalve het karakter van een fusie in de zin van artikel 27, onder a, van de Mededingingswet.  

 

12. Uit de door partijen ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de 

gemelde concentratie binnen het toepassingsbereik van de Mededingingswet valt. 

 



 

 

 

13. In het kader van onderhavige procedure moet in overeenstemming met artikel 41, 

tweede lid, van de Mededingingswet worden onderzocht of als gevolg van de aangemelde 

concentratie een economische machtspositie zal 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.  

 

14. Voor zover in het hiernavolgende niet wordt afgeweken van het voorlopig oordeel zoals 

vervat in het besluit van 25 februari 1998, wordt het gehele besluit van 25 februari 1998 geacht 

onderdeel uit te maken van het onderhavige besluit. 

 

 

 

Samenvatting van de bevindingen in het besluit van 25 februari 1998  

 

15. In het besluit van 25 februari 1998 is het organiseren van beurzen omschreven als:  

“het, al dan niet in samenwerking met derden, tot ontwikkeling brengen van beurstitels en het 

exploiteren daarvan door het periodiek organiseren van beurzen” . In genoemd besluit is gesteld 

dat het vermogen om beurzen te organiseren in beginsel ten behoeve van alle sectoren in de 

economie kan worden ingezet. De ondernemersactiviteit van beursorganisatoren bestaat uit het 

ontwikkelen van nieuwe beurstitels, hetwelk geschiedt in rivaliteit met andere 

beursorganisatoren, en het exploiteren van beurstitels, waarbij eveneens rekening moet worden 

gehouden met concurrentie van andere beursorganisatoren. Op grond van deze overwegingen 

werd de visie van partijen, dat elke beurstitel tot een afzonderlijke productmarkt moet worden 

gerekend, verworpen. In genoemd besluit werd voorts voorlopig de gedachte verworpen dat het 

organiseren van vakbeurzen en publieksbeurzen tot afzonderlijke markten moet worden 

gerekend en ook dat voor het organiseren van vakbeurzen per sector van bedrijvigheid 

afzonderlijke markten moeten worden onderscheiden. In genoemd besluit werd geconcludeerd 

dat er sprake is hetzij van afzonderlijke markten voor het organiseren van respectievelijk 

regionale beurzen, nationale beurzen in Nederland en internationale beurzen, dan wel van 

afzonderlijke markten voor het organiseren van regionale en nationale beurzen in Nederland 

enerzijds en voor het organiseren van internationale beurzen anderzijds. 

 

Opvatting van partijen 

 

16. Partijen hebben in de aanvraag van 26 maart 1998 en ter hoorzitting het volgende 

opgemerkt. Allereerst merken partijen op dat het onontkoombaar is om een onderscheid te 

maken tussen het organiseren van vakbeurzen en publieksbeurzen. Zij verschillen, aldus 



partijen, fundamenteel wat betreft doelgroep, marktkennis, organisatie, marketing en 

uitvoering, hetgeen specifieke kennis en vaardigheden vereist voor de organisatie ervan. 

 

17. Voorts merken partijen op dat aanbieders van vakbeurzen in concurrentie staan met 

aanbieders van andere marketingcommunicatie-instrumenten. Als voorbeelden worden 

genoemd: uitgevers van dagbladen, televisieomroepen, radio-omroepen, nieuwe media, et 

cetera. 

 

18. Daarnaast stellen partijen dat binnen de vakbeurzen onderscheid moet worden 

gemaakt naar sectoren van bedrijvigheid. Binnen een sector concurreren die 

beursorganisatoren met elkaar die beschikken over het vermogen om voor die sector beurzen 

te organiseren. Dit vermogen berust, aldus partijen, op een specifieke marktkennis welke een 

cruciale factor is voor het ontwikkelen en succesvol exploiteren van beurstitels. 

 

19. Ten aanzien van het onderscheid tussen nationale en internationale vakbeurzen 

verwijzen partijen naar de normen van de Union des Foires Internationales (“UFI”) op grond 

waarvan een beurs onder meer als internationaal wordt gekarakteriseerd wanneer het aantal 

buitenlandse bezoekers meer dan 4% bedraagt. Partijen achten deze grens realistisch omdat 

buitenlandse bezoekers veelal sleutelfiguren zijn in internationaal opererende bedrijven. 

Partijen wijzen er voorts op dat buitenlandse beursorganisatoren zich actief op de Nederlandse 

markt begeven en in toenemende mate Nederlandse bezoekers en exposanten trekken ten 

koste van beurzen in Nederland. Dit vormt een grote bedreiging voor de Nederlandse 

beursorganisatoren; als belangrijke exposanten weglopen, komen er minder bezoekers, 

enzovoorts. Het gevolg van een en ander is dat een negatieve spiraalwerking optreedt, aldus 

partijen. De grens van 40%, zoals aangegeven in het besluit van 25 februari 1998,  is volgens 

partijen  niet juist. 

 

20. Op het gebied van consumentenbeurzen concurreren beursorganisatoren volgens 

partijen met aanbieders van allerlei andere vormen van vrijetijdsbesteding, zoals televisiekijken, 

“ funshoppen”-shoppen of een dagje strand. Daarnaast dient voor publieksbeurzen een 

onderscheid te worden gemaakt naar interessegebied. 

 

21. Door partijen is als algemene kritiek op de in het besluit van 25 februari 1998 en in de 

punten van overweging van 12 juni 1998 toegepaste benadering voor de marktafbakening  naar 

voren gebracht dat in deze benadering veel te sterk wordt uitgegaan van aanbodsubstitutie 

terwijl, in overeenstemming met de praktijk van de Europese Commissie, primair de vraagzijde 

als uitgangspunt had moeten worden genomen. Volgens partijen moet de markt eerst en 

hoofdzakelijk worden afgebakend vanuit het mechanisme van vraagsubstitutie, dat wil zeggen 

vanuit de vraag welk alternatief aanbod de vragers op de markt voor het organiseren van 

beurzen ter beschikking staan. Dit is volgens partijen ten onrechte niet gebeurd. Door partijen 

zijn daarnaast een aantal vragen geformuleerd die gesteld hadden moeten worden om de markt 



op de juiste manier af te bakenen. Deze vragen zijn bij de afbakening van de relevante markt 

volgens partijen echter niet gesteld. 

 

Beoordeling 

 

De aard van het product 

22. Bij de afbakening van een productmarkt moet worden nagegaan welke producten voor 

de gebruiker als substitueerbaar kunnen worden beschouwd op grond van productkenmerken, 

prijs en beoogd gebruik. Wezenlijke kenmerken van een beurs zijn: de mogelijkheid tot een 

fysieke presentatie van aanbieders van goederen of diensten en hun producten, de mogelijkheid 

tot persoonlijk contact en directe communicatie tussen vragers en aanbieders en de 

aanwezigheid van een representatief en breed aanbod van producten binnen een bepaalde 

branche. In deze opzichten verschilt een beurs van andere producten, zoals andere 

marketingcommunicatie-instrumenten en andere vormen van vrijetijdsbesteding, welke 

producten daarom niet tot dezelfde markt kunnen worden gerekend als de markt voor het 

organiseren van beurzen. Dit neemt niet weg dat ook van producten die niet tot de relevante 

markt gerekend kunnen worden een zekere concurrentiedruk kan uitgaan. Op dit aspect zal in 

punt 83 e.v. van dit besluit nader worden ingegaan. 

 

De afbakening van de markt in een sector van heterogene diensten 

23. In reactie op de stelling van partijen dat elke beurs in wezen een aparte markt vormt, 

dient aandacht te worden besteed aan de vraag hoe in een sector die gekenmerkt wordt door 

heterogene dienstverlening, de markt moet worden afgebakend, en hoe het aspect van de 

vraag- en aanbodzijde daarbij moet worden betrokken. Het is daarbij dan allereerst van belang 

vast te stellen dat het organiseren van beurzen een vorm van dienstverlening is, en voorts dat, 

zoals reeds in het besluit van 25 februari 1998 werd vermeld, deze dienstverlening wordt 

vormgegeven op grond van de specifieke voorkeuren van een concrete opdrachtgever of 

gebruikersdoelgroep. In dit opzicht verschilt de beursorganisatie dus niet alleen van op 

voorraad geproduceerde goederen, maar ook van vormen van dienstverlening die in hoge mate 

als gestandaardiseerd product aan de gebruiker worden aangeboden, zoals financiële diensten 

en telecommunicatiediensten. Een beurs is vaak “ tailor made”   en wordt veelal ontwikkeld in 

samenwerking met brancheorganisaties of exposantencommissies die als opdrachtgever 

fungeren of de afnemers, dat wil zeggen de exposanten, vertegenwoordigen. Een beurs is 

daarom in zeker opzicht steeds een uniek product dat is ontwikkeld voor een specifieke 

opdrachtgever of klantengroepering. Het is in die situatie niet zinvol om de vraag te stellen of 

een specifieke beurs substitueerbaar is voor een andere beurs die voor een andere 

opdrachtgever of doelgroep is ontwikkeld. In het besluit van 25 februari 1998 is gesteld dat in 

dit opzicht een vergelijking kan worden getrokken met vrije beroepsbeoefenaren, de 

uitgeverijsector en de reclamewereld.  

 

24. Partijen hebben voorgaande gedachtegang misverstaan, hetgeen blijkt uit de tijdens de 

hoorzitting naar voren gebrachte voorbeelden (onder andere het voorbeeld dat een patiënt die 



behoefte heeft aan een oogarts niets heeft aan een internist). Waar het om gaat is, dat als in 

opdracht van een klant bijvoorbeeld een specifiek softwareprogramma is ontwikkeld, een 

reclamecampagne is ontworpen of een boekhoudkundig onderzoek is verricht, het niet zinvol is 

om de vraag te stellen: had deze klant ook tevredengesteld kunnen worden met een ander (voor 

een andere opdrachtgever ontwikkeld of uitgevoerd) softwareprogramma, een andere 

reclamecampagne of een ander boekhoudkundig onderzoek. Het antwoord op die vraag is 

immers in de regel, dan wel per definitie, ontkennend. Waar het om gaat is of die vrager zou 

kunnen uitwijken naar een andere aanbieder die op basis van een algemene en voor zijn 

beroeps- of bedrijfsuitoefening kenmerkende kwaliteiten, in staat is om dit soort specifieke 

opdrachten eveneens uit te voeren1. 

 

25. In onderhavige zaak vormt de zakelijke activiteit van de beursorganisatoren het 

uitgangspunt van de marktafbakening. Deze activiteit is: het organiseren van beurzen. In het 

kader van onderhavige analyse moet worden nagegaan of alle beursorganisatoren in wezen met 

elkaar concurreren en in staat zijn om in beginsel alle typen beurzen te organiseren of dat een 

nader onderscheid moet worden gemaakt tussen bepaalde typen beurzen die zodanig 

verschillend zijn dat de activiteit van het organiseren van die nader te onderscheiden typen 

beurzen tot verschillende productmarkten moeten worden gerekend. In punt 27 e.v. van dit 

besluit zal hier op worden ingegaan. Gelet op het feit dat de zakelijke activiteiten van de 

beursorganisatoren, die een reactie inhouden op de vraag naar het organiseren van beurzen,  

het uitgangspunt vormen van de onderhavige marktafbakening, is het niet noodzakelijk om op 

de door partijen geformuleerde vragen nader in te gaan. 

 

26. Overigens is het ook wanneer, anders dan in onderhavig geval, het gaat om 

goederenmarkten geenszins zo, dat bij de marktafbakening zo strikt op basis van de behoefte 

van de vrager moet worden gebaseerd als partijen betogen. Ook hier moet onder ogen worden 

gezien dat er in veel markten sprake is van een breed spectrum van industriële producten die 

vanuit de vraagzijde bezien allerminst substitueerbaar zijn en die niettemin tot dezelfde markt 

kunnen worden gerekend 2. 

                                                           
1  Deze gedachtegang is door de Europese Commissie bijvoorbeeld gevolgd in zaak IV/M. 873 Bank 

Austria/Creditanstalt, beschikking van 11 maart 1997, in het bijzonder punt 70 van die beschikking, waar het ging om de 

uitvoering van bouwopdrachten. Een ander voorbeeld is de beschikking in zaak IV/M. 1016 Price Waterhouse/Coopers & 

Lybrand, beschikking van 20 mei 1998, nog niet gepubliceerd, waar het ging om accountantsdiensten.  

 

2 Partijen hebben in dit verband tijdens de hoorzitting gewezen op een beslissing van de Commissie in zaak IV/M. 1014 

British Steel/Europipe van 26 februari 1998, waarin voor een bepaald type buizen van grote diameter een afzonderlijke 

markt werd onderkend. De benadering van de Commissie  houdt echter geenszins in dat per grootteklasse een andere 

markt wordt gedefinieerd. De marktafbakening vond primair plaats op grond van productkarakteristiek en 

productietechnologie. (zie ook:: zaak IV/M.222 Mannesmann/Hoesch, van 12 november 1992). Tevens: IV/M.214 Du 

Pont/ ICI van 30 september 1992, waarin één productmarkt werd aangenomen voor alle voor tapijt bestemde soorten 

nylon vezels, hoewel hun gewicht per vierkante meter varieert tussen 700 en 2000 decitex en de kwalitatieve kenmerken 



 

Het onderscheid vakbeurs-publieksbeurs  

27. De verschillen tussen vakbeurzen en publieksbeurzen waarop partijen hebben gewezen 

rechtvaardigen niet de conclusie dat de organisatie daarvan tot te onderscheiden 

productmarkten moet worden gerekend. In de eerste plaats blijkt uit publicaties van de branche 

dat er veel beurzen zijn die zich niet uitsluitend op vakbezoeker of consument richten maar op 

beide groeperingen. In het Jaarboek Beurzen en Tentoonstellingen 1998 (Hollandia Publishing 

BV, Heerhugowaard) worden meer dan 60 beurzen genoemd die door zowel vakbezoeker als 

consument worden bezocht. Vanuit de productkarakteristieken bezien valt een eenduidige 

scheidslijn tussen beide typen beurzen daarom niet te trekken. Deze omstandigheid vormt een 

eerste aanwijzing dat de organisatie van vakbeurzen en publieksbeurzen niet tot onderscheiden 

productmarkten kan worden gerekend. Naast deze twee beurstypen bestaat er dus nog een 

derde type, die van de gecombineerde vak-publieksbeurzen, welke het gebied van vakbeurzen 

en van publieksbeurzen in hoge mate overlapt. 

 

28. Voorts is gebleken dat vele organisatoren, waaronder partijen zelf, zowel vakbeurzen 

als publieksbeurzen organiseren. Uit een overzicht in het Vademecum Beurzen & 

Tentoonstellingen 1996/1997 blijkt dat 23 van de 40 beursorganisatoren zich zowel richten op 

vak- als op publieksbeursbezoekers, terwijl 9 organisatoren zich uitsluitend op vakbezoekers 

richten en 8 organisatoren uitsluitend publieksbeurzen organiseren. Bovendien blijkt dat 

organisatoren die zich op beide doelgroepen richten gemiddeld aanzienlijk meer beurzen 

organiseren dan de organisatoren die slechts één doelgroep bedienen. Laatstgenoemde 

ondernemingen zijn kleiner en meer gespecialiseerd. Een beursorganisator die een 

titelportefeuille heeft van vier à vijf  titels of meer richt zich veelal zowel op vakbezoekers als op 

consumenten. In het algemeen geldt dus in deze sector dat een onderneming zich vrij 

gemakkelijk in de richting van zowel het algemene consumentenpubliek als de vakbezoeker 

weet te ontplooien. De opvatting van partijen dat voor het organiseren van een beurstitel 

(vakbeurs) specifieke sectoriële kennis en goodwill vereist zou zijn, staat aan deze ontplooiing 

dus niet in de weg.  Uit een en ander kan worden afgeleid dat het organiseren van vak- en 

publieksbeurzen tot één markt moet worden gerekend, aangezien het organiseren van beide 

beurstypen door een en dezelfde beursorganisator gebruikelijk is en het aanbod op de markt 

voor het organiseren van beurzen hoofdzakelijk afkomstig is van beursorganisatoren die zich 

zowel op publieks- als op vakbezoekers richten. Aan deze conclusie doet niet af dat er 

beursorganisatoren zijn die zich wel specialiseren in het organiseren van beurzen voor hetzij 

vak- hetzij publieksbezoekers. Het is in veel branches een bekend verschijnsel dat met name 

kleinere aanbieders zich specialiseren op een bepaalde doelgroep, en daaraan ook hun kracht 

ontlenen. Zij kiezen er dan voor om binnen een ruimere markt een bepaald marktsegment te 

                                                                                                                                                               

van deze vezels variëren, alsmede IV/M.358/Pilkington - Techint/SIV van 21 december 1993, waarin geen onderscheid 

wordt gemaakt tussen floatglas, in dikte variërend tussen 1 en 25 millimeter. 



bedienen3. In het algemeen is het dus niet gerechtvaardigd om vak- en publieksbeurzen tot 

afzonderlijke productmarkten te rekenen. 

 

Het onderscheid naar sectoren  

29. De door partijen naar voren gebrachte stelling dat alleen organisatoren van vakbeurzen 

die binnen een sector van bedrijvigheid een beurs organiseren met elkaar in concurrentie staan, 

kan evenmin  worden aanvaard. In de eerste plaats wijst de aanbodstructuur in onderhavige 

markt niet in deze richting. Er zijn slechts weinig beursorganisatoren die meerdere beurstitels 

exploiteren en zich alleen concentreren op één bepaalde sector van bedrijvigheid. Voorbeelden 

van beursorganisatoren die dat wel doen zijn de Federatie van technologie branches Het 

Instrument (industriële automatisering, laboratoriumtechnologie, industriële elektronica en 

medische technologie), Vereniging Nederlandse Modebeurs (mode), Trammel Crow Nederland 

(interieur) en Expo Management (agrarische sector). Voor een deel van deze organisatoren 

geldt overigens, dat hun specialisatie voortvloeit uit het feit dat men een (branche-) organisatie 

is welke voor de leden beurzen organiseert. In de praktijk richten beursorganisatoren zich op 

meerdere sectoren van bedrijvigheid. Dit geldt zeker voor de wat grotere beursorganisatoren. 

Ten algemene kan daarom niet worden geconcludeerd dat de aanbodstructuur er op wijst dat 

per sector van bedrijvigheid afzonderlijke markten voor het organiseren van beurzen ten 

behoeve van die sectoren zou kunnen worden onderkend. 

 

30.  In de tweede plaats moet er op worden gewezen dat uit de door partijen 

gepresenteerde sectorindeling, zoals weergegeven in de aanvraag om vergunning, niet 

zondermeer volgt dat de beurzen die door partijen tot één sector worden gerekend ten 

algemene een grote verwantschap vertonen, noch vanuit de vraagzijde, noch vanuit de 

aanbodzijde bezien, welke verwantschap tot gevolg zou hebben dat per sector bezien de 

beurzen een groep vormen, die aan homogene concurrentievoorwaarden zouden zijn 

onderworpen welke concurrentievoorwaarden duidelijk verschillen van die in de andere 

sectoren.  

 

31. Ten aanzien van het argument van partijen dat het voor het organiseren van een 

vakbeurs noodzakelijk is om over specifieke sectoriële kennis te beschikken, dient te worden 

opgemerkt dat de praktijk uitwijst dat deze expertise vaak wordt ingebracht door een 

organisatie van het exposerend bedrijfsleven waarmee beursorganisatoren samenwerken. In 

punt 69 e.v. wordt er op gewezen dat partijen vaak beurzen organiseren in opdracht van of in 

samenwerking met een branche-organisatie. Ook andere beursorganisatoren werken op deze 

wijze, waardoor men zich verzekert van de noodzakelijke kennis van en contacten met een 

                                                           
3 Ook de Europese Commissie heeft bij de afbakening van markten meer dan eens overwogen dat de belangrijkste 

aanbieders een bepaalde range van producten aanbieden om tot de conclusie te komen dat deze range tot één 

productmarkt gerekend moeten worden, bijv. zaak IV/M. 447 Schneider/AEG, van 1 augustus 1994, punt 19, en  zaak 

IV/M. 458 Electrolux/AEG, van 21 juni 1994, punt 11. 

 



branche. In andere gevallen, en zeker wanneer een branche-organisatie zelf als 

beursorganisator optreedt, is kennis van de branche wel een vitaal onderdeel van de 

bedrijfsvoering van de beursorganisator. Het is echter ten algemene niet zo dat een 

beursorganisator noodzakelijkerwijs zelf de branche-specifieke kennis moet genereren om 

succesvol beurzen te kunnen organiseren. 

 

32. Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het organiseren van 

vakbeurzen voor onderscheiden sectoren van bedrijvigheid niet een afzonderlijke productmarkt 

vormt. 

 

Het onderscheid tussen nationale en internationale beurzen 

33. In de eerste plaats moet in herinnering worden gebracht dat reeds in het besluit van 25 

februari 1998 is geconcludeerd dat het organiseren van internationale beurzen een afzonderlijke 

productmarkt vormt. Internationale beurzen zijn gelet op de aard van het product duidelijk te 

onderscheiden van nationale en regionale beurzen. Voorts zijn organisatoren van internationale 

beurzen duidelijk aan andere concurrentievoorwaarden onderworpen in vergelijking met 

beursorganisatoren van nationale en regionale beurzen, enerzijds omdat zij op een 

internationale markt opereren en daardoor moeten concurreren met andere, buitenlandse 

organisatoren van buitenlandse beurzen, en anderzijds omdat zij voor de door hen te 

organiseren beurzen een accommodatie nodig hebben die specifiek geschikt is om een 

internationale exposanten en bezoekersdoelgroep aan te trekken. 

 

34. Voorts moet er aan worden herinnerd dat in het besluit van 25 februari 1998 reeds is 

vastgesteld dat voor de beoordeling van onderhavige voorgenomen concentratie het 

onderscheid tussen regionale, nationale en internationale beurzen moet worden gemaakt aan 

de hand van de bezoekersstromen omdat slechts aan de hand van gegevens over de herkomst 

van de bezoekers kan worden bepaald wat de aard van de beurs is en binnen welk gebied deze 

beurs zou kunnen worden georganiseerd om de beoogde bezoekersdoelgroep te bereiken. In 

genoemd besluit was voorlopig aangenomen dat pas wanneer een beurs 40% of meer van haar 

bezoekers uit het buitenland trekt aannemelijk is dat deze beurs internationaal van aard is. 

Partijen hebben naar voren gebracht dat niet aan elke beursbezoeker dezelfde betekenis kan 

worden toegekend. Voor een exposant zijn met name de bezoekers van belang die invloed 

kunnen uitoefenen op koopbeslissingen. Partijen betogen dat buitenlandse bezoekers naar 

verhouding vaker tot die categorie te rekenen zijn.  

 

35. Partijen verwijzen naar de zogenaamde UFI-norm als middel om objectief vast te 

stellen of een beurs internationaal van aard is. Jaarbeurs heeft de UFI gevraagd waarop de 

norm is gebaseerd en welke criteria eraan ten grondslag hebben gelegen. Daarop heeft de UFI 

geantwoord dat de norm tot stand is gekomen tijdens de algemene vergadering van deze 

organisatie in 1973.  De UFI gaf daarbij als toelichting:  

 



“The percentages were decided by the trade fair and exhibition managers in activity at that time 

and most probably they were corresponding to the situation of the international business in 

these years” .  

 

36. Deze toelichting geeft geen aanleiding de UFI-norm voor onderhavige analyse als 

uitgangspunt te nemen bij de afgrenzing van internationale beurzen ten opzichte van nationale. 

De UFI-norm blijkt ook niet algemeen in de sector te worden aanvaard. Zo hebben de 

vertegenwoordigers van een Belgische en twee Duitse beursorganisatoren te kennen gegeven 

dat zij een beurs pas als internationaal beschouwen wanneer onder meer voldaan is aan de eis 

dat 10% respectievelijk 20% van de bezoekers uit het buitenland afkomstig is4. Door een derde 

belanghebbende is ter hoorzitting daar aan toegevoegd dat de norm van 4% wordt gehanteerd 

om in de communicatie een beurs als “ internationaal”  te kunnen duiden, maar verder geen 

betekenis heeft.  Voorts kan worden gewezen op een ten behoeve van partijen door Mc Kinsey 

& Company Inc. opgesteld rapport waarin vakbeurzen als internationaal worden gekenschetst 

wanneer meer dan 10% van de bezoekers uit het buitenland afkomstig is5.  

 

37. Het voorgaande in overweging nemend kan worden onderkend dat er aanwijzingen 

zijn dat de in het besluit van 25 februari 1998  gehanteerde 40%-grens op een te hoog niveau 

was gesteld. In punt 67 van dit besluit wordt nader op dit aspect van de zaak ingegaan. In het 

licht van het bovenstaande is de door partijen gehanteerde grens van 4% echter te laag. In het 

vervolg van de analyse is ervan uitgegaan dat wanneer ten minste 10% van de bezoekers aan 

een beurs uit het buitenland afkomstig is, deze gerekend wordt tot de markt voor het 

organiseren van internationale beurzen. 

 

Het onderscheid tussen regionale en nationale beurzen 

38. Zoals in punt 15 is vermeld, is in het besluit van 25 februari 1998 in het midden gelaten 

of het organiseren van regionale beurzen en het organiseren van nationale beurzen aparte 

markten vormen of één markt. Uit nader onderzoek is naar voren gekomen dat in de markt 

door beursorganisatoren algemeen een onderscheid wordt gemaakt tussen regionale en 

nationale beurzen, en dat de concurrentievoorwaarden waaraan de beursorganisatoren zijn 

onderworpen verschillend zijn. Met name hebben organisatoren van regionale beurzen 

verklaard dat zij van de voorgenomen concentratie tussen partijen geen gevolgen voor hun 

concurrentiepositie verwachten omdat zij zelf slechts op de regionale markt actief zijn. In 

genoemd besluit is reeds vastgesteld dat een regionale beurs naar zijn aard, en de behoeften 

van bezoekers en exposanten een duidelijk ander product is dan een nationale beurs. Vanuit de 

                                                           
4  In een Duits handboek, Handbuch Messemarketing van Karl-Heinz Strothmann en Manfred Busche, Gabler, blz. 168, 

is door de auteur gesteld dat de gangbare normen voor het onderscheiden van internationale beurzen te laag zijn: 

“Aufgrund der Strukturen und der Erfahrungen eines internationalen Messeplatzes müsste das “Qualitätssiegel”  für 

eine internationale Messe folgende Kriterien umfassen: mindestens 20% ausländische Aussteller und mindestens 20% 

ausländische Besucher und mindestens 20% ausländische Gesamtnettofläche”. 

5 McKinsey & Company, Inc.: Bundeling van Beurzen, concept eindrapportage, 10 mei 1996, blz.3. 



aanbodzijde is voorts van belang dat aan de accommodatie voor een regionale beurs meestal 

duidelijk andere eisen worden gesteld dan aan de accommodatie voor een nationale beurs. Een 

heroverweging van deze factoren leidt tot de conclusie dat er onderscheiden markten zijn voor 

het organiseren van regionale beurzen en voor het organiseren van nationale beurzen. 

 

Conclusie ten aanzien van de afbakening van de relevante productmarkt 

39. De productmarkt ten aanzien waarvan dient te worden onderzocht welke de gevolgen 

van de voorgenomen concentratie voor de mededinging zijn is de markt voor het organiseren 

van nationale beurzen. 

 

De geografische reikwijdte van de markt voor het organiseren van nationale beurzen 

 

40. In het besluit van 25 februari 1998 is de voorlopige conclusie getrokken dat de markt 

voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland een nationale omvang heeft. In 

aanvulling op de argumentatie die werd gegeven in dat besluit kan worden vermeld dat uit 

nadere informatie is gebleken dat een zeer klein aantal beursorganisatoren uit naburige landen 

in Nederland beurzen organiseert. Dit verschijnsel is echter zodanig gering dat het geen 

invloed heeft op de in genoemd besluit getrokken conclusie dat de structuur van deze markt 

voor wat betreft de identiteit van de aanbieders en hun marktposities in zeer aanzienlijke mate 

verschilt van de marktstructuur in de ons omringende landen6.  

 

Conclusie 

 

41. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de voorgenomen concentratie moet worden 

beoordeeld op zijn gevolgen voor de mededinging op de markt voor het organiseren van 

nationale beurzen in Nederland.

                                                           
6 Partijen hebben naar voren gebracht dat de concurrentiedruk vanuit het buitenland verschilt van beurstitel tot 

beurstitel en dat de geografische afbakening derhalve ook van beurstitel tot beurstitel verschilt. Gelet op het feit dat de 

relevante productmarkt de markt voor het organiseren van nationale beurzen is, behoeft niet nader op deze stelling te 

worden ingegaan.  



 

Samenvatting marktafbakening in het besluit van 25 februari 1998 

42. In het besluit van 25 februari 1998 is geconcludeerd dat partijen actief zijn op de markt  

voor de verhuur van kwalitatief hoogwaardige beursaccommodaties voor nationale beurzen. Als 

deelnemers van deze markt zijn onderscheiden: 

• RAI Amsterdam 

• Jaarbeurs Utrecht 

• Prins Bernardhoeve Zuidlaren 

• Nederlands Congrescentrum Den Haag 

• Ahoy Rotterdam 

• Beursgebouw Eindhoven 

• Brabanthallen Den Bosch 

 

43. Bij de marktafbakening ter zake van de verhuur van beursaccommodatie is 

onderscheid gemaakt tussen regionale, nationale en internationale beurzen. In genoemd 

besluit is uiteengezet dat de organisatie van nationale en internationale beurzen qua ligging, 

grootte en bereikbaarheid immers een andersoortige accommodatie vereist dan de organisatie 

van regionale beurzen. Omdat partijen aannemelijk hebben gemaakt dat zij bij de verhuur van 

beursaccommodatie ten behoeve van regionale beurzen nauwelijks actief zijn en omdat partijen 

bij de verhuur van beursaccommodatie ten behoeve van internationale beurzen bovendien 

concurreren met buitenlandse verhuurders van beursaccommodatie en in het licht daarvan niet 

gevreesd behoeft te worden voor een economische machtspositie die de daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt op significante wijze belemmert, is de positie van 

partijen ten aanzien van de verhuur van accommodaties ten behoeve van regionale en 

internationale beurzen niet nader onderzocht. In lijn hiermee is alleen de positie van partijen 

op de markt voor de verhuur van kwalitatief hoogwaardige beursaccommodaties ten behoeve 

van nationale beurzen onderzocht.  

 

44. Vervolgens is in het genoemde besluit van op basis van het bestand van verhuurders 

van accommodatie die aangesloten zijn bij de FBTN, een selectie gemaakt op grond van het 

criterium of die verhuurders ook actief zijn ten aanzien van nationale beurzen, en op grond van 

kwalitatieve verschillen en prijsverschillen tussen beursaccommodaties. Indien verhuurders van 

een beursaccommodatie een “kale”  verhuurprijs van fl. 2,-- of minder per bruto vierkante meter 

op catalogusbasis hanteren, zijn deze accommodaties niet tot de relevante markt gerekend, 

aangezien partijen een prijs als uitgangspunt bij verhuur aan nieuwe cliënten hanteren die bijna 

twee keer zo hoog ligt. Voorts werden accommodaties die één of meerdere keren door branche-

organisaties aangemerkt waren als kwalitatief hoogwaardig in de relevante markt betrokken.  

 

Aanscherping marktafbakening ten opzichte van het besluit van 25 februari 1998 

45. In het besluit van 25 februari 1998 is MECC Maastricht (onderdeel van RAI) niet 

betrokken in de relevante markt. Ook MECC kan bij de relevante markt voor de verhuur van 



beursaccommodaties betrokken worden, enerzijds omdat aannemelijk is dat in een 

accommodatie waarin internationale titels zijn gehuisvest zonder meer ook nationale titels 

kunnen worden gehuisvest en anderzijds omdat partijen in aanvulling op hun aanvraag om 

vergunning van 26 maart 1998 aangegeven hebben dat MECC naast zes internationale titels in 

ieder geval één nationale beurstitel huisvest. 

 

46. Op grond van gegevens die door marktdeelnemers zijn overgelegd, zijn ook Euretco 

Houten en de Americahal Apeldoorn qua ligging, bereikbaarheid en grootte, alsmede gelet op 

het niveau van de catalogusprijs voor de verhuur als concurrerend te beschouwen met de 

accommodaties van partijen. Deze accommodaties worden, naast de eerder genoemde 

accommodaties en MECC, ook in de omschrijving van de relevante markt betrokken. 

 

Opvatting partijen over relevante markt in aanvraag om vergunning 

47. Partijen zijn het blijkens hun aanvraag om vergunning eens met het standpunt 

ingenomen in het besluit van 25 februari 1998 dat er een markt bestaat voor het verhuren van 

beursaccommodatie ten behoeve van nationale beurzen; echter, zij achten elke accommodatie 

in Nederland die ten behoeve van één of meerdere nationale titels is verhuurd, in principe 

concurrerend met de accommodatie van partijen. Op grond hiervan onderscheiden partijen in 

totaal 26 accommodaties op de markt die door hen wordt omschreven als het accommoderen 

van nationale titels van niet-locatiegebonden accommodatieverschaffers. In een van de bijlagen 

bij de aanvraag om vergunning wordt deze markt door partijen kortweg aangeduid als de markt 

voor nationale verhuringen. In het vervolg van dit besluit wordt de marktomschrijving van 

partijen gevolgd. De genoemde 26 accommodaties zijn of worden volgens partijen in totaal ten 

behoeve van 103 nationale titels verhuurd, terwijl partijen ten behoeve van 42 titels hun 

accommodatie verhuurden. Partijen zijn bij hetgeen zij naar voren hebben gebracht uitgegaan 

van een bestand van in totaal 583 in Nederland georganiseerde (regionale, nationale en 

internationale) beurzen en hebben bij de beoordeling van de vraag of een beurs regionaal, 

nationaal of internationaal is, aangehaakt bij gegevens, zoals die te vinden zijn in het Jaarboek 

Beurzen en Tentoonstellingen 1998. Partijen hebben deze zienswijze bevestigd tijdens de 

hoorzitting. Partijen hebben tijdens die hoorzitting voorts aangegeven dat prijsverschillen een 

nuttig instrument kunnen vormen bij de marktafbakening. 

   

Beoordeling 

 

Kwaliteitsverschillen en prijsverschillen tussen accommodaties als leidraad voor 

marktafbakening 

48. Hoewel beursaccommodaties naar hun aard primair tot dezelfde productmarkt 

gerekend zouden kunnen worden, zijn beursaccommodaties er in zeer verschillende soorten en 

maten. In die zin vormen beursaccommodaties, vanuit de vraagzijde van de markt bezien, 

heterogene producten. Ook bij de verhuur van beursaccommodaties speelt het aspect van de 

heterogeniteit een rol: voor de huurder is de ene beursaccommodatie niet zonder meer te 

vergelijken met een andere beursaccommodatie. Op een markt met dergelijke heterogene 



producten is de grens ten aanzien van de vraag welke accommodaties onderling nog wel en 

welke niet meer substitueerbaar zijn, niet geheel scherp te trekken en is als het ware sprake van 

een continuüm met vloeiende schakeringen. Aanzienlijke prijsverschillen in combinatie met 

kwaliteitsverschillen (zoals gesignaleerd door afnemers) kunnen in een dergelijke situatie een 

hulpmiddel vormen bij de marktafbakening. Dit is ook het uitgangspunt geweest bij de 

beoordeling door de d-g NMa welke accommodaties onderling substitueerbaar kunnen worden 

geacht en dit is als zodanig verwoord in het besluit  van 25 februari 1998. Bij de beantwoording 

van de vraag welke accommodaties tot dezelfde markt gerekend kunnen worden, is de d-g NMa 

voorzichtig te werk gegaan: onder andere is uitgegaan van het criterium dat het verschil tussen 

de catalogusprijzen van onderscheiden beursaccommodaties ten minste ongeveer 100% moest 

bedragen om te kunnen concluderen dat een accommodatie niet tot dezelfde markt als de 

markt waarop partijen actief zijn, gerekend kan worden. Voorts werden ook accommodaties die 

slechts door één branche-organisatie als kwalitatief uitstekend werden aangemerkt als 

onderdeel van de relevante markt gezien, ook al schatten alle andere branche-organisaties de 

kwaliteit van deze accommodatie als lager in.  

 

49. Bij de kwestie van de marktafbakening zijn onder andere de catalogusprijzen of de 

prijzen die als uitgangspunt dienen voor de verhuur van beursaccommodatie als uitgangspunt 

genomen. Indien de catalogusprijs van een beursaccommodatie 100% of meer in neerwaartse 

zin verschilde met de prijs die partijen als uitgangspunt bij de verhuur hanteren, dan is de 

accommodatie niet in de relevante markt betrokken. De prijzen die als uitgangspunt van 

partijen fungeren bij de verhuur van hun accommodatie blijken tot de hoogste in Nederland te 

behoren. Het feit dat door partijen met betrokken beursorganisatoren in een aantal gevallen 

onderhandeld wordt over de uiteindelijk te realiseren verhuurprijs en het feit dat deze prijs 

veelal lager ligt dan de prijs die als uitgangspunt voor partijen fungeert doet aan het gegeven 

niet af, aangezien blijkens gegevens van concurrenten ook andere verhuurders van 

beursaccommodatie incidenteel tot regelmatig neerwaarts afwijken van de catalogusprijs, in 

een aantal gevallen zelfs tot 50%7. De mate waarin de feitelijk gerealiseerde prijs neerwaarts 

afwijkt van de catalogusprijs hangt volgens concurrenten van partijen in de praktijk meestal 

samen met het aantal opbouw- en afbraakdagen - de gemiddelde gerealiseerde prijs daalt 

naarmate er meer opbouw- en afbraakdagen zijn - en de mate waarin via onderhandelingen 

beursorganisatoren een andere prijs kunnen bedingen. Een veel voorkomende praktijk is 

blijkens gegevens die door concurrenten van partijen zijn overgelegd, dat voor startende 

beurzen lagere tarieven worden gehanteerd. 

 

50.  Op grond van bovenstaande overwegingen worden dus de volgende marktdeelnemers 

onderscheiden: 

• RAI Amsterdam 

• MECC Maastricht 

• Jaarbeurs Utrecht 

                                                           
7
 [...] Wegens vertrouwelijkheid weggelaten passages worden aangeduid met vierkante haken. 



• Prins Bernardhoeve Zuidlaren 

• Nederlands Congrescentrum Den Haag 

• Ahoy Rotterdam 

• Beursgebouw Eindhoven 

• Brabanthallen Den Bosch 

• Euretco Houten 

• Americahal Apeldoorn 

 

Marktafbakening van partijen in de aanvraag om vergunning 

51. De marktafbakening zoals partijen die hanteren, roept gerede twijfel op. Op grond van 

de aard, de reguliere gebruikswijze en de kwaliteit van bepaalde accommodaties kan betwijfeld 

worden of deze accommodaties als volwaardige substituten van de hoogwaardige 

accommodaties van partijen (kunnen) fungeren. Ter illustratie zij gewezen op accommodaties 

als de Lebuïnuskerk Deventer, Grote Kerk Naarden Vesting, Marina Seaport IJmuiden en 

Bloemenveiling Aalsmeer. De eerste twee accommodaties zijn naar hun aard en gebruikswijze 

geen regulier beursgebouw, maar een kerkgebouw (en het eerste in ieder geval als zodanig nog 

in gebruik), waar weliswaar mogelijk incidenteel een beurs kan worden georganiseerd van zeer 

geringe oppervlakte, maar die qua faciliteiten, grootte en indeling van de oppervlakte in geen 

enkel opzicht vergeleken kan worden met een beursaccommodatie van partijen. Marine Seaport 

IJmuiden is niet geschikt als accommodatie om reguliere beurzen te organiseren. Op dit terrein 

zonder “vaste”  beursaccommodatie wordt dan ook alleen de “Hiswa te Water”  (in-water boat 

show) door RAI georganiseerd, een “bijzondere” beurs waarbij een expositie te water 

plaatsvindt. Een dergelijke beurs kan niet in een normale beursaccommodatie worden 

gehouden. In de Bloemenveiling Aalsmeer wordt eenmaal per jaar een 

bloemenvaktentoonstelling gehouden. In het licht van de normale bestemming en 

gebruikswijze van het gebouw van de Bloemenveiling ligt het in de rede om deze in het 

bedoelde gebouw te organiseren. Niet valt echter in te zien dat de Bloemenveiling als regulier 

beurscomplex voor meerdere beurzen aangewend kan worden: het grootste deel van het 

complex wordt doorgaans immers voor opslag, transport en handel van bloemen gebruikt, 

zodat er normaal geen beurzen van omvang georganiseerd kunnen worden.  

 

52. Bij een marktafbakening die gebaseerd is op de economische realiteit volstaat het 

rechtlijnig bij elkaar optellen van accommodaties waar een nationale of internationale beurs 

wordt gehouden dus niet, maar dient ook rekening gehouden te worden met de kwalitatieve 

verschillen tussen accommodaties (grootte, ligging en bereikbaarheid). Dit aspect komt in de 

marktafbakening van partijen onvoldoende tot uitdrukking.  

 

53.  Voorts kan de opvatting van partijen niet gedeeld worden dat alleen de verhuur ten 

behoeve van niet-locatiegebonden beursorganisatoren relevant is. Ook beursorganisatoren die 

wel over een eigen beursaccommodatie beschikken kunnen immers als huurder optreden bij 

een andere beursaccommodatie, die niet hun eigendom is. 

 



54. In het onderhavige geval is het voor de uiteindelijke beoordeling niet van belang of de 

markt afgebakend wordt conform de wijze waarop de d-g NMa dat heeft gedaan, dan wel op de 

manier, zoals partijen dat hebben gedaan. Zelfs indien de marktafbakening van partijen wordt 

gevolgd8, moet geconcludeerd worden dat de voorgenomen concentratie leidt tot de vorming 

van een economische machtspositie die de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse 

markt op significante wijze belemmert. Zie in dit verband punt 213 van dit besluit. 

 

Conclusie 

55. Naast de marktafbakening, zoals die naar voren komt in het besluit van 25 februari 

1998, is in het onderhavige geval ook de marktafbakening, zoals partijen die voorgesteld 

hebben, nader onderzocht. De wijze waarop partijen de markt afbakenen roept bezwaren op 

grond van het feit dat bij deze marktafbakening onvoldoende rekening gehouden wordt met de 

kwalitatieve verschillen die bestaan tussen beursaccommodaties. Niettemin maakt het in het 

onderhavige geval voor de beoordeling van de positie van partijen op de markt en voor de 

beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie niet uit of de markt afgebakend 

wordt conform de wijze waarop dat gebeurd is in het besluit van 25 februari 1998, dan wel 

conform de wijze waarop partijen dat hebben gedaan. In het navolgende wordt ingegaan op 

beide marktomschrijvingen. Indien ten algemene gerefereerd wordt aan de markt voor de 

verhuur van beursaccommodaties ten behoeve van nationale beurzen kan daarmee zowel de 

marktomschrijving van de d-g NMa als de marktomschrijving van partijen bedoeld zijn. 

                                                           
8 In het navolgende worden evenwel steeds, in tegenstelling tot hetgeen partijen in hun marktomschrijving naar voren 

hebben gebracht, de verhuringen ten behoeve van nationale beurzen die georganiseerd worden door beursorganisatoren 

die óók over een eigen accommodatie beschikken, ook geacht van invloed te zijn op het te berekenen marktvolume. 

Deze benadering is overigens ook reeds in de punten van overweging gevolgd. Partijen hebben te dien aanzien tijdens 

de hoorzitting opgemerkt dat zij zich grosso modo met die beschrijving van de hardware-markt kunnen verenigen. In de 

berekening van hun marktaandeel in netto vierkante meters ten behoeve van de aanvraag om vergunning zijn de 

verhuringen ten behoeve van organisatoren die zelf ook over een accommodatie beschikken, door partijen zelf overigens 

óók meegeteld. Geconcludeerd kan worden dat de marktomschrijving van partijen nauwer is (verhuringen aan 

beursorganisatoren die over een eigen accommodatie beschikken worden volgens hun definitie niet meegeteld) dan hun 

materiële uitwerking (bij de berekening van het marktaandeel worden de bedoelde verhuringen wél meegeteld). 

 



 

 

 

 

56. In het navolgende zal eerst een beschrijving worden gegeven van de beurzensector en 

de positie van partijen in die sector. Vervolgens zal meer specifiek worden ingegaan op de 

markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland en de marktaandelen van 

partijen op die markt, en de andere aspecten die van belang zijn voor de beoordeling van de 

positie van partijen op die markt9.  

 

Algemene gegevens over de beurzensector en de positie van partijen   

 

Organisaties van ondernemingen 

57. De Stichting Federatie voor Beurzen en Tentoonstellingen in Nederland (FBTN) 

fungeert als overkoepelend en overlegplatform voor de beurzensector in Nederland. 

Daarbinnen bestaat een groepering onder de naam VEVIJF, de vereniging van de vijf 

internationale accommodatieverhuurders die tevens actief zijn als beursorganisatoren (leden: 

RAI, Jaarbeurs, Ahoy, Prins Bernardhoeve en MECC), en de VETA, de vereniging van de 

Expositie- en tentoonstellingsaccommodaties in Nederland (leden: Brabanthallen, IJsselhallen, 

Groenoordhallen, Martinihallen, Frisian Expo Centre, Expo Center Hengelo, Nederlands 

Congres Gebouw, Beursgebouw Eindhoven, Musis Sacrum Arnhem, Rodahal Kerkrade en 

Rijnhal Arnhem). Voorts omvat de FBTN nog een vereniging op het gebied van 

beursopleidingen, de FNBO, de vereniging ESAH van toeleverende bedrijven, met name 

standbouwers, en de vereniging van beursorganisatoren NVBO.  

 

Ontwikkeling van de omvang van de beurzensector 

58. Het organiseren van beurzen omvat een breed scala van activiteiten variërend van 

prestigieuze beurzen in accommodaties van topkwaliteit en met een nationale of internationale 

uitstraling tot plaatselijke activiteiten in een kerk of een buurthuis. Gegevens voor een 

betrouwbare schatting van de totale omvang van de activiteiten konden niet worden verkregen, 

maar een goede indicatie voor de ontwikkeling ter zake van het organiseren van beurzen in de 

belangrijkste locaties komt naar voren uit de in tabel 1 weergegeven cijfers. Uit deze gegevens 

blijkt dat de beurzensector in Nederland in de afgelopen periode een rustige, gestage groei te 

zien heeft gegeven van, in huuropbrengst gemeten, ruim 6% per jaar gemiddeld. 

                                                           
9 Ter hoorzitting is door partijen naar voren gebracht dat elke toezichthouder, die zich bezighoudt met 

concentratietoezicht,  twee vragen dient te stellen: (i) welke factoren disciplineren op dit moment het gedrag van 

partijen en (ii) welke disciplinerende factoren vallen als een gevolg van de  concentratie weg. Daargelaten of een 

toezichthouder deze vragen in het algemeen en op deze wijze dient te stellen, komen bij de “Beschrijving van de 

relevant markt en de positie van partijen” en, voor zover het de markt voor het organiseren van nationale beurzen 

betreft, bij de “Concurrentiedruk van niet tot de relevante markt te rekenen activiteiten” de door partijen bedoelde  

factoren aan de orde. Zie tevens noot 31.  



 

Tabel 1: Ontwikkeling in inkomsten uit huur van standruimte door deelnemers aan exposities in 

beurscomplexen die zijn aangesloten bij de FBTN. 

Jaar Huuropbrengsten  

(mln. gulden) 

Verhuurd oppervlak 

(mln. m2) 

Gemiddelde 

opbrengst per m2 

1992 233,8 1,69 138,-- 

1993 213,5 1,48 144,-- 

1994 262,0 1,78 147,-- 

1995 268,5 1,74 154,-- 

1996 302,5 1,84 164,-- 

1997 308,0 1,89 163,-- 

Bron: ICB/ECBM 

 

Ontwikkeling van de relatieve positie van partijen 

59. Uit de cijfers die in tabel 2 zijn vermeld blijkt hoe de positie van partijen zich sedert 

1992 heeft ontwikkeld ten aanzien van het organiseren van beurzen in FBTN-accommodaties. 

Wanneer de gezamenlijke positie van partijen door middel van een voortschrijdend driejaarlijks 

gemiddelde wordt weergegeven10 dan blijkt dat deze positie over de beschouwde periode vrij 

stabiel is geweest en steeds ruim boven de 50% van het totaal van de in het bestand 

opgenomen activiteiten heeft gelegen. 

 

Tabel 2: Positie van partijen op basis van mediabestedingen van exposanten in FBTN-

accommodaties, in % 

     1992     1993      1994      1995      1996      1997 

Jaarbeurs    23,4    24,3      30,2     20,3     22,9       31,0 

RAI    33,5    31,5      29,0     27,8     31,0       28,6 

MECC*           2,6         2,6  

Gezamenlijk    56,9    55,8      59,2     48,1     56,5       62,2 

3-jaars gem.        57,3     54,4     54,6       55,6 

*Vanaf 1996 als meerderheidsdeelneming toe te rekenen aan RAI 

Bron: ICB/ECBM 

 

60. Tabel 2 heeft betrekking op het belangrijkste deel van de activiteiten die tot de markt 

voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland kunnen worden gerekend. De 

betekenis van deze cijfers is echter niet dat zij rechtstreeks marktaandelen van partijen tonen. 

Om meerdere redenen zijn de door ICB/ECBM verzamelde gegevens daarvoor ongeschikt. De 

                                                           
10 Cijfers die betrekking hebben op de beurzensector fluctueren vaak aanzienlijk als gevolg van het feit dat veel beurzen 

niet elk jaar worden georganiseerd. Dit blijkt ook uit de in tabel 2 opgenomen gegevens. Trendmatige ontwikkelingen 

kunnen dan beter worden afgeleid uit een voortschrijdend gemiddelde.  

 



cijfers zijn van belang omdat zij laten zien dat partijen over een wat langere periode gezien een 

stabiele positie hebben kunnen handhaven op een belangrijk deel van de relevante markt. 

 

De markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland en de marktaandelen van 

partijen op die markt 

 

Omvang van de markt 

61. De ondernemingen die in Nederland als beursorganisator actief zijn kunnen als volgt 

worden ingedeeld: 

a twee relatief grote ondernemingen die over eigen beursaccommodaties beschikken, te 

weten RAI en Jaarbeurs; 

b een aantal kleinere ondernemingen die over eigen accommodatie beschikken waarin zij in 

de regel ook zelf beurzen organiseren, zoals de in punt 57 genoemde bij de FBTN 

aangesloten ondernemingen en voorts onder meer Autotron Rosmalen, Americahal 

Apeldoorn en Home Trade Center Nieuwegein; 

c enkele tientallen beursorganisatoren die niet over een eigen accommodatie beschikken 

maar gebruik maken van gehuurde accommodaties, en die meerdere beurzen per jaar 

organiseren; 

d een groot aantal beursorganisatoren die, gebruik makend van gehuurde accommodatie, 

slechts één beurs per jaar of minder organiseren. 

 

62. Voor het onderzoek naar de omvang van de markt voor het organiseren van nationale 

beurzen in Nederland is uitgegaan van het reeds meermalen genoemde overzicht uit het 

Jaarboek Beurzen en Tentoonstellingen 1998. Op grond hiervan is een inventarisatie gemaakt 

van de ondernemingen die twee of meer keer worden genoemd als organisator van een in dat 

overzicht genoemde beurs. Dit betreft dus, afgezien van partijen, de in punt 61 onder b en c 

bedoelde ondernemingen. Deze ondernemingen (meer dan 40) zijn benaderd voor informatie 

over hun bedrijfsactiviteiten. Van 39 van deze ondernemingen werd informatie ontvangen. 

Deze ondernemingen werden in genoemd Jaarboek als organisator genoemd voor in totaal 256 

van de daarin opgenomen beurzen. Volgens opgave van deze ondernemingen zelf hadden zij 

1997 in totaal 224 beurzen georganiseerd, waarvan 144 regionale beurzen, 69 nationale 

beurzen en 11 internationale beurzen. De omzet die deze ondernemingen gezamenlijk 

realiseerden ten aanzien van de organisatie van nationale beurzen was fl. 58,38 mln in 1996 en 

fl. 64,46 mln in 1997.  

 

63. Ten aanzien van de beursorganisatoren waarvan geen gegevens konden worden 

verkregen en die in het Jaarboek Beurzen en Tentoonstellingen 1998 slechts als organisator van 

één beurs per jaar of minder werden genoemd (categorie d), is een schatting van de omzet 

gemaakt, op basis van de uitkomsten van het in punt 62 beschreven onderzoek11. Hieruit 

                                                           
11 Het Jaarboek Beurzen en Tentoonstellingen 1998 noemt ongeveer 660 beurzen en andere evenementen. Uit 

informatie van partijen bleek dat na aftrek van andere evenementen, dubbeltellingen e.d. 583 beurzen resulteren. Aan 



resulteert een geschatte omzet van in totaal fl. 43 miljoen voor de ontbrekende nationale 

beurzen.  

 

Marktaandelen van partijen 

64. In de aanvraag om vergunning hebben partijen enkele nieuwe gegevens verstrekt ten 

aanzien van hun positie op het gebied van het organiseren van beurzen. Zij zijn daarbij 

uitgegaan van een bestand van 583 beurzen die zijn opgenomen in het Jaarboek Beurzen en 

Tentoonstellingen 1998. Deze beurzen omvatten volgens partijen ten minste een totaal 

verhuurd oppervlak van bijna 3 miljoen vierkante meter, waarvan partijen gezamenlijk ongeveer 

50% voor hun rekening zouden nemen. Partijen tekenen hierbij wel aan dat deze berekening 

een overschatting van de positie van partijen betekent omdat over ruim 200 beurzen geen 

gegevens waren te achterhalen.  

 

65. Op grond van gegevens van partijen kon worden berekend dat zij ten aanzien van het 

organiseren van nationale beurzen aan omzetten hebben gerealiseerd: In 1996 RAI fl. [...] en 

Jaarbeurs fl. [...] en in 1997 RAI fl. [...] en Jaarbeurs fl. [...]. Uitgaande van deze omzetten en de in 

het voorgaande onder punten 62 en 63 beschreven berekening van de omzetten van de andere 

marktdeelnemers(categorieën b, c en d) resulteert dat in de volgende cijfers: RAI had op de 

markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland naar schatting een 

marktaandeel van [25-35]% in 1996 en van [25-35]% in 1997. Voor Jaarbeurs was dit [25-35]% in 

1996 en [30-40]% in 1997.  

 

66. In het besluit van 25 februari 1998 is nog overwogen dat het feit dat partijen ten 

aanzien van het organiseren van beurzen in diverse sectoren van bedrijvigheid een nog 

aanzienlijk groter aandeel hebben dan het marktaandeel dat zij ten algemene bezitten, een 

afzonderlijke factor zou kunnen vormen voor de beoordeling van hun marktpositie. Uit het 

nadien verrichte onderzoek is echter niet naar voren gekomen dat een specialisatie van een 

beursorganisator op bepaalde sectoren een extra gewicht geeft aan diens marktpositie. Daarom 

is aan dit aspect in onderhavig besluit verder geen aandacht geschonken. 

 

De afbakening tussen nationale en internationale beurzen 

67. Zoals in punt 37 is opgemerkt, wordt een beurs die 10% of meer van de bezoekers uit 

het buitenland trekt als een internationale beurs gekenmerkt. Dit percentage moet als een 

minimumgrens worden beschouwd omdat mag worden uitgesloten dat wanneer een beurs 

minder dan 10% buitenlandse bezoekers een buitenlandse locatie geschikt zou zijn om 

                                                                                                                                                               

partijen zelf kunnen 157 beurzen worden toegeschreven (incl. beurzen van organisatoren waarin een der partijen (mede-

) zeggenschap heeft). Ten aanzien van de organisatoren van 256 beurzen werd informatie ingewonnen, zodat ten 

aanzien van 170 beurzen een schatting moest worden gemaakt. Bij deze schatting is aangenomen dat  een evenredig 

deel als bij de populatie van 256 beurzen een nationaal karakter had en dat ook de gerealiseerde omzet gemiddeld 

dezelfde was. In de corresponderende voetnoot in de originele versie van het onderhavige besluit staat “585” in plaats van 

“583” en “172” in plaats van “170”. 



dezelfde  bezoekersdoelgroep aan te trekken. Uit de beschikbare gegevens blijkt overigens dat 

het voor de beoordeling van de positie van partijen in het kader van onderhavige beoordeling 

niet van belang is of genoemde grens op 10% of hoger wordt gesteld. Zou de grens op 20% 

worden gesteld dat zou als gevolg daarvan de positie van partijen op de markt voor het 

organiseren van nationale beurzen een fractie dalen. Zou uitgegaan worden van een grens van 

40% dan zou het marktaandeel van partijen een lichte stijging te zien geven ten opzichte van 

de in punt 65 genoemde marktaandelen. Deze verschillen in marktaandelen zijn echter zeer 

gering zodat geconcludeerd kan worden dat het voor de beoordeling van de voorgenomen 

concentratie geen verschil maakt of de begrenzing tussen nationale en internationale beurzen 

op 10%, 20% of 40% buitenlandse bezoekers wordt gesteld. 

 

De afbakening nationale en regionale beurzen 

68. Ten aanzien van het onderscheid tussen regionale en nationale beurzen worden in de 

sector geen eenduidige en controleerbare definities gehanteerd en zijn er in het algemeen geen 

gegevens beschikbaar op grond waarvan een objectief onderscheid tussen deze twee 

categorieën kan worden gemaakt. Voorts is een complicerende factor dat ook het begrip ‘regio’ 

zelf niet eenduidig is gedefinieerd. Anderzijds is het onderscheid tussen nationale en regionale 

beurzen in de sector algemeen gebruikelijk en is gebleken dat marktpartijen er desgevraagd 

geen enkele moeite mee hebben om aan te geven of een beurs waarbij zij als organisator of 

verhuurder van beursaccommodatie betrokken zijn nationaal of regionaal van aard is. Aan de 

ondervraagde marktpartijen is dan ook de vraag voorgelegd welke van de door hen 

georganiseerde beurzen naar bezoekersdoelgroep regionaal van aard zijn, in die zin dat de 

bezoekers hoofdzakelijk uit de regio afkomstig zijn waar de beurs wordt gehouden. Op grond 

van de aldus verkregen antwoorden is het onderscheid tussen nationale en regionale  beurzen 

gemaakt. De door marktpartijen als regionale aangemerkte beurzen zijn derhalve bij de 

berekening van het marktaandeel van partijen op de markt voor het organiseren van nationale 

beurzen buiten beschouwing gelaten. 

  

Andere aspecten die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van partijen op de 

markt voor het organiseren van nationale beurzen 

 

De relatie met de vraagzijde van de markt 

69. In verband met de positie van RAI en Jaarbeurs op de markt voor het organiseren van 

nationale beurzen is het van belang aandacht te besteden aan de relaties die zij met hun 

afnemers onderhouden. Partijen hebben bij de aanvraag om vergunning verklaard dat zij in de 

regel voor eigen rekening en risico beurzen organiseren en dat daarbij intensief met branche-

organisaties wordt samengewerkt. De branche-organisatie treedt doorgaans op als 

vertegenwoordiger van de exposanten. Deze samenwerking wordt gekenmerkt door continuïteit 

en feitelijke en juridische bindingen. Er zijn overeenkomsten gesloten teneinde deze 

continuïteit te waarborgen en verscheidene branche-organisaties hebben zitting in 

adviescommissies van beurzen.  

 



70. De binding met de vraagzijde krijgt mede gestalte in het lidmaatschap van 

ondernemingen of hun organisaties in RAI en Jaarbeurs. Ondernemersorganisaties kunnen lid 

worden van Jaarbeurs, hetgeen het recht geeft een beurs te laten organiseren door en voor 

rekening en risico van de Jaarbeurs. Indien een lid zelf een beurs organiseert, zo is door partijen 

meegedeeld, wordt dit gekwalificeerd als handelen in strijd met de statuten ten gevolge 

waarvan het lidmaatschap eindigt. Op dit moment is een negental branche-organisaties lid van 

Jaarbeurs. Ook RAI kent een vereniging (Vereniging RAI) die ruim 1000 leden heeft, met name 

bedrijven en instellingen actief op het gebied van vervoer- en transportmiddelen. Vereniging 

RAI is een branche-organisatie die participeert in RAI maar, aldus partijen, in de praktijk geen 

dagelijkse zeggenschap uitoefent op de bedrijfsvoering daarvan. Vereniging RAI is betrokken bij 

de organisatie van acht beurzen die alle in de accommodatie van RAI plaatsvinden. Partijen 

geven voorts in de aanvraag om vergunning te kennen dat de posities van RAI en Jaarbeurs ten 

gevolge van de feitelijke en juridische bindingen vastliggen. Bovenstaande  omstandigheden 

vormen ongetwijfeld een factor die de afnemers, te weten de exposerende ondernemingen die 

rechtstreeks of via hun branche-vereniging met een der partijen verbonden zijn, aan partijen 

bindt. 

 

71. Een ander in dit verband te noemen aspect betreft het eigendomsrecht op beurstitels. 

Wanneer meer partijen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een beurs, zoals een 

branche-organisatie in samenwerking met een beursorganisator, is niet altijd eenvoudig vast te 

stellen bij wie het eigendomsrecht op een beurstitel berust. Partijen hebben in de aanvraag om 

vergunning een uitsplitsing gemaakt van beurzen waarbij de eigendom “min of meer”  berust 

bij de branche-organisatie (beurzen georganiseerd “ in opdracht van”) en beurzen die eigendom 

zijn van een der partijen. en worden georganiseerd in samenwerking met een branche-

organisatie. RAI organiseert beurzen in opdracht van [...] branche-organisaties (waaronder de 

vereniging RAI) en in samenwerking met [...] branche-organisaties. Jaarbeurs organiseert 

beurzen in opdracht van [...] branche-organisaties en in samenwerking met [...] branche-

organisaties. In de mate waarin de eigendom van de door partijen georganiseerde beurzen bij 

hen berust dan wel de beurzen in samenwerking met een branche-organisatie worden 

georganiseerd, is dit een factor die de desbetreffende exposanten aan partijen bindt.  

 

72. Een volgende factor die een binding van afnemers aan partijen inhoudt wordt gevormd 

door langlopende overeenkomsten met branche-organisaties die als opdrachtgever voor het 

organiseren van beurzen fungeren (beurzen “ in opdracht van“).  Partijen hebben gegevens 

verstrekt waaruit blijkt dat zowel Jaarbeurs als RAI elk met [...] branche-organisaties 

langlopende overeenkomsten zijn aangegaan met betrekking tot het organiseren van beurzen. 

 

73. Voorts moet gewezen worden op een aantal aspecten die, anders dan de voorgaande, 

inherent zijn aan de aard van het product ‘beurzen’ en tevens van invloed zijn op de 

verhoudingen op onderhavige markt. In de eerste plaats moet er dan op gewezen worden dat 

voor beurzen een bepaalde locatie bij uitstek geschikt kan zijn boven alle andere locaties. Zo is 

tijdens de hoorzitting door een organisator van beurzen voor de modesector verklaard dat hij 



het ondenkbaar acht een beurs anders dan in Amsterdam te houden omdat voor een 

modebeurs alleen Amsterdam de geëigende uitstraling heeft. Voorts is van belang dat wanneer 

een beurs eenmaal een aantal malen in een bepaalde accommodatie is gehouden, er daardoor 

een ‘loop’ is gecreëerd die soms moeilijk naar een andere locatie valt om te buigen.  

 

74. In de tweede plaats is het van belang dat ondernemers in een branche er een 

gemeenschappelijk belang bij hebben om het aantal beurzen in die branche beperkt te houden. 

Meer beurzen betekent immers meer kosten terwijl de totale afzet er niet door toeneemt. Ook 

voor de bezoekers heeft het een voordeel dat men via één beursbezoek zich zo volledig 

mogelijk op het aanbod kan oriënteren12. Dit heeft er mede toe geleid dat in sommige branches 

collectieve afspraken gelden welke de beslissingsvrijheid van individuele exposanten ten 

aanzien van hun deelname aan beurzen inperken. De Europese Commissie heeft in enkele 

gevallen voor dit soort afspraken een ontheffing op grond van artikel 85, derde lid, van het EG-

Verdrag verleend. Dit gegeven voegt een element van rigiditeit toe aan de marktverhoudingen, 

omdat de exposant als vrager naar beursruimte zijn vraag mede laat afhangen van het gedrag 

van zijn branchegenoten, zodat vraagsubstitutie, anders dan in het economische verkeer 

gebruikelijk is, niet een puur autonome beslissing is maar in bepaalde mate door de branche 

als collectiviteit wordt bepaald. Dit mechanisme bevriest in zekere zin de marktposities van 

bestaande aanbieders onderling en beschermt deze aanbieders bovendien tegen toetreding 

door nieuwe beursorganisatoren. 

 

75. Uit het voorgaande vloeit voort dat de positie die partijen als beursorganisator 

innemen in betekenende mate wordt versterkt door de intensieve banden die zij met hun 

afnemers onderhouden. Voorts blijkt uit het voorgaande dat de markt voor het organiseren van 

beurzen enkele karakteristieken heeft welke tot een zekere rigiditeit in de verhoudingen tussen 

marktpartijen leiden wat tot gevolg heeft dat de aanbieders op die markt, en met name de 

aanbieders die daarop de sterkste positie innemen, zich onafhankelijk van concurrenten en 

afnemers kunnen opstellen.   

 

Acquisities 

76. De positie die partijen als beursorganisator hebben is mede het gevolg van een actief 

acquisitiebeleid. Zoals uit de punten 8 en 9 blijkt, zijn partijen als beursorganisator mede actief 

via een groot aantal dochterondernemingen en ondernemingen waarin zij deelnemingen 

hebben, welke zij via verwerving aan de door henzelf geïnitieerde beursactiviteiten hebben 

toegevoegd. Aangenomen mag worden dat partijen bij het acquireren van deze activiteiten 

hebben kunnen profiteren van de positie die zij als verhuurder van beursaccommodatie 

innemen, omdat er daardoor reeds een zakelijke relatie bestond met partijen waarvan zij de 

activiteiten hebben overgenomen. Deze positie zullen zij ook in de toekomst hebben hetgeen 

                                                           

1.1 12 Partijen hebben ter hoorzitting in dit verband bevestigd dat er geen behoefte bestaat aan meerder titels per 

vakgebied/belangstellingsgebied. 



hen een basis verschaft om door middel van acquisities hun positie als beursorganisator verder 

te versterken. Voorts hebben partijen, gemeten naar bedrijfsomvang, een veel groter financieel 

vermogen  dan de meeste concurrenten. Ook dit geeft hen een uitstekende uitgangspositie om 

tot overname van andere beursorganisatoren of (delen van) beursportefeuilles over te gaan. 

Over dit financiële vermogen beschikken de meeste concurrenten van partijen niet. 

 

Samenwerking met andere marktpartijen 

77. Voorts werken partijen vaak samen met andere marktpartijen, bijvoorbeeld doordat zij 

beurzen organiseren in de accommodaties van derden of samenwerken bij de exploitatie van 

beursconcepten. Van deze samenwerking, die plaatsvindt met ondernemingen die in beginsel 

tevens concurrent zijn van partijen, kan een temperende werking uitgaan op de onderlinge 

concurrentie. Als voorbeeld van een dergelijk samenwerkingsverband kan gewezen worden op 

de reeds in punt 8 genoemde beursorganisator Events Services Centre BV waarin RAI en een 

van haar in geografisch en kwalitatief opzicht meest nabije concurrenten, het Nederlands 

Congres Centrum te Den Haag, ieder voor [...]% deelnemen. 

 

78. Door partijen is ter hoorzitting naar voren gebracht dat hun gedragingen op het vlak 

van acquisities en samenwerking met andere marktpartijen niet betrokken zouden mogen 

worden bij de beoordeling van onderhavige concentratie, maar in het geval van acquisities 

alsdan afzonderlijk getoetst kan worden op grond van preventieve concentratietoezicht en in 

het geval van samenwerking onderhevig is aan controle achteraf ingevolge de 

Mededingingswet. Deze opvatting kan niet worden gevolgd. Een mededingingsrechtelijke 

analyse van een voorgenomen concentratie moet uitgaan van een realistische beoordeling van 

de actuele en voorzienbare markt- en concurrentieverhoudingen. Aspecten als het vermogen tot 

het doen van overnames door bepaalde marktpartijen en het bestaan van 

samenwerkingsverbanden mogen hierbij niet buiten beschouwing blijven. 

 

Toegang tot de beursaccommodaties  

79. In het besluit van 25 februari 1998  werd ingegaan op de invloed van het gegeven van 

de verticale integratie op de marktpositie van partijen: zij kunnen een aanzienlijke voorsprong 

op concurrenten ontlenen aan de directe toegang die elk der partijen heeft op de kwalitatief 

hoogwaardige accommodatie waarover zij beschikken. Voorts zijn partijen in staat te bepalen in 

hoeverre en onder welke condities concurrerende beursorganisatoren toegang krijgen tot deze 

accommodaties. Partijen hebben verklaard dat een weigering tot ter beschikking stellen van 

accommodatie op grond van dergelijk overwegingen zich feitelijk niet voordoet. De verklaring 

hiervoor is, aldus partijen, dat er per sector van bedrijvigheid geen behoefte bestaat aan meer 

dan één nationale titel en dat het onwaarschijnlijk is dat een organisator een beurs zou willen 

doen plaatsvinden op een locatie waar al een concurrerende titel wordt gehuisvest. Partijen 

verklaarden echter tevens dat het hun beleid is, evenals dat van alle accommodatieverschaffers 

in Europa, om titels die mogelijk concurreren met reeds gehuisveste titels gedurende een 



beperkte periode uit hun locatie te weren, en dat beursorganisatoren er veelal ook van uitgaan 

dat zij een dergelijke vorm van bescherming tegen concurrerende titels genieten13 14.   

 

Relatieve posities op de markt 

80. In  het voorgaande is reeds gebleken dat naast partijen op de markt voor het 

organiseren van beurzen een groot aantal spelers actief zijn. Partijen nemen een veel 

belangrijker positie in dan deze andere spelers. Uit de beschikbare gegevens over de jaren 1996 

en 1997 komt naar voren dat RAI op de markt voor het organiseren van nationale beurzen in 

Nederland naar schatting een marktaandeel had van gemiddeld [25-35]% en Jaarbeurs een 

marktaandeel van [25-35]%. De vijf in grootte daaropvolgende marktdeelnemers hadden in 

genoemde periode een marktaandeel van tussen de 1% en 5%, terwijl de overige 

marktdeelnemers een marktaandeel hadden van minder dan 1%. Deze gegevens vormen een 

duidelijke indicatie  dat de marktstructuur zeer scheef is, omdat zij gekenmerkt wordt door een 

tweetal relatief grote aanbieders en een groot aantal aanbieders met een veel kleinere 

bedrijfsomvang. Deze zeer aanzienlijke grootteverschillen vormen een duidelijke aanwijzing dat 

er in onderhavige markt reeds nu een marktstructuur bestaat waarin partijen weinig 

concurrentie te duchten hebben van andere beursorganisatoren, hetgeen nog wordt versterkt 

door hiervoor genoemde aspecten, met name het aspect van de toegang tot de 

accommodaties. 

 

Toetreding   

81. Bij de aanvraag om vergunning zijn door partijen 10 ondernemingen genoemd die in 

de laatste jaren zijn toegetreden tot de markt voor het organiseren van beurzen. De 

belangrijkste daarvan is Reed Exhibitions Netherlands. Van de overige organisatoren wordt 

slechts één beurs per onderneming genoemd. Noch uit de door partijen verstrekte gegevens, 

noch uit andere informatie is gebleken dat toetredingen op het gebied voor het organiseren van 

nationale beurzen een wezenlijke invloed hebben gehad op de concurrentieverhoudingen op de 

markt die onderwerp is van onderhavige analyse. Het gegeven dat sommige door partijen 

genoemde nieuwkomers onderdeel uitmaken van internationaal opererende concerns verandert 

dit beeld niet wezenlijk. De marktpositie van Reed Exhibitions Netherlands is, ruim 6 jaar na de 

toetreding tot de Nederlandse markt, nog zeer bescheiden. Miller Freeman is in Nederland tot 

op heden slechts actief als congresorganisator en in zeer beperkte mate als organisator van 

internationale beurzen. De activiteiten door organisatoren vanuit aangrenzende landen zijn tot 

op heden niet meer dan sporadisch waarneembaar. Deze beperkte toetreding tot de 

                                                           
13 Partijen hebben ter hoorzitting bevestigd dat zij desgevraagd aan beursorganisatoren te kennen geven dat de 

beursorganisator ervan uit mag gaan dat geen concurrerende titel zal worden geaccommodeerd. Deze voetnoot is in de 

originele versie van het onderhavige besluit geplaatst aan het eind van punt 74. 
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 Partijen hebben ter hoorzitting nog opgemerkt dat bij een marktafbakening aan de hand van de vraagzijde er geen tot 

nauwelijks sprake is van concurrentie tussen de verschillende beurstitels en er dus ook geen reden is voor partijen om 

toegang te weigeren. Deze stelling is, gelet op de relevante markt, niet relevant. 

 



Nederlandse markt voor het organiseren van nationale beurzen vormt een duidelijke aanwijzing 

dat niet verwacht mag worden dat de hiervoor geschetste marktstructuur als gevolg van nieuwe 

toetreding wezenlijk zal veranderen.  

 

Conclusie 

82. RAI en Jaarbeurs zijn verreweg de grootste aanbieders op de markt voor het 

organiseren van nationale beurzen in Nederland. Zij nemen op deze markt reeds nu een positie 

in waarin zij relatief beschermd zijn tegen concurrentie van andere beursorganisatoren. In de 

eerste plaats verkeren partijen in een bijzondere positie doordat zij in sterke mate verbonden 

zijn met een groot deel van hun afnemers, de exposerende ondernemingen. In de tweede plaats 

werken partijen samen met diverse andere beursorganisatoren en verhuurders van 

beursaccommodatie hetgeen de onderlinge concurrentie afzwakt, en voeren zij een actief beleid 

in het deelnemen in en overnemen van andere beursorganisatoren. In de derde plaats 

beschikken partijen over een aanzienlijk voordeel ten opzichte van niet-locatiegebonden 

beursorganisatoren doordat zij een geïntegreerde positie innemen ten aanzien van de grootste 

en kwalitatief beste beursaccommodaties in Nederland. In de vierde plaats zijn de andere 

organisatoren van nationale beurzen aanzienlijk kleiner dan partijen. Ten slotte vindt toetreding 

tot de markt niet in zodanige mate plaats dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de op dit 

moment waar te nemen marktstructuur op afzienbare termijn wezenlijk zal veranderen. 

 

Concurrentiedruk vanuit niet tot de relevante markt te rekenen activiteiten 

 

83. In het algemeen geldt voor het concentratietoezicht dat de beoordeling van de 

gevolgen van een bepaalde voorgenomen concentratie voor de mededinging plaatsvindt op 

grond van een analyse welke betrekking heeft op de in het desbetreffende geval geïdentificeerde 

relevante markten, in casu de markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland. 

In zekere mate vindt er altijd interactie tussen markten plaats. Voor de beantwoording van de 

vraag of op een markt een economische machtspositie zal ontstaan die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 

wordt belemmerd, kan interactie tussen markten als regel niet van beslissende betekenis 

worden geacht.  

 

84. Een grotere betekenis moet echter worden toegekend aan concurrentiedruk vanuit 

naburige markten, dat wil zeggen markten waarop activiteiten plaatsvinden die verwantschap 

vertonen met de activiteiten die tot de relevante markt gerekend worden15. In dit opzicht kan de 

markt voor het organiseren van internationale beurzen als naburige markt van de markt voor 

het organiseren van nationale beurzen worden beschouwd. Ook het feit dat, zoals in het 

voorgaande is gebleken, de precieze afgrenzing tussen beide markten enigszins arbitrair is, 

duidt hier op. In verband daarmee, en gelet op de argumenten die door partijen naar voren zijn 

                                                           
15 Zie: Jacques Zachmann, Le controle communautaire des concentrations, blz. 230-231, “Le concept de  

Marché voisin” ;  LGDJ, Parijs 1994 



gebracht, is onderzocht in hoeverre de organisatoren van nationale beurzen in Nederland 

concurrentie ondervinden van de organisatoren van internationale beurzen in het buitenland, 

met name in Duitsland. 

 

85. Voorts is, eveneens gelet op de door partijen naar voren gebrachte argumenten, 

onderzocht in hoeverre beursorganisatoren, met name organisatoren van vakbeurzen, 

concurrentie ondervinden van aanbieders van andere producten op het gebied van 

marketingcommunicatie. 

 

86. Ten slotte wordt in het navolgende kort aandacht besteed aan het argument van 

partijen dat organisatoren van consumentenbeurzen concurrentie ondervinden van aanbieders 

van uiteenlopende vormen van vrijetijdsbesteding. 

  

(i) Concurrentiedruk van in het buitenland georganiseerde beurzen op nationale beurzen 

 

87. Partijen betogen dat buitenlandse vakbeurzen, en met name de grote, in Europa 

toonaangevende beurzen in Duitsland, in toenemende mate exposanten en bezoekers uit 

Nederland trekken. Partijen hebben betoogd dat dit een grote bedreiging is voor de  

organisatoren van nationale beurzen in Nederland. Partijen wijzen in dit verband op de 

“ tendens tot internationalisering” . Elders blijkt echter dat partijen de concurrentiedruk op de 

door hen georganiseerde beurzen als beperkt beschouwen. In het door hen overgelegde rapport 

“De Nederlandse B&T Markt in Europees Perspectief”  van 20 mei 1997 wordt gesteld:  

 

“Tot op heden hebben Amsterdam RAI en Jaarbeurs Utrecht een gunstige concurrentiepositie 

ten opzichte van het buitenland. Op het merendeel van de door henzelf georganiseerde 

beurzen en tentoonstellingen hebben Amsterdam RAI en Jaarbeurs Utrecht een natuurlijke 

greep, omdat deze evenementen een uitgesproken nationaal karakter hebben.”  

 

88. In het bovengenoemde rapport komt naar voren dat partijen de concurrentiedruk 

vanuit Duitsland vooral zien als een verschijnsel dat in de toekomst mogelijkerwijs, maar 

geenszins zeker, zal gaan optreden. 

 

Algemene gegevens over deelname en bezoek aan Duitse beurzen16 

89. Teneinde een nader inzicht te krijgen in de mate waarin vanuit in het buitenland 

gehouden beurzen concurrentiedruk uitgaat op in Nederland gehouden beurzen, is aan partijen 

gevraagd alle informatie waarover zij beschikken te verschaffen welke inzicht kan geven in het 

grensoverschrijdend beursbezoek tussen Nederland en andere landen. Partijen hebben in 

antwoord daarop een beperkt aantal gegevens ingediend welke afkomstig zijn van de 

Association of the German Trade Fair Industry (AUMA) en waaruit, aldus partijen, blijkt dat het 

                                                           
16 De cijfers en gegevens die van Duitse beursorganisatoren over specifiek beurzen werden verkregen, betreffen 

bedrijfsvertrouwelijke gegevens en zijn derhalve niet nader genoemd.  



aantal Nederlandse exposanten op Duitse vakbeurzen stijgt met gemiddeld 7,5% per jaar, 

terwijl de gemiddelde stijging van het aantal bezoekers 10% per jaar zou bedragen. 

 

90. De van partijen verkregen informatie is aangevuld met gegevens welke rechtstreeks 

werden ingewonnen bij zowel de AUMA als de belangrijkste individuele Duitse beurzen. Deze 

gegevens bevestigen het door partijen gegeven beeld niet. In de eerste plaats blijkt eruit dat het 

aantal uit Nederland afkomstige exposanten aan Duitse beurzen in de periode 1994-1997 is 

gestegen met gemiddeld 5,6% per jaar (een stijging van 8,5% in 1995, van 3,9% in 1996 en van 

4,4% in 1997). 

 

91. De uit de genoemde Duitse bronnen verkregen informatie met betrekking tot de 

aantallen bezoekers wijkt nog sterker af van hetgeen door partijen naar voren is gebracht. De 

ontvangen gegevens duiden erop dat er in de laatste jaren ten aanzien van uit Nederland 

afkomstige bezoekers aan Duitse beurzen slechts een zeer beperkte groei heeft 

plaatsgevonden. Dit blijkt in de eerste plaats uit de gegevens die werden verkregen over 

aantallen bezoekers aan de beurzen in Frankfurt, Keulen, Düsseldorf, Hannover en München. 

Ook de cijfers die van de AUMA werden verkregen geven dit beeld. Deze hebben betrekking op 

het bezoek aan de in Duitsland gehouden vakbeurzen ten algemene en enkele belangrijke 

publieksbeurzen. De aantallen uit Nederland afkomstige bezoekers waren, aldus deze bron, als 

volgt17. 

 

Tabel 3: Ontwikkeling aantal bezoekers uit Nederland aan Duitse beurzen 

Jaar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Aantal bezoekers (x 1000) 195 145 180 165 160 210 180 

3-jaarlijks gemiddelde - - 173 163 168 178 183 

Bron: AUMA 

 

92. De in tabel 3 weergegeven cijfers fluctueren van jaar op jaar sterk. De reden hiervan is 

dat de meeste beurzen niet elk jaar worden georganiseerd, maar eens in de twee à drie jaar. 

Wanneer vanaf 1990 een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde wordt berekend en deze als 

basis worden genomen voor een berekening van de groei van het bezoekersaantal, dan blijkt 

dat in de gegeven periode dit gemiddeld cijfer respectievelijk daalt met 5,8%, en stijgt met 3,1%, 

6,0% en 2,8%, hetgeen neerkomt op een gemiddelde stijging van 1,5% per jaar.  

 

93. Bovengenoemde cijfers wijzen er niet op dat een algemene tendens zou bestaan dat 

het bezoek aan in Nederland gehouden beurzen wordt ingeruild voor bezoek aan Duitse 

beurzen. Hierbij kan tevens worden gewezen op cijfers die door partijen zijn verstrekt waaruit 

                                                           
17 Partijen hebben ter hoorzitting betoogd dat het bezoekersverkeer in beide richtingen moet worden gemeten in die zin 

dat ook op de buitenlandse (Duitse) beurzen de aantallen Nederlandse bezoekers moeten worden gemeten. De van 

Duitse beursorganisatoren en de AUMA verkregen informatie voldoet hieraan. 



blijkt dat het aantal bezoekers aan alle door hen georganiseerde vakbeurzen in de periode 1991-

1997 is gestegen met gemiddeld[...]18, [...]. 

 

94. Aan exploitanten van beursaccommodaties/beursorganisatoren in België en Duitsland 

is de vraag voorgelegd welke door hen georganiseerde beurzen in concurrentie staan met door 

Jaarbeurs en RAI georganiseerde titels. Van Duitse zijde werd antwoord verkregen van vijf 

ondernemingen of hun Nederlandse agenten. Drie antwoorden hielden in dat men weinig of 

geen concurrentie ziet met de door Jaarbeurs en RAI georganiseerde titels omdat men de 

bediende markten te verschillend acht dan wel de in Nederland georganiseerde beurzen van 

een “regionaal/Benelux karakter”  acht. Twee antwoorden bevestigden dat er een zekere 

concurrentie bestaat, met name in die gevallen waarin beurzen binnen één thema-gebied kort 

na elkaar plaatsvinden. Van Belgische zijde werden twee antwoorden ontvangen. In een geval 

werd verklaard dat van de fusie geen wezenlijk effect werd verwacht op de activiteiten van 

respondent, terwijl de andere respondent aangaf dat slechts drie titels, zijnde een zeer klein 

deel van de in diens locatie georganiseerde beurzen, concurrentie ondervond van in Nederland 

georganiseerde beurzen. 

 

Concurrentiedruk op specifieke beurzen 

95. Hoewel uit voorgaande analyse is gebleken dat er ten algemene geen toenemende 

concurrentiedruk van de in Duitsland gehouden internationale beurzen uitgaat op in Nederland 

georganiseerde nationale beurzen, is ook nagegaan in hoeverre het beeld op het niveau van de 

individuele beurzen anders zou zijn. Aan partijen is in verband daarmee gevraagd een opgave 

te doen van door hen georganiseerde beurzen die als gevolg van concurrentie door in het 

buitenland georganiseerde beurzen niet langer worden georganiseerd dan wel waarvan de 

levensvatbaarheid sterk wordt bedreigd. Partijen hebben opgave gedaan van drie beurzen die 

om genoemde reden zouden zijn verdwenen en negen beurzen waarvan de levensvatbaarheid 

wordt bedreigd. Hieronder bevonden zich drie beurzen die meer dan 10% bezoekers uit het 

buitenland aantrekken en op grond daarvan in het voorgaande als internationale beurs zijn 

gekenmerkt, waarmee onderkend is dat zij aan internationale concurrentiedruk zijn 

onderworpen. Relevant voor de beoordeling of nationale beurzen aan internationale 

concurrentiedruk zijn onderworpen, is dit echter niet.  

 

96. De door partijen in dit verband genoemde beurzen bevatten ook een tweetal 

consumentenbeurzen, de Kampeer&Caravan RAI en de HISWA Amsterdam Boat Show 

(“HISWA”). Door de voorzitter van de HISWA Vereniging is tijdens de hoorzitting een 

uiteenzetting gegeven waaruit blijkt dat HISWA een aanzienlijke concurrentie ondervindt van 

                                                           
18 Partijen hebben ter toelichting bij de door hen ingediende gegevens een berekening verstrekt waaruit zou blijken dat er 

juist sprake is van een structurele daling van het aantal vakbezoekers aan door hen  

georganiseerde beurzen. Genoemde stijging met [...] gaat echter uit van alle over de gehele periode daadwerkelijk door 

partijen georganiseerde beurzen en vormt daarom de meest reële vergelijkingsbasis voor de uit Duitsland ontvangen 

gegevens.  



Boot Düsseldorf. Uit de gegevens over de beurzen HISWA te Water en Boot Düsseldorf blijkt 

inderdaad dat er een relatief hoge graad van grensoverschrijdend bezoekersverkeer plaatsvindt. 

Dit is echter voor een consumentenbeurs uitzonderlijk en niet representatief voor de mate van 

internationale concurrentiedruk die deze beurzen ondervinden. 

 

97. Ten aanzien van de Kampeer&Caravan RAI is door partijen betoogd dat het 

bezoekersaantal aan deze beurs bijna is gehalveerd door de concurrentie die van Caravan Salon 

Düsseldorf werd ondervonden. Gezien de cijfers die van RAI en uit Düsseldorf werden 

ontvangen moet echter worden uitgesloten dat de teruggang in bezoek aan Kampeer&Caravan 

RAI voor meer dan een ondergeschikt deel het gevolg is van concurrentie door Caravan Salon. 

 

98. Ten aanzien van de zeven door partijen genoemde nationale vakbeurzen kon voor een 

vijftal beurzen specifiek worden nagegaan welke intensiteit van internationale concurrentie kan 

worden waargenomen. Over de twee resterende beurzen kon geen specifieke informatie worden 

verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van door partijen ter beschikking gestelde deelnemers- en 

bezoekersonderzoeken en van door de desbetreffende Duitse beursorganisaties verkregen 

informatie. 

 

99. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het beeld dat door partijen ten aanzien 

van de internationale concurrentiedruk op genoemde beurzen hebben geschetst niet 

overeenkomt met de resultaten van genoemde onderzoeken en uit de Duitsland verkregen 

informatie. [...] Anderzijds blijkt uit informatie van Messe Essen over laatstgenoemde beurs in 

1996 dat het aantal bezoekers uit alle landen van de EG buiten Duitsland zodanig beperkt is dat 

volstrekt onaannemelijk is dat de bovengenoemde daling van het bezoekersaantal aan [...] een 

gevolg is van concurrentie door Security Essen. 

 

100. [...] Van de Hannover Messe werden gegevens ontvangen betreffende het aantal 

Nederlandse bezoekers aan deze beurs sinds van begin jaren ‘90. Op grond van deze gegevens 

kan worden uitgesloten dat de achteruitgang in bezoekersaantal aan de [...] een gevolg is van 

toenemende concurrentie van de Hannover Messe. 

 

 101. [...] Uit van de Beurs Hannover afkomstige gegevens blijkt echter dat het aantal uit 

Nederland afkomstige bezoekers aan de CeBit tussen 1990 en 1997 een toename laat zien 

welke niet bij benadering een verklaring kan vormen voor de afname van het aantal bezoekers 

aan de [...] gedurende dezelfde periode. Om dezelfde reden is het onaannemelijk dat de beurs 

[...] is verdwenen als gevolg van concurrentiedruk van de CeBit. 

 

102. [...] Een en ander rechtvaardigt de conclusie dat de [...] slechts een zeer geringe 

concurrentiedruk van buitenlandse beurzen ondervindt. 

 

Conclusie 



103. Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er een zekere concurrentiedruk van 

in het buitenland georganiseerde beurzen op nationale beurzen uitgaat. De intensiteit daarvan 

blijkt echter zeer beperkt te zijn. De algemene ontwikkeling van het bezoek aan in Duitsland 

gehouden internationale beurzen wijst er niet op dat er sprake is van een toenemende 

concurrentiedruk. Op het niveau van individuele beurzen die door een der partijen worden 

georganiseerd is, met name ten aanzien van die beurzen waarvan partijen zelf hebben verklaard 

dat zij als gevolg van internationale concurrentiedruk zijn verdwenen of in hun  bestaan worden 

bedreigd, voorzover dat mogelijk was, nagegaan hoe groot die internationale concurrentiedruk 

is. Dit onderzoek heeft geenszins bevestigd dat de concurrentiedruk die partijen ten aanzien 

van de door hen genoemde titels hebben ondervonden zo groot is als zij hebben betoogd.  

   

(ii) Concurrentiedruk door regionale beurzen 

 

104. Ten aanzien van de vraag in hoeverre ook van organisatoren van regionale beurzen 

concurrentiedruk kan uitgaan op de markt voor het organiseren van nationale beurzen kan  

worden opgemerkt dat organisatoren van regionale beurzen op een aanzienlijk kleinere schaal 

opereren dan organisatoren van nationale beurzen, partijen in het bijzonder. Hierdoor kunnen 

zij niet geacht worden een bron van noemenswaardige concurrentie te vormen. Voorts hebben 

meerdere van hen verklaard dat zij van mening zijn dat zij niet in concurrentie staan met 

partijen. Ook is de regionale beurs gezien naar de aard van het product, de kwalitatieve 

kenmerken, uitstraling en prijs in de regel op een ver verwijderde afstand van nationale 

beurzen. Dientengevolge kan worden geconcludeerd dat van organisatoren van regionale 

beurzen niet of nauwelijks concurrentiedruk kan uitgaan op organisatoren van nationale 

beurzen. 

 

(iii) Concurrentiedruk vanuit andere media 

 

105. Partijen hebben betoogd dat vakbeurzen een marketinginstrument zijn dat in 

concurrentie staat met andere media, zoals gedrukte media, omroep, internet, direct 

marketing, reclame en nieuwe media. Van laatstgenoemde media gaat volgens partijen een 

disciplinerende werking uit op de prijszetting door beursorganisatoren. 

 

106. In het besluit van 25 februari 1998 is reeds naar voren gebracht dat niet kan worden 

uitgesloten dat er een zekere mate van concurrentiedruk van andere media op deelname aan 

beurzen kan uitgaan. 

 

107. Uit een onderzoek waarvan verslag wordt gedaan in het rapport ‘Beurzen in de 

Branding’19 is gebleken dat bijna 60% van de ondervraagde exposanten geen afweging maakt 

tussen beursdeelname en het gebruik van andere media. Ruim 40% van de  exposanten zegt 

                                                           
19 Beurzen in de Branding, Het gebruik van het medium beurzen en tentoonstellingen door het Nederlandse 

bedrijfsleven en de rol van de B&T-branche in Nederland, ICB/ IBT, juni 1993. 



dit wel te doen. Dit zegt echter nog niet veel over de mate waarin men tussen de verschillende 

media zal substitueren. Genoemd rapport wijst er bijvoorbeeld op dat, wanneer 

ondernemingen meer geld uittrekken voor hun beursbudget, dit in driekwart van de gevallen 

niet ten koste gaat van de budgetten voor andere media. 

 

108. Ten einde een duidelijker antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre exposanten 

menen dat beursdeelname vervangen kan worden door andere vormen van 

marketingcommunicatie is aan het EIM de opdracht gegeven ter zake een onderzoek te 

verrichten. 

 

109. Het onderzoek van het EIM wijst er op dat directe vormen van communicatie als de 

beste alternatieven voor beursdeelname worden beschouwd en daaropvolgend de 

gebruikmaking van advertenties en andere media. 83% van de respondenten beschouwt de 

inzet van vertegenwoordigers als een goed alternatief voor beursdeelname, terwijl 63% direct 

mail een goed alternatief vindt en 61% dat vindt voor advertenties in dagbladen, tijdschriften en 

vakbladen. Andere middelen van communicatie scoren beduidend lager. Deze uitkomsten 

komen overeen met in Duitsland gehouden onderzoek20 dat uitwijst dat persoonlijke verkoop 

en advies en inzet van een buitendienst als beste marketinginstrument worden beschouwd, 

gevolgd door after sales and pre sales service, daarna beursdeelname en vervolgens sales 

promotion. Inzet van andere media scoort lager tot beduidend lager. Genoemde onderzoeken 

wijzen dus uit dat ondernemingen als meest direct alternatief voor beursdeelname andere 

vormen van directe communicatie met hun afnemers beschouwen. Vormen van niet tot een 

direct contact met de afnemers leidende communicatie worden als een minder aantrekkelijk 

alternatief beschouwd, wat overigens onverlet laat dat beursdeelnemers vaak ook van andere 

type media gebruik maken.  

 

110. Om een meer specifiek beeld te verkrijgen van de mate waarin exposanten geneigd zijn 

om in plaats van deelname aan een beurs andere media in te zetten, heeft het EIM 

vertegenwoordigers van 100 ondernemingen welke de afgelopen twee jaar als exposant aan een 

vakbeurs hebben deelgenomen, gevraagd hoe zou worden gereageerd op een stijging van de 

huurprijs van de belangrijkste vakbeurs waaraan zij deelnemen met 5% en 10%. De uitkomst 

van dit onderzoek is indicatief omdat de respondenten is gevraagd naar hun reactie op een 

hypothetische gebeurtenis. De verkregen antwoorden geven geen zekerheid of de respondenten 

bij een werkelijke stijging van de huurprijs met respectievelijk 5 en 10% het voorgenomen 

gedrag daadwerkelijk tot uitvoering brengen.  

   

111. Het onderzoek wijst er op dat bij een huurprijsstijging van 5% 5 van de 100 

respondenten zouden besluiten niet langer deel te nemen aan de desbetreffende beurs, terwijl 

nog eens 5 respondenten minder aan de beurs zouden besteden en voorts 11 respondenten nog 

                                                           
20 Meffert, Heribert, Kotter: Ziele und Nutzen von Messebeteiligung, AUMA edition nr. 4, 1996, hieruit: 

Ergebnisdocumentation, par. 1.1, Kennzeichen der Marktsituation der befragte Unternehmen 



niet wisten wat hun reactie zou zijn. Bij een huurprijsstijging van 10% zouden nog eens 8 

respondenten niet meer deelnemen, terwijl 5 respondenten minder aan de beurs zouden 

besteden en 14 respondenten niet konden aangeven wat hun reactie op deze prijsstijging zou 

zijn.  

 

112. Vervolgens is onderzocht in welke richting respondenten het door hun reactie op de 

prijsstijging eventueel vrijkomende budget zouden aanwenden. In dit verband is aan de 

respondenten die te kennen gaven hun beursdeelname niet te continueren, minder aan 

beurzen te besteden of nog niet wisten wat hun reactie zou zijn, gevraagd in hoeverre zij 

zouden uitwijken naar (meer zouden besteden aan) andere beurzen of andere media. De 

antwoorden zijn samengevat in de volgende tabel. 

 

Tabel 4: Substitutie bij verhoging van huurprijs beursruimte met 10%  

Mogelijkheid dat meer zal worden besteed aan: 

 

Aantal malen genoemd  

 

Een andere vakbeurs      4 

Plaatselijke tentoonstellingen/open dagen      2 

Direct mail, vertegenwoordigers, andere directe communicatie      9 

Dagbladen, streekbladen, Gouden Gids      7 

Vakbladen      4 

Internet      3 

Bron: EIM, Substitueerbaarheid en prijsgevoeligheid van beurzen, juni 1998 

 

113. Bij de in de tabel weergegeven resultaten moet een tweetal kanttekeningen worden 

geplaatst. In de eerste plaats bevonden zich onder degenen aan wie de vragen over een 

mogelijke uitwijk naar andere beurzen of media is voorgelegd naar verhouding veel 

respondenten die nog niet wisten of zij minder zouden gaan besteden aan de beurs waaraan zij 

nu deelnemen. Voorzover ze zouden besluiten dat niet te doen is hun antwoord op vragen over 

mogelijke substitutie niet meer van belang.  

 

114. In de tweede plaats is er reden om aan te nemen dat respondenten in de praktijk in 

mindere mate zullen reageren op prijsverhogingen dan zij zelf aangeven. Dit blijkt uit een door 

het EIM verrichte econometrische analyse op basis van door partijen beschikbaar gestelde 

gegevens over ontwikkeling van prijs en verhuurd oppervlak per beurs in de periode 1992-1997. 

Uit dit onderzoek komt namelijk naar voren dat een prijsverhoging van 1% gemiddeld leidt tot 

een vermindering in verhuurd oppervlak van 0,15% (niet significant van nul verschillend), 

hetgeen wijst op een veel geringere feitelijk waargenomen prijsgevoeligheid dan uit de 

enquêteresultaten in het bovenomschreven onderzoek over het voorgenomen gedrag blijkt. 

 

Opmerkingen van partijen over het EIM-onderzoek  

115. Partijen hebben er op gewezen dat de in het onderzoek gebruikte toetsingscriteria van 

een hypothetische 5% en 10% prijsstijging niet adequaat zijn omdat de huur van beursruimte 



slechts een gering deel van de totale beurskosten uitmaakt en omdat deze toets gebruikelijk is 

ten behoeve van de afbakening van een relevante markt maar niet voor het meten van 

concurrentiedruk voor niet tot de relevante markt te rekenen activiteiten. 

 

Beoordeling 

116. In reactie op de door partijen naar voren gebrachte bezwaren moet in de eerste plaats 

worden opgemerkt dat de door het EIM gehanteerde criteria recht doet aan de vraagstelling die 

ten grondslag ligt aan het onderzoek, te weten in hoeverre beursorganisatoren 

concurrentiedruk ondervinden van aanbieders van andere media. Het gaat er daarbij dus om in 

hoeverre deze organisatoren bij de bepaling van hun commercieel beleid rekening moeten 

houden met die andere aanbieders. Tegen die achtergrond is het consequent om in het 

onderzoek de dienstverlening van de beursorganisator aan de exposant centraal te stellen en de 

prijs van die dienstverlening als uitgangspunt te nemen voor het onderzoek.  

 

117. In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat het gegeven dat de gehanteerde test 

gebruikelijk is bij vragen omtrent marktafbakening er niet aan af doet dat deze ook geschikt is 

voor het onderzoeken van onderhavige probleemstelling. In beide gevallen gaat het er om een 

prognose te maken van de uitwijkreacties van afnemers. In de gebruikelijke situatie dient het 

onderzoek er toe om na te gaan of de producten waarnaar eventueel wordt uitgeweken tot de 

relevante markt kunnen worden gerekend. In onderhavige geval gaat het er om na te gaan of en 

in welke mate uitwijkreacties plaatsvinden in de richting van producten die gezien hun 

productkenmerken niet tot de relevante markt kunnen worden gerekend, maar van welke 

producten mogelijkerwijs wel concurrentiedruk op de relevante markt kan worden uitgeoefend. 

 

Conclusie  

118. Uit het onderzoek van het EIM komt naar voren dat exposanten andere vormen van 

directe communicatie als het beste alternatief voor hun huidige deelname aan een beurs zien. 

Dit komt overeen met eerdergenoemde onderzoeksresultaten over de kwalitatieve waardering 

van de diverse media. Deze directe vormen van communicatie zijn echter niet te beschouwen 

als bron van concurrentiedruk van andere media op organisatoren van beurzen, omdat het hier 

niet primair gaat om op de markt aangeboden producten maar om eigen inspanningen van de 

desbetreffende ondernemers om hun klanten te bereiken. Op de tweede plaats van mogelijke 

alternatieven voor beursdeelname volgen, aldus de uitkomsten van het onderzoek van het EIM, 

algemene gedrukte media, vervolgens vakbladen en daarna internet. Hieruit blijkt dat van 

andere media een zekere concurrentiedruk op het beursmedium kan uitgaan. Gezien het aantal 

respondenten waar het hier om gaat, de diversiteit van de media die genoemd worden en de 

eerdergenoemde factoren die er op wijzen dat de feitelijke substitutie in de praktijk geringer zal 

zijn dan deze cijfers aangeven, moet echter worden geconcludeerd dat niet is aangetoond dat 

de concurrentiedruk van andere media op de markt voor het organiseren van nationale beurzen 

een wezenlijke invloed zal hebben. 

 

(iv) Concurrentiedruk door andere vormen van vrijetijdsbesteding 



 

119. Ten aanzien van de consumentenbeurzen wijzen partijen erop dat zij op de 

Nederlandse markt  concurreren met een groot aantal andere aanbieders van uiteenlopende 

vormen van vrijetijdsbesteding zoals culturele en andere manifestaties, sportevenementen en 

concerten, televisie kijken, “ funshoppen”, bezoek aan het strand, pretpark en dierentuin. 

Partijen stellen dat de marktpositie van partijen op deze markt verwaarloosbaar klein is. 

 

120. Ten aanzien van dit argument moet allereerst worden opgemerkt dat het geen 

betekenis heeft voor de positie die beursorganisatoren innemen ten opzichte van hun 

belangrijkste categorie afnemers, namelijk de exposanten. Deze groep heeft immers als vrager 

van beursruimte niet de mogelijkheid uit te wijken naar genoemde activiteiten. Reeds om deze 

reden moet tot de conclusie worden gekomen dat van andere vormen van vrijetijdsbesteding 

slechts een beperkte concurrentiedruk op de markt voor het organiseren van beurzen kan 

uitgaan. 

 

121. Ten aanzien van de positie van beursbezoekers moet worden opgemerkt dat de 

betekenis van een beurs veelal niet die van een ‘dagje uit’ is, maar dat een beurs tegemoet 

komt aan een specifieke belangstelling die bij de bezoeker leeft. De consument die direct 

kennis wil nemen van een min of meer breed aanbod aan producten op een bepaald terrein 

heeft een specifieke behoefte die door een beurs kan worden bevredigd maar niet door 

alternatief aanbod op de ‘markt voor vrijetijdsbesteding’. Dit zal anders kunnen zijn wanneer 

het gaat om bezoekers met een tamelijk ongerichte behoefte aan amusement, maar voor deze 

categorie afnemers is het aantal alternatieven dan ook in beginsel zeer groot, en de 

concurrentiedruk van elk dezer alternatieven navenant klein. Partijen hebben niet gewezen op 

het bestaan van bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding die in bijzondere mate verwantschap 

vertonen met beursbezoek en waarvan een specifieke, duidelijk te onderkennen 

concurrentiedruk op beursorganisatoren zou kunnen uitgaan.  

 

Conclusie 

122. Aangenomen kan worden dat, met name ten aanzien van beurzen met een meer 

algemeen thema, geldt dat de desbetreffende beursorganisatoren een zekere concurrentiedruk 

ondervinden van andere vormen van vrijetijdsbesteding. Ten algemene geldt echter dat een 

beurs zich naar zijn aard wezenlijk onderscheid van alle andere vormen van vrijetijdsbesteding. 

Een en ander leidt tot de conclusie dat er geen vormen van vrijetijdsbesteding zijn die van 

wezenlijke invloed geacht moet worden te zijn op de concurrentievoorwaarden die voor 

beursorganisatoren gelden ten aanzien van de organisatie van beurzen die geheel of deels op 

consumenten zijn gericht.



 

Algemeen 

 

123. Zoals aangegeven, zullen twee marktomschrijvingen worden gebruikt, in de eerste 

plaats de marktomschrijving (a) zoals geformuleerd in het besluit van de d-g NMa van 25 

februari 1998 (met inbegrip van de genoemde wijzigingen ten aanzien van het MECC, Euretco 

Houten en Americahal Apeldoorn) en in de tweede plaats ter toetsing de marktomschrijving (b) 

van partijen in de aanvraag om vergunning van 26 maart 1998. De eerste markt wordt 

gedefinieerd als de markt voor de verhuur van kwalitatief hoogwaardige accommodaties, terwijl 

de tweede markt kortweg wordt omschreven als de markt voor nationale verhuringen. 

 

Marktomschrijving (a): de markt voor de verhuur van kwalitatief hoogwaardige accommodaties  

 

124. Bij de eerste marktomschrijving wordt de markt omschreven als de markt voor de 

verhuur van kwalitatief hoogwaardige beursaccommodaties ten behoeve van nationale beurzen. 

Marktdeelnemers hier zijn RAI Amsterdam, MECC Maastricht, Jaarbeurs Utrecht, Prins 

Bernardhoeve Zuidlaren, Nederlands Congrescentrum Den Haag, Ahoy Rotterdam, 

Beursgebouw Eindhoven, Americahal Apeldoorn, Euretco Houten en Brabanthallen Den Bosch. 

 

125. Uit het onderzoek, zoals dat verricht is door de NMa onder verhuurders van 

beursaccommodaties is gebleken dat in één van de in het vorige punt genoemde 

accommodaties alleen regionale of internationale beurzen worden gehuisvest en dat deze 

accommodatie geen omzet realiseert met verhuur ten behoeve van nationale beurzen21. 

 

Positie van partijen  

126. Bij de vaststelling van de positie van partijen wordt primair aangesloten bij het 

marktaandeel dat partijen elk afzonderlijk behalen op grond van de door hen gerealiseerde 

omzet. Omdat de omzet inzicht geeft in de waarde van de verhuringen, vormt deze de meest 

geschikte basis om een marktaandeel te berekenen. 

 

Marktaandelen in termen van omzet 

127. Gemeten in omzet en gebaseerd op gegevens over 1997 behaalt RAI op deze markt een 

marktaandeel van ongeveer [15-25]%, terwijl Jaarbeurs een marktaandeel van ongeveer [30-40]% 

realiseert. Het gecombineerde marktaandeel van partijen bedraagt derhalve [50-60]% op basis 

van gegevens over 1997. Op basis van omzetgegevens over 1996 behaalt RAI een marktaandeel 

van [10-20]% en Jaarbeurs een marktaandeel van [35-45]%. De drie eerstvolgende concurrenten 

van partijen behalen een marktaandeel van respectievelijk [20-30]%, [5-15]% en [5-15]% 

(gegevens 1997). Op basis van gegevens over 1996 behalen de drie eerstvolgende concurrenten 

                                                           
21 Om redenen van bedrijfsvertrouwelijke aard wordt de naam van deze accommodatie niet genoemd. 



van partijen een marktaandeel van respectievelijk [15-25]%, [0-10]% en [0-10]%. Deze 

marktaandelen duiden op een scheve marktstructuur. 

 

Aandelen op basis van beschikbare capaciteit 

128. In termen van beschikbare capaciteit in netto vierkante meters realiseert RAI een 

marktaandeel van ongeveer 21%, MECC een marktaandeel van ongeveer 9% en Jaarbeurs een 

marktaandeel van ongeveer 30%. Het gecombineerd aandeel van partijen in termen van 

beschikbare capaciteit bedraagt ten gevolge van de voorgenomen concentratie derhalve 60%. 

 

Marktomschrijving (b): de markt voor nationale verhuringen  

 

129. Door partijen zijn op deze markt 26 marktdeelnemers onderscheiden, te weten RAI 

Amsterdam, MECC Maastricht, Jaarbeurs Utrecht, Ahoy Rotterdam, Nederlands 

Congrescentrum Den Haag, Beursgebouw Eindhoven, Americahal Apeldoorn, Brabanthallen 

Den Bosch, Martinihal Groningen, Euretco Expo Center Houten, Lebuïnuskerk Deventer, Grote 

Kerk Naarden-Vesting, Prins Bernardhoeve Zuidlaren, IJsselhallen Zwolle, Bloemenveiling 

Aalsmeer, Rijnhal Arnhem, Het Turfschip Breda, Houtkamphal Doetinchem, Thialf Heerenveen, 

Evenementencentrum Mauritshal Hoogeveen, Marina Seaport IJmuiden, Expo Centrum FEC 

Leeuwarden, Sports Business Center Leusden, Home Trade Center Nieuwegein, Autotron 

Rosmalen en het Veemarktcomplex Utrecht.  

 

130. Uit het onderzoek, zoals dat verricht is door de NMa onder verhuurders van 

beursaccommodaties is gebleken dat in een aantal van deze accommodaties alleen regionale of 

internationale beurzen worden gehuisvest. Uit de in het kader van dat onderzoek door 

marktdeelnemers overgelegde gegevens, blijkt dat twaalf door partijen genoemde verhuurders 

van beursaccommodatie geen omzet realiseren met de verhuur van hun accommodatie ten 

behoeve van nationale beurzen. 

 

Positie van partijen 

131. Bij de vaststelling van de positie van partijen wordt wederom primair aangesloten bij 

het marktaandeel dat partijen elk afzonderlijk behalen op grond van de door hen gerealiseerde 

omzet. Omdat de omzet inzicht geeft in de waarde van de verhuringen, vormt deze de meest 

geschikte basis om een marktaandeel te berekenen. 

 

Marktaandelen in termen van omzet 

132. In het licht van de door partijen gesuggereerde marktafbakening is in het kader van het 

onderzoek naar aanleiding van de aanvraag om vergunning onderzoek verricht naar de omzet 

die exploitanten van de 26 door partijen genoemde accommodaties genereren met de verhuur 

van hun accommodaties ten behoeve van nationale beurzen. Daarbij is in beginsel de lijn 

gevolgd dat beurzen die door de verhuurders qua bezoekers(doel)groep als nationaal zijn 

aangemerkt, inderdaad nationaal zijn. Indien volgens de verhuurder 10% of meer van de 



bezoekers uit het buitenland kwam, is de beurs als internationaal gekenmerkt. Bij gerede twijfel 

is contact opgenomen met de beursorganisator terzake.  

 

133. Indien de marktafbakening van partijen wordt gevolgd, dan behaalt RAI een 

marktaandeel van [15-25]% en Jaarbeurs een marktaandeel van [30-40]%, op basis van 

omzetgegevens over 1997. Op basis van omzetgegevens over 1996 behaalt RAI een 

marktaandeel van [10-20]% en Jaarbeurs een marktaandeel van [35-45]%. De eerstvolgende drie 

concurrenten van partijen behalen een marktaandeel van respectievelijk [20-25]%, [5-15]% en [0-

10]% (gegevens 1997). Op basis van gegevens over 1996 behalen deze drie eerstvolgende 

concurrenten een marktaandeel van respectievelijk [15-25]%, [0-5]% en [0-5]%. De 

marktaandelen van partijen liggen bijgevolg dus in dezelfde orde van grootte als de 

marktaandelen bij de marktafbakening, zoals die door de d-g NMa is gehanteerd.  

 

Marktaandelen op basis van verhuurde vierkante meters op grond van informatie van partijen 

134. Partijen hebben in de aanvraag om vergunning aangegeven dat op grond van het 

aantal verhuurde netto vierkante meters RAI Amsterdam een marktaandeel van [5-15]% behaalt, 

MECC een marktaandeel van [0-10]% en Jaarbeurs Utrecht een marktaandeel van [40-50]%. 

Omdat partijen voor een deel beurzen van elkaar huisvesten, komt het gecombineerd 

marktaandeel lager uit dan de optelsom van deze drie marktaandelen, zo hebben partijen 

opgemerkt. Gecorrigeerd voor de frequentie van beurzen en gecorrigeerd voor de verhuringen 

ten behoeve van beurzen die RAI in de accommodatie van Jaarbeurs organiseert en andersom 

behalen partijen ten gevolge van de voorgenomen concentratie een gecombineerd 

marktaandeel van ongeveer [50-60]%. Op basis van door partijen overgelegde gegevens over 

verhuurde vierkante meters door concurrenten van partijen blijkt eveneens dat sprake is van 

een scheve marktstructuur: de drie qua aantallen verhuringen grootste concurrenten van 

partijen behalen een marktaandeel van respectievelijk [20-30]%, [0-10]% en [0-10]%22.  

 

135. Partijen hebben daarbij opgemerkt dat van de door partijen gehuisveste maar door 

derden georganiseerde beurzen alle gegevens compleet zijn, maar dat van de overige 

accommodaties een aantal verhuringen ontbreken. Partijen hebben echter niet aangegeven in 

welke orde van grootte een dergelijke correctie zou moeten liggen. Daarnaast is relevant dat 

ook de gegevens van door partijen gehuisveste beurzen niet compleet zijn: de gegevens van 10 

in de accommodaties van partijen plaatsvindende 41 verhuringen ontbreken. De in hun 

aanvraag om vergunning door partijen gewekte suggestie dat het werkelijk aandeel van partijen 

in de totale Nederlandse markt lager is dan de [50-60]%, omdat van de door de betrokken 

partijen geaccommodeerde beurzen de gegevens wél, maar van de overige accommodaties niet 

compleet zouden zijn, kan derhalve niet staande worden gehouden.  

 

136. Bij het onderzoek dat is verricht naar de omzet die de 26 door partijen onderscheiden 

marktdeelnemers realiseren met de verhuur van beursaccommodaties ten behoeve van 

                                                           
22 Niet gecorrigeerd naar vierkante meters/ frequentie. 



nationale beurzen, is ook de omzet bekend geworden die gerealiseerd is met de verhuur ten 

behoeve van titels in 1996 en 1997, waarover partijen geen gegevens hebben. Deze berekening 

is weergegeven in punt 133 van dit besluit. Het marktaandeel in termen van omzet is in dezen 

betrouwbaarder dan het marktaandeel in termen van vierkante meters, zoals weergegeven in 

punt 134, omdat bij de berekening van het marktaandeel in omzet ook rekening is gehouden 

met verhuringen die in 1996 en 1997 hebben plaatsgevonden, en waarover partijen geen 

gegevens hebben. Niettemin liggen beide berekende marktaandelen in dezelfde orde van 

grootte. 

 

Conclusie 

137. Bij de marktomschrijving van de d-g NMa zijn 10 markdeelnemers onderscheiden en 

bij de tweede marktomschrijving 26. Geconcludeerd moet worden dat het marktaandeel in 

termen van omzet in de zelfde orde van grootte ligt als het marktaandeel dat partijen op basis 

van verhuurde vierkante meters zelf hebben berekend. In het onderhavige geval maakt het voor 

de beoordeling van de positie van elk der partijen niet uit of de marktomschrijving gebruikt 

wordt van de d-g NMa of dat de marktomschrijving van partijen in hun aanvraag om 

vergunning wordt gevolgd, omdat de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. 

 

Overige relevante aspecten voor beoordeling van de positie van partijen: kwaliteitsaspect van 

accommodaties van partijen 

 

138. Bij de beoordeling van de positie van partijen zijn ook aspecten als de grootte, ligging 

en bereikbaarheid van accommodaties van belang. Bij deze aspecten is ook reeds bij de 

marktafbakening stilgestaan, hetgeen ook door partijen tijdens de hoorzitting van 26 juni 1998 

is opgemerkt. Prijsverschillen kunnen een nuttig instrument vormen bij een marktafbakening 

volgens partijen. Is een markt eenmaal afgebakend, dan geven verschillende prijzen uitsluitend 

aan dat er sprake is van productdifferentiatie. Partijen hebben zich tijdens de hoorzitting voorts 

afgevraagd of de accommodaties van partijen nu deel uitmaken van de markt voor kwalitatief 

hoogwaardige accommodaties of dat binnen die markt nog een aparte markt voor superieure 

accommodaties wordt onderscheiden. 

 

139. RAI en Jaarbeurs worden in het onderhavige besluit als onderdeel gezien van de markt 

voor kwalitatief hoogwaardige accommodaties en er wordt binnen die markt geen aparte markt 

voor superieure accommodaties onderscheiden. Voor de beoordeling van de positie van 

partijen zijn kwalitatieve aspecten echter van belang. Het feit dat kwalitatieve aspecten (onder 

andere tot uitdrukking komend in de catalogusprijzen) bij de marktafbakening reeds een rol 

hebben gespeeld, is op zichzelf geen argument dat er bij de marktomschrijving en de positie 

van partijen op de relevante markt geen aandacht aan kan worden besteed. Bij de afbakening 

van een markt van heterogene producten is het tot op zekere hoogte arbitrair welke producten 

(in dit geval: beursaccommodaties) wel en welke niet tot de markt gerekend worden. In dat licht 

zijn in het onderhavige geval ook twee wijzen van marktafbakening gepresenteerd, namelijk die 

van de d-g NMa in zijn besluit van 25 februari 1998 en de marktafbakening zoals voorgesteld 



door partijen. Indien de markt eenmaal afgebakend is, kunnen er nog steeds aanzienlijke 

kwalitatieve verschillen bestaan tussen de verschillende accommodaties (tot uitdrukking 

komend in verschillen tussen de catalogusprijzen), die voor de beoordeling van de positie van 

partijen op de relevante markt van belang zijn. 

 

(i) Grootte en beschikbare capaciteit van beurscomplexen  

140. Naast het marktaandeel is voor de mededingingsrechtelijke beoordeling evenzeer 

relevant dat partijen over verreweg de grootste accommodaties beschikken in Nederland. In 

netto vierkante meters beschikt Jaarbeurs over 64.300 vierkante meter, RAI over 44.922 

vierkante meter en MECC over 18.000 vierkante meter. In het Jaarverslag 1996 van Jaarbeurs 

staat hierover het volgende:  

 

“Ons bedrijf neemt op het gebied van Beurzen & Tentoonstellingen een dominante positie in. 

Dat blijkt uit de cijfers. In Nederland is vierhonderdduizend vierkante meter expositieruimte 

beschikbaar. Met 116 duizend vierkante meter bruto (exclusief het Beatrixgebouw) is ons bedrijf 

de grootste accommodatieverschaffer. Ruim eenderde van alle vierkante meters die in ons land 

werden verhuurd, hadden betrekking op Utrecht” .  

 

141. De eerstvolgende marktdeelnemer in de rangvolgorde qua grootte na partijen is Prins 

Bernardhoeve Zuidlaren met 24.000 vierkante meter oppervlakte. Partijen (inclusief MECC) 

beschikken gezamenlijk over 127.222 netto vierkante meter. 

 

(ii) Ligging en bereikbaarheid van beurscomplexen 

142. Partijen hebben opgemerkt dat met name voor de zakelijke bezoeker de auto het 

gebruikelijke vervoermiddel is voor het bezoeken van beurzen. De verkeersproblematiek in de 

randstad is volgens partijen een nadelige factor voor beursbezoek in Utrecht of Amsterdam. 

Daarbij komt volgens partijen dat het voornemen ‘rekening rijden’ in te voeren een nog groter 

nadelig effect zal hebben. Bij grote of gelijktijdig georganiseerde beurzen zijn de complexen van 

Jaarbeurs en RAI nauwelijks per auto bereikbaar, zo hebben partijen opgemerkt. Daarnaast 

zeggen RAI en Jaarbeurs te kampen met parkeermoeilijkheden: steeds vaker kiezen bezoekers 

voor beurzen in de periferie, die file-vrij te bereiken zijn. Locaties als Zuidlaren, Den Bosch, 

Zwolle en Hengelo profiteren van deze ontwikkeling. Rondom deze complexen is volop, veelal 

gratis, parkeergelegenheid. Door deze ontwikkeling in de randstad worden de complexen van 

RAI en Jaarbeurs steeds minder als goed bereikbaar aangemerkt. Door de vele infrastructurele 

verbeteringen van en naar de periferie probeert de overheid de randstad te ontlasten en andere 

regio’s beter bereikbaar te maken. Hierdoor zal de economische bedrijvigheid in genoemde 

regio’s verder toenemen en de rol van Jaarbeurs en RAI als goed bereikbare beurslocaties 

overnemen. 

 

143. De in het besluit van 25 februari 1998 reeds gememoreerde zeer centrale topografische 

ligging van de accommodaties van partijen is door partijen niet bestreden. Op grond van deze 

ligging van de beurscomplexen van partijen kan nog steeds geconcludeerd worden dat de 



accommodaties van partijen zeer centraal - in de randstad - liggen. In de randstad ondervinden 

partijen voornamelijk concurrentie van Ahoy Rotterdam en Congresgebouw Den Haag als 

accommodaties die qua centrale ligging en kwaliteit van de accommodatie vergelijkbaar zijn 

met de accommodaties van partijen, waarbij aangetekend zij dat alleen Ahoy qua grootte nog 

enigszins vergelijkbaar is met de accommodatie van partijen. 

 

144. In het Jaarverslag 1996 acht de directie van RAI zelf de accommodatie van RAI 

eveneens goed bereikbaar:  

 

“Hoewel zeker niet het grootste, behoort het RAI Tentoonstellings- en Congrescentrum tot de 

belangrijkste centra in Europa. De goede bereikbaarheid, de aantrekkelijkheid van Amsterdam 

als toeristische en zakelijke bestemming en de voortdurende zorg die wordt besteed aan het 

up-to-date houden van onze faciliteiten zijn daarbij ongetwijfeld belangrijke factoren (..).23 

 

In de plannen voor de ontwikkeling van de Zuidas tot een hoogwaardige kantorenlocatie wordt 

ook aandacht geschonken aan verkeer en vervoer. De toch al goede bereikbaarheid van het RAI-

complex wordt in de toekomst nog beter. De capaciteit van de ringweg A10 zal volgens de 

plannen worden opgevoerd en de openbaar-vervoersmogelijkheden in het gebied ondergaan 

eveneens een belangrijke verbetering. Het station Zuid-WTC speelt daarin een belangrijke rol. 

De Noord-Zuidlijn krijgt daar ook een halte, wat de voor de bereikbaarheid van de RAI van 

groot belang is, omdat daar eveneens een halte voor de hogesnelheidslijn (HSL) voorzien is” .24 

 

145. Partijen hebben niet aannemelijk gemaakt dat accommodaties buiten de randstad de 

rol van Jaarbeurs en RAI als goed bereikbare beurslocaties (zullen) overnemen. Hoewel de 

randstad te kampen heeft met een file-problematiek, geldt dit (in toenemende mate) ook voor 

andere delen van Nederland. Zo lijken de steden buiten de randstad ook moeilijker bereikbaar 

te worden vanwege toenemende file-vorming. De infrastructurele verbeteringen die de overheid 

nastreeft, zijn niet alleen gericht op het ontsluiten van de periferie, maar evenzeer op het 

bereikbaar houden van de randstad. Er kan dus niet, zoals partijen doen, zonder meer 

geconcludeerd worden dat de bereikbaarheid van de randstad ten opzichte van de rest van 

Nederland de komende jaren relatief zal verslechteren.  

 

146. Ook het feit dat accommodaties van partijen uitstekend per openbaar vervoer (pal 

naast een station respectievelijk een knooppunt-station) bereikbaar zijn alsmede het feit dat 

van overheidswege gestaag gewerkt wordt aan verdere verbetering van de bereikbaarheid per 

spoor en andere vormen van openbaar vervoer (metro) is in dit opzicht van belang. Dat 

bezoekers van vakbeurzen volgens partijen tot nu toe vooral met de auto een beurs bezoeken 

doet aan dit feit niet af. Partijen hebben in de door hun overgelegde gegevens zelf ook 

                                                           
23 Zie Jaarverslag RAI Group 1996, pagina 14. 
24 Zie Jaarverslag RAI Group 1996, pagina 16. 



gezinspeeld op de komst van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, waardoor de bereikbaarheid 

van het RAI-complex verder verbeterd zal worden.  

 

147. Daarnaast is een relevante factor dat in Amsterdam het gebied waar RAI is gevestigd 

door de gemeente Amsterdam momenteel verder wordt ontwikkeld als toplokatie voor 

bedrijven (het zogenaamde Zuidas-project, dat ook door de directie van RAI in het Jaarverslag 

1996 wordt genoemd), waarbij aannemelijk is dat ook de bereikbaarheid van dit gebied een 

doorslaggevende rol heeft gespeeld ten aanzien van de bestemming ervan. De door partijen 

genoemde minder goede bereikbaarheid van hun accommodaties weerhoudt RAI klaarblijkelijk 

echter niet van aanzienlijke uitbreidingsplannen van de capaciteit. Partijen hebben aangegeven 

dat in de komende jaren de capaciteit van RAI met ongeveer 30.000 vierkante meter uitgebreid 

zal worden25. 

 

(iii) Verrichte onderzoeken onder bezoekers en exposanten 

148. Ook uit de onder bezoekers en exposanten in opdracht van partijen verrichte 

onderzoeken, zoals die door partijen zijn overgelegd, komt geenszins het eenduidige beeld 

naar voren dat accommodaties van partijen slecht bereikbaar zijn of slechter bereikbaar zijn 

geworden. In totaal zijn ongeveer 55 van dergelijke onderzoeken, betrekking hebbend op de 

jaren 1996 en 1997, nader beschouwd26. Slechts bij enkele beurzen is expliciet opgemerkt dat 

vanwege filevorming de accommodatie van partijen voor exposanten minder goed bereikbaar 

was, maar bij een aantal andere beurzen wordt de bereikbaarheid van accommodaties van 

partijen juist als bijzonder positief ervaren.  

 

149. [...] Uit de onderzoeken komt in tegenstelling tot hetgeen partijen hierover naar voren 

hebben gebracht, dus niet naar voren dat de accommodaties van partijen steeds als minder 

goed bereikbaar kunnen worden aangemerkt.  

 

(iv) Kwalificatie branche-organisaties en onafhankelijke beursorganisatoren 

150. De kwalitatieve hoogwaardigheid van de accommodaties van partijen komt ook tot 

uitdrukking in de mate van waardering die branche-organisaties en onafhankelijke (niet over 

een eigen beursaccommodatie beschikkende) beursorganisatoren toekennen aan de 

accommodaties van partijen. In het besluit  van 25 februari 1998 is reeds ingegaan op de 

waardering van branche-organisaties voor de beursaccommodaties van partijen. Op basis van 

door 14 branche-organisaties overgelegde informatie blijkt dat van de in Nederland beschikbare 

accommodaties, waarvan de eigenaars aangesloten zijn bij de FBTN, de accommodaties van 

RAI en Jaarbeurs in kwalitatief opzicht als verreweg de beste accommodatie worden 

                                                           
25 Blijkens berichtgeving in Het Financieele Dagblad zou RAI bovendien nog een verdere uitbreiding van 90.000 

vierkante meter aan overdekte ruimte overwegen. Zie het artikel “RAI haalt de omgeving flink overhoop”, Het 

Financieele Dagblad van 25 februari 1998, pagina 5. 
26 In een aantal van de beschouwde onderzoeken is niet ingegaan op de kwestie van de bereikbaarheid van de 

accommodaties van partijen. 



beschouwd. Aan de branche-organisaties is gevraagd hun oordeel te geven op basis van de 

criteria kwaliteit, locatie, bereikbaarheid, grootte en prijs. De onderstaande tabel laat zien hoe 

de verschillende locaties van de bij de FBTN aangesloten verhuurders van 

beursaccommodaties worden gewaardeerd door branche-organisaties op een schaal van A tot 

en met E, waarbij A de beste locatie is en E de minst geschikte locatie. 

 

Tabel 5: Waardering accommodaties op grond van reacties van veertien branche-organisaties in 

een schaal van A (beste locatie) tot en met E (minst geschikte locatie) 

Complex A B C D E 

RAI Amsterdam 11 3    

Jaarbeurs Utrecht 10 4    

Prins 

Bernardhoeve 

Zuidlaren 

 1   9 

Brabanthallen 

Den Bosch 

 1 1 1 9 

Ahoy Rotterdam 1 4 6 1 2 

MECC Maastricht 1 2 1 5 4 

De IJsselhallen 

Zwolle 

    11 

Groenoordhallen 

Leiden 

   1 11 

Martinihallen 

Groningen 

   1 11 

Frisian Expo 

Centre 

Leeuwarden 

    12 

Expocenter 

Hengelo 

    12 

Nederlands 

Congres Gebouw 

Den Haag 

  5 1 8 

Beursgebouw 

Eindhoven 

    12 

Rijnhal Arnhem     12 

 

151. In het kader van het onderzoek naar aanleiding van de aanvraag om vergunning is ook 

een aantal beursorganisatoren gevraagd aan te geven hoe zij de in het besluit  van 25 februari 

1998 onderscheiden accommodaties (accommodaties van partijen, Prins Bernardhoeve 

Zuidlaren, Brabanthallen Den Bosch, Ahoy Rotterdam, Nederlands Congresgebouw, Ahoy 

Rotterdam) waarderen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van die waardering van de zijde 



van onafhankelijke (niet over een eigen accommodatie beschikkende) beursorganisatoren van 

een of meerdere nationale beurzen. 

 

Tabel 6: Waardering accommodaties op grond van reacties van negen onafhankelijke 

organisatoren van nationale beurzen in een schaal van A (beste locatie) tot en met E (minst 

geschikte locatie)27 

Complex A B C D E 

RAI 5 2    

Jaarbeurs 4 2  1  

Prins 

Bernardhoeve 

  1  4 

 

Brabanthallen 

Den Bosch 

1 1 

 

1 

 

1 

 

3 

Ahoy 2  2 1 1 

MECC Maastricht 2 1  1 1 

Nederlands 

Congres Gebouw 

  2 1 3 

Beursgebouw 

Eindhoven 

  2 1 2 

 

152. Uit de tabel blijkt van de negen beursorganisatoren die actief zijn ten aanzien van de 

organisatie van nationale beurzen er zeven zijn die de RAI als A- of B-accommodatie waarderen 

en zes die Jaarbeurs als een A- of B-accommodatie zien. Voorts zien 3 beursorganisatoren 

MECC als een A- of B-locatie. Slechts één beursorganisator heeft de Jaarbeurs als een D-

accommodatie bestempeld28. Geen van de andere beursorganisatoren heeft de accommodaties 

van partijen als een D-locatie of een E-locatie getypeerd. 

 

153. Het beeld dat partijen over kwalitatief zeer hoogwaardige beursaccommodaties 

beschikken wordt overigens bevestigd door het prijsniveau dat zij hanteren als uitgangspunt bij 

de verhuur van hun beursaccommodatie. Dat niveau ligt ten minste [...]% hoger dan de andere 

onderzochte beursaccommodaties in Nederland. Dat verhuurders van accommodatie met 

grote regelmaat afwijken van de catalogusprijs in individuele huurcontracten doet aan dit 

                                                           
27 In de tabel is ook de reactie opgenomen van een beursorganisator die reeds in de periode voorafgaande aan het 

besluit van 25 februari 1998 te kennen heeft gegeven RAI en Jaarbeurs als A-accommodatie te beschouwen. 

 
28 Volgens één uit het buitenland afkomstige beursorganisator (niet in het overzicht opgenomen), die in Nederland 

actief is als beursorganisator,  bestaan er voor nationale en internationale beurzen in Nederland slechts twee geschikte 

accommodaties, te weten de accommodaties van RAI en Jaarbeurs.  

 



gegeven niet af. De catalogusprijs kan, zoals uiteengezet, immers beschouwd worden als een 

eerste indicator voor de kwalitatieve waarde die een accommodatie heeft. 

 

 

Conclusie 

154. Partijen beschikken over de grootste beursaccommodaties in Nederland. De ligging en 

bereikbaarheid van de accommodaties van partijen zijn op grond van een aantal factoren als 

goed tot zeer goed te kwalificeren. Uit de door partijen overgelegde onderzoeken onder 

bezoekers en exposanten komt in tegenstelling tot hetgeen partijen hierover naar voren hebben 

gebracht, dus niet naar voren dat de accommodaties van partijen als steeds minder goed 

bereikbaar kunnen worden aangemerkt. Informatie, afkomstig van branche-organisaties en 

onafhankelijke beursorganisatoren bevestigt het beeld dat partijen over superieure 

accommodaties beschikken ten opzichte van de meeste andere accommodaties in Nederland. 

Elk van de partijen afzonderlijk heeft dus een sterke positie op de relevante markt, of die nu 

wordt afgebakend op de wijze van de d-g NMa of op de manier, zoals partijen die voorstellen.  

 

Toetreding en potentiële concurrentie 

 

Opvatting van partijen 

155. Partijen hebben in hun aanvraag om vergunning opgemerkt dat de normen waaraan 

beursaccommodaties dienen te voldoen, evolueren. Niet alleen aan de accommodatie maar 

ook aan de infrastructuur en dienstverlening worden volgens partijen hoge eisen gesteld. Voor 

het rendabel exploiteren van een beursaccommodatie is een aantal voor de hand liggende 

infrastructurele voorzieningen vereist. Daarnaast hebben partijen opgemerkt dat in Nederland 

en in de ons omringende landen sprake is van een sterke groei, uitbreiding en vernieuwing van 

het aantal beursaccommodaties en van gerealiseerde en reeds aangekondigde 

uitbreidingsplannen van bestaande centra. Daarbij zou de financiering door lokale en Europese 

overheden vaak een belangrijke rol spelen. Toetredingsdrempels worden hierdoor vaak 

aanzienlijk verlaagd, aldus partijen. Ten aanzien van toetredingsbelemmeringen hebben 

partijen in hun aanvraag om vergunning opgemerkt dat bij de bouw van een accommodatie een 

toetreder de vereiste bouwvergunningen en milieuvergunningen moet verkrijgen. 

 

156. Voorts hebben partijen tijdens de hoorzitting opgemerkt dat het aspect van de 

ontwikkeling van de accommodaties in de punten van overweging volstrekt onderbelicht blijft.  

Partijen hebben opgemerkt dat aanbodsubstitutie door uitbreiding van capaciteit van 

bestaande aanbieders in de punten van overweging niet wordt geanalyseerd. Volgens partijen 

zijn de punten van overweging beperkt tot een statische analyse die geen rekening houdt met 

de uitbreidingsplannen van concurrenten in Nederland en daarbuiten. Ook de potentiële 

concurrentie als disciplinerende factor van nieuwe aanbieders van accommodatie dreigt 

vooralsnog onderbelicht te blijven, volgens partijen. De uitbreidingsplannen van het RAI-

complex nemen niet weg dat de disciplinerende werking van een aantal toetreders relevant is. 

 



Beoordeling 

157. De mogelijkheden voor toetreding tot de markt voor de verhuur worden in sterke mate 

bepaald door de mate waarin een verhuurder over een geschikte accommodatie kan 

beschikken. Het verkrijgen van bouwvergunningen en milieuvergunningen speelt hierbij een 

belangrijke rol. Daarnaast moet een verhuurder van accommodatie een bepaalde mate van 

zekerheid hebben dat de accommodatie op economisch zinvolle wijze geëxploiteerd kan 

worden. Mogelijkerwijs vereenvoudigt het bestaan van financieringsarrangementen van lokale 

en Europese overheden de bouw van nieuwe accommodaties, maar ten algemene lijken de 

toetredingsbelemmeringen om tot de markt voor de verhuur van beursaccommodatie toe te 

treden aanzienlijk te zijn, gelet op de eisen die de overheid stelt voordat met de bouw van een 

accommodatie kan worden begonnen. Daarnaast speelt een rol het gebruikelijke exploitatie-

risico dat een potentiële verhuurder loopt. Het exploiteren van een accommodatie is immers 

met een aantal ondernemersrisico’s omgeven, die samenhangen met onzekerheden op het 

gebied van planning, logistiek en seizoeninvloeden.  

 

158. Voor verhuurders van accommodaties die actief zijn ten behoeve van regionale 

beurzen bestaat een zekere mogelijkheid actief te worden op het gebied van de verhuur ten 

behoeve van nationale beurzen. Nog afgezien van enkele investeringen die een aantal 

verhuurders van accommodatie hiervoor in een aantal gevallen zal moeten doen (aanpassen 

van de grootte van de accommodatie, het beter toegankelijk maken van de accommodatie etc.) 

en het feit dat de meeste regionale beurscomplexen qua outillage niet vergelijkbaar zijn met de 

accommodaties van partijen is het vanwege de ligging van de meeste beurscomplexen, waarvan 

de exploitanten regionaal actief zijn, niet aannemelijk dat een nationale beurs die in een 

centraal gelegen accommodatie van partijen wordt gehuisvest, ook probleemloos gehuisvest 

kan worden in een in buiten de randstad gelegen accommodatie, zonder dat (een substantieel 

deel van) de bezoekersdoelgroep afhaakt en de beurs niet langer bezoekt.   

 

159. De opvatting van partijen dat het aspect van de ontwikkeling van de accommodaties 

volstrekt onderbelicht blijft in de punten van overweging en dat de punten van overweging 

beperkt zijn tot een statische analyse die geen rekening houdt met de uitbreidingsplannen van 

concurrenten in Nederland en daarbuiten, kan niet gedeeld worden. Ook in de punten van 

overweging wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van bestaande en nieuwe complexen. 

 

160. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de 

positie van partijen op de markt voor de verhuur van beursaccommodatie ten behoeve van 

nationale beurzen, zijn de ontwikkelingen van beurscomplexen in het buitenland (België en 

Duitsland) niet relevant. Bij de verhuur ten behoeve van de nationale beurzen concurreren 

partijen immers niet met verhuurders van beursaccommodatie in het buitenland. 

 

Ontwikkeling concurrerende complexen in Nederland 

161. Partijen hebben aangegeven dat als gevolg van een aantal ontwikkelingen (file-

problematiek, geen mogelijkheden van vrij parkeren in de randstad et cetera) bij andere locaties 



grote uitbreidingsplannen bestaan. Steeds meer exploitanten van ruimten streven volgens 

partijen naar een optimale bezettingsgraad door middel van een multifunctioneel gebruik. 

Ruimten die van oorsprong een andere functie hadden dan het onderbrengen van beurzen, 

worden volgens partijen zo ingericht/gebouwd dat zij geschikt zijn voor het huisvesten  van 

beurzen. Kenmerkende voorbeelden zijn volgens partijen de gerealiseerde complexen 

Amsterdam ArenA en Gelredome die als multifunctionele evenementencomplexen worden 

gebruikt. Partijen hebben voorts gewezen op de uitbreidingsplannen van Ahoy Rotterdam, 

Brabanthallen Den Bosch, een nieuw evenementencomplex in Assen of Groningen, en de 

gerealiseerde uitbreiding van de Groenoordhallen Leiden en de gerealiseerde nieuwbouw van 

FEC Leeuwarden.  

 

Beoordeling 

162. Partijen hebben in de aanvulling op de aanvraag om vergunning van 15 mei 1998 

aangegeven dat ook RAI plannen heeft tot een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande 

accommodatie. In de investeringsplannen van RAI wordt een uitbreiding van het totale 

tentoonstellingscomplex beoogd met 30.000 bruto vierkante meter (waaronder een aantal 

“ inloopzalen”, die door partijen als vergaderzalen zijn aangemerkt). Met deze plannen is fl 200 

miljoen gemoeid en de beoogde capaciteitsuitbreiding zal naar verwachting in de periode 

2000-2004 plaatsvinden. Jaarlijks trekt RAI bovendien circa fl 20 miljoen uit voor 

onderhoudswerkzaamheden en renovatie. Parallel aan de uitbreidingsplannen voorzien de 

investeringsplannen in de aanleg van een grote centrale entree met een winkelcentrum en 

horeca. De centrale entree zal aansluiten op het toekomstige metro-station dat ondergronds 

voor RAI is gesitueerd (Noord-Zuidlijn). Jaarbeurs heeft weliswaar geen plannen om de 

capaciteit uit te breiden, maar is doende een aantal investeringen te plegen die tot doel hebben 

de kwaliteit van de accommodatie te verbeteren.  

 

163. Partijen hebben niet gewezen op de investeringsplannen die met betrekking tot MECC 

bestaan. Zoals reeds in de punten van overweging van 12 juni 1998 gememoreerd, is uit 

berichtgeving in Het Financieele Dagblad29 gebleken dat MECC - met omvangrijke steun van 

rijk en lagere overheden - investeringsplannen heeft, waarmee een bedrag van fl 40 miljoen is 

gemoeid. De plannen omvatten een uitbreiding van het bestaande complex met 7.000 

vierkante meter, een parkeergarage en enkele andere verbeteringen aan de accommodatie. 

Partijen hebben dit bericht tijdens de hoorzitting niet weersproken. 

 

164. De plannen van RAI en MECC behoren (samen met de plannen ten aanzien van een 

nieuw complex bij Assen of Groningen, dat ongeveer 55.000 vierkante meter zou moeten 

beslaan, volgens partijen) ten opzichte van de expansieplannen van andere verschaffers van 

beursaccommodatie tot de meest omvangrijke. Bij Ahoy is een uitbreiding voorzien van 8.000 

vierkante meter en een kwalitatieve verbetering van de bestaande accommodatie en bij 

Groenoordhallen is een nieuwe hal van 5.800 vierkante meter voorzien. Hierbij dient nog 

                                                           
29 Zie het artikel “Subsidie voor congrescentrum MECC”, Het Financieele Dagblad van 26 mei 1998, pagina 9 



aangetekend te worden dat de concurrentiedruk die van een accommodatie in Groningen 

uitgaat op de accommodaties van partijen vanwege de minder centrale ligging van die 

accommodatie minder groot kan worden geacht dan de concurrentiedruk die uitgaat van 

accommodaties die qua ligging vergelijkbaar zijn met de accommodaties van partijen. 

 

165. Nieuwe complexen als Gelredome en Amsterdam ArenA kunnen een zekere 

concurrentiedruk uitoefenen op de accommodaties van partijen. Deze druk wordt evenwel 

gemitigeerd door het feit dat deze accommodaties van partijen niet primair geëigend zijn om 

beurzen te huisvesten. Op de markt voor de verhuur van beursaccommodaties zal de positie 

van partijen hierdoor dan ook niet wezenlijk beïnvloed kunnen worden. De concurrentiedruk die 

uitgaat van dergelijke accommodaties zal zich bijgevolg dan ook vooral doen voelen bij de 

huisvesting van grote evenementen (concerten, massa-meetings, toogdagen etc.). Dergelijke 

evenementen zijn bij de omschrijving van de relevante markt en bij beoordeling van de positie 

van partijen buiten beschouwing gebleven, omdat er geen aanleiding is om te veronderstellen 

dat de positie van partijen bij het huisvesten van dergelijke evenementen vanuit 

mededingingsrechtelijk oogpunt als bezwaarlijk kan worden aangemerkt. In dit verband zij 

verwezen naar de punten 18 tot en met 20 in het besluit van 25 februari 1998. 

 

Conclusie 

166. De toetredingsdrempels op de markt voor de verhuur van beursaccommodaties zijn 

aanzienlijk. De druk die de potentiële concurrentie uitoefent, kan in het licht daarvan niet groot 

worden geacht. Partijen ondervinden wel enige concurrentiedruk van exploitanten van 

bestaande beursaccommodaties die hun accommodatie (gaan) uitbreiden. Daarbij is echter 

van belang dat partijen voor de komende jaren in vergelijking met andere marktdeelnemers 

relatief aanzienlijke uitbreidingsplannen hebben en dat het bij enkele uitbreidingsplannen gaat 

om voornemens van concurrenten die zich bevinden in de periferie. Hiermee kunnen zij in 

staat worden geacht hun marktpositie verder te bestendigen en te versterken. 

 

Tentaccommodaties 

 

Opvatting van partijen 

167. In hun melding van de voorgenomen concentratie van 20 januari 1998 hebben partijen 

aangegeven dat tentaccommodaties een mogelijk alternatief kunnen zijn voor vaste 

accommodatie ten aanzien van bepaalde titels. Partijen hebben er in hun aanvraag om 

vergunning op gewezen dat tenten zich van vaste beursaccommodaties onderscheiden door 

hun flexibiliteit. Na het evenement kan de tent afgebroken worden waardoor een optimale 

bezettingsgraad van 100% kan worden bereikt. Hierdoor kunnen tenten volgens partijen tegen 

aanzienlijk lagere kosten geëxploiteerd worden. De kwaliteit van tenten is volgens partijen 

gegarandeerd door de aanwezigheid van airconditioning, toiletten en warm en koud water. 

Partijen hebben in de aanvulling op de aanvraag om vergunning aangegeven een zeer beperkte 

ervaring te hebben met het organiseren van beurzen die geheel in tenten worden 

geaccommodeerd. Sinds het begin van de jaren negentig maken partijen sporadisch gebruik 



van tenten als aanvullende accommodatie. Partijen hebben tijdens de hoorzitting in essentie 

aangegeven dat de mogelijkheid een aantal titels in tenten te accommoderen een element van 

concurrentiedwang - zij het van ondergeschikt belang - toevoegt. 

 

Beoordeling 

168. Het komt voor dat tenten incidenteel ingezet worden bij beurzen: in de regel als 

aanvulling op de vaste accommodatie of bij beurzen waarbij het “outdoor”  zijn centraal staat 

(bijvoorbeeld tuinbeurzen). Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht, blijkt echter dat 

tenten voornamelijk ingezet worden als aanvulling op bestaande capaciteit. Een commercieel 

manager van Jaarbeurs Utrecht ziet blijkens berichtgeving in “Expovisie”  tenten geenszins als 

vervanging van expositiehallen (vaste accommodatie). Volgens deze manager geven 

exposanten de voorkeur aan een beurshal met traditionele standbouw: 

 

“Een tent blijft altijd een beetje shabby uitstraling houden, er zijn veel mooiere oplossingen 

mogelijk door middel van goede tentoonstellingsbouw”.30 

 

169. Een meerderheid van onafhankelijke organisatoren die gevraagd zijn om aan te geven 

of een tentaccommodatie een geschikt alternatief vormt voor “vaste”  beursaccommodatie heeft 

te kennen gegeven dat een tent niet geschikt is voor hun beurzen. Een minderheid heeft 

aangegeven dat een tent als aanvullende accommodatie of hooguit onder bepaalde 

voorwaarden (bijvoorbeeld bij beurzen die gericht zijn op tuinieren) een alternatief vormt voor 

hun beurs. Het beeld dat uit door onafhankelijke organisatoren overgelegde informatie naar 

voren komt, wijst niet in de richting dat tenten in het algemeen een geschikt alternatief vormen 

voor “vaste”  beursaccommodaties.  

 

Conclusie 

170. Gelet op het feit dat tenten naar hun aard wezenlijk verschillen van “vaste”  

accommodaties, alsmede de in vergelijking met grote beursaccommodaties meestal geringe 

oppervlakte van tenten - zeker voor de relatief grote beurzen die in de accommodaties van 

partijen in de regel worden georganiseerd - en het ervaringsfeit dat tenten voornamelijk worden 

ingezet indien de aanvulling als de bestaande accommodatie niet toereikend blijkt, geven 

aanleiding tot de conclusie dat tentaccommodaties niet als een structureel en volwaardig 

alternatief voor een vaste accommodatie kunnen worden beschouwd, zeker niet voor de 

hoogwaardige accommodaties waarover partijen beschikken. Partijen hebben zelf ook 

aangegeven dat de concurrentiedruk die uitgaat van tenten van ondergeschikt belang is. 

                                                           
30 Citaat uit Expovisie, zie bijlage 11 bij aanvulling aanvraag om vergunning van partijen. 



 

Algemeen 

 

171. In de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de 

mededinging kan, evenals in het voorgaande is gedaan, een onderscheid worden gemaakt 

tussen de gevolgen op de markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland en 

de markt voor de verhuur van beursaccommodaties31. Daarbij moet echter worden aangetekend 

dat,  omdat beide markten opeenvolgend zijn in de bedrijfskolom, de gevolgen van de 

concentratie op de markt voor het verhuren van beursaccommodaties doorwerken naar de 

markt voor het organiseren van nationale beurzen en vice versa. In het navolgende wordt eerst 

een samenvatting van schriftelijk ontvangen reacties van derden gegeven. Vervolgens wordt 

ingegaan op de gevolgen die van de voorgenomen concentratie verwacht moeten worden op 

respectievelijk de markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland en de markt 

voor de verhuur van beursaccommodaties. 

 

Opmerkingen van derden 

 

172. In verband met het onderzoek is bij een groot aantal marktpartijen informatie 

ingewonnen. Naast vragen van feitelijke aard is aan marktpartijen ook de vraag voorgelegd of 

de geadresseerde ondernemers of branche-organisaties de verwachting hadden dat de 

voorgenomen concentratie positieve dan wel negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor hun 

bedrijf of concurrentiepositie. Ook hebben enkele marktpartijen uit eigen beweging 

opmerkingen ingediend. Deze reacties kunnen als volgt worden samengevat. 

 

173. Een aantal respondenten gaf te kennen geen gevolgen te verwachten. Voorzover dit 

antwoord werd gemotiveerd, werd veelal verklaard dat men niet in concurrentie staat met 

partijen, met name omdat men regionaal actief is. 

 

174. Ook gaven enkele respondenten te kennen positieve gevolgen te zien. Deze werden 

bijvoorbeeld gezien in een betere dienstverlening na de concentratie, in een nog betere 

samenwerking met de nieuwe combinatie of omdat men hoopte dat beursorganisatoren zich 

van de nieuwe combinatie zouden afwenden ten gunste van de respondent in kwestie.  

 

175. Een aantal respondenten verwachtte negatieve gevolgen. Negatieve gevolgen die 

werden genoemd waren: 

• tariefsverhogingen en verslechtering van condities; 

• afsluiting van de markt door weigering van toelating tot de beursaccommodaties; 

                                                           
31  De beantwoording van de tweede vraag die ter hoorzitting door partijen is opgeworpen, te weten “welke 

disciplinerende factoren vallen als gevolg van de concentratie weg” komt bij de Beoordeling van de gevolgen van de 

concentratie aan de orde. Zie tevens noot 9. 



• verdere monopolisering door verdergaande acquisitie van beurstitels; 

• feitelijke noodzaak om te gaan samenwerken met de nieuwe combinatie; 

• nog sterkere koppelverkoop/gedwongen winkelnering met betrekking tot aanvullende 

(facilitaire) dienstverlening. 

In totaal betrof de laatstgenoemde categorie 17 reacties. In 10 reacties werd de vrees geuit voor 

verslechtering van tarieven en voorwaarden, terwijl in 12 reacties de vrees werd uitgesproken 

voor afsluiting van de markt voor concurrenten en andere vormen van monopoliserend gedrag. 

  

 

 

Beoordeling 

 

176. Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat RAI en Jaarbeurs nu reeds verreweg de 

belangrijkste spelers zijn op de markt voor het organiseren van nationale beurzen in 

Nederland. Dit neemt niet weg dat de totstandbrenging van de voorgenomen concentratie een 

wezenlijke verandering zal betekenen voor de concurrentieverhoudingen op deze markt.  

 

177. In de eerste plaats zal als gevolg van de voorgenomen concentratie de ruimte voor 

concurrentie die thans tussen partijen bestaat, duurzaam verdwijnen. Partijen zijn voornemens 

hun ondernemingsactiviteiten blijvend onder een gemeenschappelijk ondernemingsbestuur 

onder te brengen. Dit is een wezenlijk andere verhouding dan die welke thans bestaat, waarin 

partijen de jure en de facto onafhankelijk van elkaar kunnen opereren.  

 

178. Partijen hebben verklaard dat zij in de praktijk slechts in geringe mate met elkaar 

concurreren. Zij hebben benadrukt dat dit inherent is aan de aard van het product beurs: zowel 

exposanten als bezoekers hebben er belang bij dat binnen een bepaald vakgebied slechts één 

beurs wordt gehouden. Dit heeft volgens partijen tot gevolg dat de beurzenportefeuilles van 

beursorganisatoren, en dus ook die van partijen, complementair zijn en niet met elkaar in 

concurrentie staan. Aldus worden, volgens partijen, de substitutiemogelijkheden van bezoekers 

en exposanten door de concentratie nauwelijks beïnvloed.  

 

179. Bovenstaande opvatting van partijen kan niet worden gedeeld. Concurrentie is een 

begrip dat in dynamische zin moet worden opgevat. Reeds in het besluit van 25 februari 1998 is 

naar voren gebracht dat rivaliteit tussen beursorganisatoren plaatsvindt door het ontwikkelen 

van nieuwe beursconcepten. Elk jaar worden in de beurzenbranche vele nieuwe titels 

gelanceerd. Ook het themagebied van bestaande beurzen is aan verandering onderhevig32. 

Voorts is in het besluit van 25 februari 1998 reeds opgemerkt dat niet kan worden aangenomen 

dat er tussen beursorganisator en branche of doelgroep een volstrekt bestendige binding 

bestaat. Opgemerkt kan worden dat partijen tijdens de hoorzitting hebben verklaard dat thans 

                                                           
32 In het rapport De Nederlandse B&T Markt in Europees Perspectief , blz. 8, wordt gewezen op een trend naar 

segmentatie waardoor kleinschaliger en meer gespecialiseerde beurzen ontstaan. 



het gedrag van partijen een disciplinerende werking ondervindt van de inkoopkracht van 

exposanten of hun organisaties. Dit laat zien dat ook partijen uitgaan van concurrentie tussen 

beursorganisatoren, omdat inkoopkracht juist dan aanwezig is wanneer een vrager in staat is 

om uit te wijken naar andere aanbieders.  

 

180. Dat er zonder de voorgenomen concentratie nu en in de toekomst reële concurrentie 

tussen partijen mogelijk is wordt bevestigd door het reeds genoemde rapport van McKinsey. 

[...]. 

 

181. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat er thans tussen RAI en Jaarbeurs op velerlei 

punten een reële ruimte voor concurrentie bestaat, welke ruimte door totstandbrenging van de 

voorgenomen concentratie geheel zal verdwijnen. 

 

182. In de tweede plaats zal van de concentratie een belangrijk effect uitgaan op de 

concurrentiemogelijkheden van andere beursorganisatoren. Uit het voorgaande is gebleken dat 

het gezamenlijke marktaandeel van partijen op de markt voor het organiseren van nationale 

beurzen in Nederland naar schatting meer dan [55-65]% zal bedragen, en in ieder geval ruim 

boven de 50% zal liggen. Bovendien is de resulterende marktstructuur zodanig scheef dat de 

overige aanbieders ieder een marktaandeel zullen hebben dat slechts een fractie bedraagt van 

die van partijen. De concurrentiedruk die na de concentratie van die overige aanbieders op de 

nieuw te vormen onderneming kan uitgaan zal uiterst beperkt zijn, terwijl partijen over diverse 

mogelijkheden zullen beschikken om hun positie ten opzichte van die aanbieders verder te 

versterken. Ook ten aanzien van dit aspect worden in het rapport van McKinsey enkele 

voorbeelden genoemd: 

• de concentratie kan op de binnenlandse markt tot een optimale afstemming van beurzen 

leiden waardoor deze beurzen niet onnodig worden beconcurreerd door beurzen van derden 

in andere accommodaties; 

• partijen zullen kunnen beschikken over twee bestanden aan exposanten- en 

bezoekersrelaties;   

• partijen zullen elkaars onderhandelingspositie kunnen versterken vis à vis uitgevers waar 

het gaat om het aangaan van samenwerkingsverbanden voor de beursorganisatie. 

 

183. Andere beursorganisatoren hebben bevestigd dat ook naar hun inschatting de 

voorgenomen concentratie hun positie zal verzwakken. Zij zien, waar het gaat om de huur van 

accommodatie, de concurrentieprikkel tussen RAI en Jaarbeurs als een wezenlijke factor voor 

hun eigen positie op de markt. Zij vrezen een achteruitgang van de toegankelijkheid van de 

accommodaties van partijen als zodanig en van de condities waaronder die toegang zal worden 

verleend, omdat de kans toeneemt dat hun beurstitels in concurrentie staan met een titel van 

een der partijen. Dit betekent dat de dynamiek op de markt voor het organiseren van beurzen 

zal afnemen, omdat de ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe beursconcepten minder wordt 

en de prikkel om dat te doen zal afzwakken. Het betekent bovendien dat de toegankelijkheid 



van de markt voor het organiseren van nationale beurzen voor potentiële toetreders zal 

verslechteren, zodat de potentiële concurrentie voor deze markt zal verzwakken. 

 

184. Naast het zowel in absolute als in relatieve zin grote marktaandeel waarover partijen 

na de concentratie zullen beschikken, zullen ook andere, reeds genoemde aspecten hun invloed 

op de toekomstige marktverhoudingen a fortiori doen gelden. Zo zullen de feitelijke en 

juridische bindingen die partijen nu onderhouden met een groot aantal branches opgaan in de 

nieuwe entiteit. Voorts zal de nieuwe entiteit gezien haar positie op de markt voor de verhuur 

van accommodaties en haar toegenomen financiële kracht haar basis voor het doen van 

acquisities verder versterken en zal zij voor onafhankelijke beursorganisatoren die verkoop van 

hun bedrijf overwegen een voor de hand liggende partij worden. Dit geldt ook voor het aangaan 

van nieuwe samenwerkingsverbanden met andere marktpartijen.  

 

Overige opmerkingen partijen tijdens hoorzitting over de gevolgen van de concentratie 

 

185. Partijen hebben tijdens de hoorzitting betoogd dat in de punten van overweging ten 

onrechte geen aandacht is besteed aan het aspect van de inkoopkracht. Deze moet volgens 

partijen op de onderhavige markt als een belangrijke disciplinerende factor worden beschouwd 

voor organisatoren van beurzen. Ook door de Vereniging FME CWM is tijdens de hoorzitting 

naar voren gebracht dat brancheverenigingen een belangrijke tegendruk kunnen uitoefenen 

waardoor niet voor het uitbuiten van een eventuele machtspositie zal hoeven te worden 

gevreesd. Wel zou, aldus deze vereniging, het marktbeeld helderder zijn wanneer met 

verschillende partijen onderhandeld kan worden. 

 

186. In reactie op deze opmerkingen moet worden vastgesteld dat om meerdere redenen 

niet mag worden verwacht dat, gegeven de marktverhoudingen die na de concentratie zouden 

ontstaan, aan inkoopkracht een grote betekenis moet worden toegekend. In de eerste plaats 

mag het dan zo zijn dat exposanten via een organisatie een gebundelde vraag uitoefenen, maar 

dit betekent niet dat deze vragers daarmee per organisatie bezien een schaal bereiken als 

gevolg waarvan de door de concentratie ontstane onderneming voor een groot deel van haar 

activiteiten van hen afhankelijk zou zijn. In de tweede plaats kan vraagmacht pas effectief 

worden uitgeoefend onder de dreiging uit te wijken naar een concurrerende aanbieder. Deze 

mogelijkheid zal vragers als gevolg van de concentratie in aanzienlijke mate komen te 

ontvallen, aangezien de resterende beursorganisatoren niet alleen veel kleiner zijn dan partijen, 

maar vooral ook omdat zij, anders dan partijen, geen zekerheid kunnen bieden dat de beurs in 

kwestie dan ook in een van de accommodaties zal kunnen worden gehuisvest. Als gevolg 

hiervan zal de concentratie zonder twijfel de mogelijkheid voor organisaties van exposanten om 

aanbieders tegen elkaar uit te spelen aanzienlijk inperken. 

 

187. Tijdens de hoorzitting hebben partijen ook nog opgemerkt dat ten onrechte is 

aangenomen dat het feit dat partijen beschikken over een brede beurzenportefeuille als zodanig 

een aanwijzing vormt voor hun marktmacht. Op dit aspect, dat wel is genoemd in het besluit 



van 25 februari 1998 , is in de punten van overweging niet teruggekomen. De reden hiervoor is 

dat de marktpositie van partijen reeds tot uitdrukking komt in het marktaandeel waarover zij 

beschikken. In een markt als de onderhavige gaat een groot aandeel tevens gepaard met een 

grote  beurzenportefeuille. Dit betekent dat voor de afnemers zichtbaar wordt dat men beschikt 

over ervaring op een scala van terreinen, hetgeen een concurrentievoordeel kan zijn naast 

andere voordelen die aan het ondernemen op grotere schaal verbonden zijn. Echter, aangezien 

het marktaandeel reeds als belangrijke indicator voor de marktpositie van partijen is genomen, 

zou het in zekere zin een dubbeltelling zijn daar nog de omvang van de beurzenportefeuille aan 

toe te voegen. Daarom is in de punten van overweging en dit besluit geen afzonderlijke 

betekenis toegekend aan de omvang van de beurzenportefeuille van partijen. 

 

Conclusie 

 

188. Het voorgaande wijst er op dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een 

onderneming zal ontstaan die op de markt voor het organiseren van nationale beurzen in 

Nederland een positie verkrijgt die haar de mogelijkheid geeft zich in belangrijke mate 

onafhankelijk van haar concurrenten, hun leveranciers, hun afnemers of de eindgebruikers te 

gedragen. Derhalve zal ten gevolge van de voorgenomen concentratie een economische 

machtspositie ontstaan die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt op significante wijze wordt belemmerd. 

 

 

189. Allereerst zal worden ingegaan op de marktaandelen die partijen ten gevolge van de 

voorgenomen concentratie zullen realiseren, vervolgens wordt ingegaan op andere relevante 

factoren en ten slotte wordt een relatie gelegd met de positie van partijen op de markt voor het 

organiseren van beurzen. 

 

Marktdefinitie d-g NMa: markt voor verhuur van kwalitatief hoogwaardige 

beursaccommodaties  

190. Op de markt voor kwalitatief hoogwaardige beursaccommodaties leidt de 

voorgenomen concentratie op basis van omzetgegevens over het jaar 1997 tot een 

gecombineerde marktaandeel van partijen van ongeveer [50-60]%. Op basis van 

omzetgegevens voor het jaar 1996 bedraagt het gecombineerd marktaandeel van partijen 

ongeveer [55-65]%.  

 

191. Het gecombineerde aandeel van partijen in termen van beschikbare capaciteit bedraagt 

ten gevolge van de voorgenomen concentratie ongeveer 60%. 

 

Marktdefinitie van partijen: markt voor nationale verhuringen 

192.  In termen van omzet behalen partijen ten gevolge van de voorgenomen concentratie 

een gecombineerd marktaandeel van [45-55]% (gegevens 1997) respectievelijk [55-65]% 



(gegevens 1996). Het gecombineerd marktaandeel ligt dus in dezelfde orde van grootte als bij 

marktafbakening van de d-g NMa.  

 

193. Gecorrigeerd voor de frequentie van beurzen en gecorrigeerd voor de verhuringen ten 

behoeve van beurzen die RAI in de accommodatie van Jaarbeurs organiseert en andersom 

behalen partijen op grond van door henzelf overgelegde gegevens ten gevolge van de 

voorgenomen concentratie een gecombineerd marktaandeel in termen van verhuurde vierkante 

meters van ongeveer [50-60]%33. 

 

Andere relevante factoren voor de mededingingsrechtelijke beoordeling 

194. Partijen (inclusief MECC) zullen ten gevolge van de voorgenomen concentratie 

gezamenlijk over 127.222 netto vierkante meter beursoppervlakte beschikken. Partijen 

beschikken reeds afzonderlijk, gemeten in netto vierkante meters, over de grootste 

beursaccommodaties in Nederland. In netto vierkante meters beschikt Jaarbeurs over 64.300 

vierkante meter, RAI over 44.922 vierkante meter en MECC over 18.000 vierkante meter. Derde 

in de rangvolgorde is de Prins Bernardhoeve Zuidlaren met 24.000 vierkante meter.  

 

195. De relatief omvangrijke grootte van de afzonderlijke complexen van partijen komt 

onder andere tot uitdrukking in het gecombineerd capaciteitsaandeel van partijen dat ten 

gevolge van de voorgenomen concentratie zal ontstaan.  

 

196. Essentieel verschil tussen de situatie vóór de voorgenomen concentratie en de situatie 

daarna is dat de beschikbare capaciteit van de beide capaciteit onder de zeggenschap van één 

onderneming komt en dat ten gevolge van de voorgenomen concentratie bij de exploitatie van 

die complexen dus geen concurrentie meer plaatsvindt tussen de twee voorheen zelfstandige 

ondernemingen RAI en Jaarbeurs34. 

 

197. Op grond van de kwalitatieve voorsprong die partijen met hun accommodaties 

realiseren ten opzichte van de meeste andere accommodaties (tot uiting komend in verschillen 

in de prijzen die partijen hanteren als uitgangspunt bij de verhuur aan beursorganisatoren en 

catalogusprijzen van andere verhuurders van beursaccommodatie in Nederland), op grond van 

onderzoeken van partijen onder bezoekers en exposanten van beurzen en op grond van de 

waardering die zowel branche-organisaties als onafhankelijke beursorganisatoren toekennen 

aan de accommodaties van partijen, kan geconcludeerd worden dat de voorgenomen 

concentratie er toe leidt dat twee niet alleen qua grootte, maar ook qua bereikbaarheid en 

centrale ligging superieure accommodaties in één hand komen.  

                                                           
33 Bij de berekening van dat marktaandeel is, zoals reeds is aangegeven, geen rekening gehouden met beurzen die wel in 

het Jaarboek 1998 genoemd zijn, maar waarover geen gegevens bij partijen bekend zijn. 
34 Vanzelfsprekend blijft het aantal vierkante meters per accommodatie ten gevolge van de voorgenomen concentratie 

ongewijzigd evenals de attractiviteit van elk van beide accommodaties afzonderlijk, zoals partijen tijdens de hoorzitting 

terecht naar voren hebben gebracht. 



 

198. Door het feit dat de voorgenomen concentratie er toe leidt dat de exploitatie van de 

twee grootste en in kwalitatief opzicht superieure beursaccommodaties in Nederland duurzaam 

onder één centraal ondernemingsbestuur wordt gebracht, zijn partijen nog beter in staat 

blijvend de toekomstige marktontwikkelingen te bepalen op de markt voor verhuur van 

beursaccommodaties en hun positie op deze markt te bestendigen en waar mogelijk uit te 

breiden. De voorgenomen concentratie zal tot gevolg hebben dat de twee grootste spelers op 

de markt voor de verhuur van beursaccommodaties opgaan in één nieuwe entiteit. Indien de 

invalshoek van de ligging van beursaccommodaties bij de beoordeling wordt betrokken, kan 

geconstateerd worden dat in het bijzonder in de randstad deze nieuw te vormen entiteit slechts 

in zeer geringe mate geconfronteerd wordt met serieuze concurrenten. Omdat het zwaartepunt 

van de in Nederland verrichte economische activiteiten zich in de randstad bevindt en het 

dientengevolge economisch zinvol is om in het bijzonder in diezelfde randstad in een 

superieure accommodatie beurzen te organiseren, heeft deze factor uit oogpunt van de 

mededinging zwaarwegende gevolgen voor de keuzevrijheid van de onafhankelijke (niet over 

een eigen beursaccommodatie beschikkende) beursorganisatoren. In dit verband zijn, zo blijkt 

ook reacties van onafhankelijke beursorganisatoren, nadelige effecten ten aanzien van de 

prijsstelling van partijen te verwachten. Hierbij hebben die beursorganisatoren aangegeven dat 

tot op heden beursorganisatoren die gebruik willen maken van de ene accommodatie een 

dreiging kunnen uitoefenen dat zij van de andere accommodatie gebruik zullen maken, indien 

de voorwaarden waartegen hun beurs in de ene accommodatie gehuisvest kan worden, naar 

hun oordeel te onvoordelig voor hen uitwerken. Deze mogelijkheid vervalt ten gevolge van de 

voorgenomen concentratie volledig, waardoor de kans zeer reëel aanwezig is dat de 

toegangsvoorwaarden voor deze marktdeelnemers tot de accommodaties van partijen 

verslechteren. 

 

Potentiële concurrentie 

199. Partijen hebben niet aannemelijk gemaakt dat de potentiële concurrentie zodanig sterk 

is dat de positie die partijen ten gevolge van de voorgenomen concentratie zullen verwerven 

hierdoor wezenlijk onder druk komt te staan. In het bijzonder de toetredingsdrempels die er 

bestaan om tot de markt voor de verhuur van kwalitatief hoogwaardige beursaccommodaties 

toe treden, geven aanleiding tot de conclusie dat de potentiële concurrentie geen wezenlijk 

disciplinerende invloed heeft op het gedrag van de als gevolg van de voorgenomen concentratie 

te vormen nieuwe onderneming. 

 

Relatie met de positie van partijen op de markt voor het organiseren van nationale beurzen 

200. Er is reeds geconcludeerd dat ten gevolge van de voorgenomen concentratie een 

economische machtspositie zal ontstaan op de markt voor het organiseren van nationale 

beurzen in Nederland. Het ontstaan van deze machtspositie versterkt de conclusie dat de 

keuzevrijheid van de onafhankelijke beursorganisatoren ten aanzien van kwalitatief 

hoogwaardige beursaccommodaties als gevolg van de voorgenomen concentratie aanzienlijk 

verkleind wordt. Partijen hebben na de voorgenomen concentratie immers nog meer reden om 



selectief  te werk te gaan bij het verhuren van hun beursaccommodaties aan onafhankelijke 

beursorganisatoren, aangezien ten gevolge van de voorgenomen concentratie de kans 

aanzienlijk zal toenemen dat die beursorganisatoren een beurstitel willen organiseren, die 

(potentieel) concurrerend is met die van partijen. Ten gevolge van de voorgenomen 

concentratie beschikken partijen immers over een bredere beurzenportefeuille, waardoor de 

kans aanmerkelijk vergroot wordt dat een titel van een derde beursorganisator (potentieel) 

concurreert met een titel uit die portefeuille. 

 

201. Vóór de voorgenomen concentratie hadden deze beursorganisatoren, in de situatie dat 

zij moeilijk of geen toegang kregen tot de beursaccommodatie van één der partijen vanwege 

het (potentieel) concurrerend zijn van hun beurstitel met een titel van die partij, nog de 

mogelijkheid uit te wijken naar de (hoogwaardige) accommodatie van de andere partij. Na de 

voorgenomen concentratie zal die mogelijkheid duurzaam en volledig komen te vervallen. 

Onafhankelijke beursorganisatoren hebben in door hen overgelegde informatie op dit gevolg 

van de voorgenomen concentratie gewezen. Dit argument weegt bij de mededingingsrechtelijke 

beoordeling van de voorgenomen concentratie zwaar. 

 

202. Een laatste relevant aspect ten aanzien van de beoordeling van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie, is dat partijen ten gevolge van de voorgenomen concentratie de 

bezetting van hun capaciteit verder kunnen verbeteren, doordat partijen het totale bestand aan 

beurstitels die door partijen worden georganiseerd, kunnen herverdelen. Op dit te verwachten 

gevolg van de voorgenomen concentratie is ook gewezen in het reeds genoemde rapport van 

McKinsey. De te verwachten betere benutting en bezetting van de capaciteit leiden er toe dat de 

keuzevrijheid tussen de accommodaties voor onafhankelijke beursorganisatoren mogelijk 

wordt verkleind, omdat partijen ten gevolge van de voorgenomen concentratie door onderlinge 

afstemming in de benutting van de capaciteit immers nog veel beter in staat zijn te dicteren in 

welke van de twee accommodaties een beurstitel van een onafhankelijke beursorganisator zal 

worden gehuisvest.  

 

203. Dat ten gevolge van een verbeterde bezetting van de capaciteit, die op zou kunnen 

treden als gevolg van de voorgenomen concentratie, er meer capaciteit voor verhuur 

beschikbaar zou kunnen komen en dat daardoor meer keuzevrijheid voor beursorganisatoren 

zonder eigen accommodatie zou bestaan, zoals partijen naar voren hebben gebracht tijdens de 

hoorzitting zegt op zichzelf nog niets over de mogelijkheid die partijen na de voorgenomen 

concentratie hebben om te dicteren welke titel in welke accommodatie gehuisvest wordt. Ook 

als er ten gevolge van de voorgenomen concentratie meer ruimte vrij komt, hetgeen op zichzelf 

niet vaststaat, dan nog zullen partijen ten gevolge van de voorgenomen concentratie over de 

mogelijkheid gaan beschikken te dicteren welke beurs in welke van de twee accommodaties 

gehuisvest kan en mag worden. Hetgeen partijen opgemerkt hebben doet daaraan niet af. 

 

Overige opmerkingen partijen tijdens hoorzitting over de gevolgen van de concentratie 

 



204. Partijen hebben tijdens de hoorzitting nog opgemerkt dat de verhuur van 

accommodatie slechts een nevenactiviteit is en een weinig renderende business is en dat het 

geenszins in het belang van de gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht is indien beide 

complexen als strijdwapen worden gebruikt om concurrenten van RAI en Jaarbeurs “een loer te 

draaien”. Daarnaast hebben partijen opgemerkt dat de fusie onherroepelijk leidt tot een verlies 

van keuze tussen twee concurrenten. Dat is volgens partijen inherent aan een fusie. De 

relevante vraag is volgens partijen echter wat de positie van die twee tezamen is ten opzichte 

van derden. Blijven er voldoende uitwijkmogelijkheden voor andere huurders, zo vroegen 

partijen zich tijdens de hoorzitting af. Partijen merkten vervolgens op dat die vraag niet 

duidelijk is gesteld en dat de punten van overweging daarop het antwoord schuldig blijven.  

 

205. Partijen hebben in hun aanvraag om vergunning en tijdens de hoorzitting voorts naar 

voren gebracht dat het juist is dat als gevolg van de voorgenomen concentratie het 

disciplinerend effect dat uitgaat van andere verhuurders van beursaccommodatie die hun 

complex voor derden hebben opgesteld, verflauwt. Partijen hebben daarbij opgemerkt dat voor 

de meeste beurzen voldoende uitwijkmogelijkheden naar andere accommodaties dan die van 

partijen bestaan en dat uitsluitend voor de beurs “Het Instrument”  geldt dat na de 

voorgenomen concentratie geen alternatief beurscomplex meer voorhanden is en bijgevolg 

“Het Instrument”  aangewezen is op een accommodatie van partijen. Partijen hebben daarbij de 

grootte van de accommodaties als uitgangspunt genomen voor de beoordeling van dit aspect. 

 

206. Partijen hebben tijdens de hoorzitting nog naar voren gebracht dat het onwaarschijnlijk 

is dat een niet-locatie gebonden (beurs)organisator die een nieuw concept wil ontwikkelen dit 

zou willen accommoderen in een complex waar een concurrerende titel wordt gehuisvest. Dat 

is volgens partijen een reden waarom het in de praktijk nauwelijks voorkomt dat een 

organisator geen toegang tot een accommodatie kan verkrijgen. In gevallen waarin 

beursorganisatoren moeilijk of geen toegang krijgen tot beursaccommodaties van een der 

partijen komt dat in het algemeen door de capaciteitsbeperking die de (internationale) 

beurskalender met zich brengt. Deze beurskalender leidt er volgens partijen verder toe dat er 

ook nu al geen keuzevrijheid bestaat tussen RAI en Jaarbeurs. 

 

207. Verder hebben partijen nog opgemerkt dat bezoekers noch exposanten behoefte 

hebben aan meerdere nationale titels op hun vakgebied of belangstellingsgebied in Nederland. 

Partijen hebben voorts nog opgemerkt dat bij de huisvesting van een nieuw te organiseren 

beurstitel een rol kan spelen  - in het geval dat deze vraag zich voordoet - of deze titel 

concurreert met een titel van een derde die reeds door partijen wordt geaccommodeerd of met 

een eigen titel. Partijen hebben er daarbij op gewezen dat er zekere vormen van 

huurbescherming bestaan, waar huurders om verzoeken. Deze vormen van huurbescherming 

zijn volgens partijen gesanctioneerd door de Europese Commissie. 

 

Beoordeling 



208. Op zichzelf is het voor de mededingingsrechtelijke beoordeling niet relevant of de 

verhuur van beursaccommodatie een nevenactiviteit en daarnaast een verliesgevende of weinig 

renderende activiteit is. Nog afgezien van het feit dat partijen niet inzichtelijk hebben gemaakt 

dat de activiteit daadwerkelijk verliesgevend is, is van belang dat de positie van elk der partijen 

afzonderlijk op de markt voor de verhuur van beursaccommodatie aanzienlijk is. De opmerking 

van partijen dat de relevante vraag is wat de positie is van RAI en Jaarbeurs tezamen ten 

opzichte van derden, kan op zichzelf onderschreven worden. Onder andere het gecombineerd 

marktaandeel dat partijen behalen ten gevolge van de voorgenomen concentratie alsmede de 

marktaandeelsafstand tot de eerstvolgende concurrent, geeft inzicht in de gezamenlijke positie 

van partijen ten opzichte van derden. Een marktaandeel van 50% of  meer kan op zichzelf reeds 

het bewijs vormen voor het bestaan van een economische machtspositie35. Het gecombineerde 

marktaandeel van partijen én de kwalitatieve voorsprong van de accommodaties van partijen 

ten opzichte van nagenoeg alle andere accommodaties in Nederland leveren op zichzelf reeds 

het overtuigende bewijs dat van voldoende uitwijkmogelijkheden in beginsel geen sprake is.  

Het is mogelijk dat, zoals partijen suggereren, het geenszins in het belang van de gemeente 

Amsterdam en de gemeente Utrecht is, indien beide complexen als strijdwapen worden 

gebruikt om concurrenten van RAI en Jaarbeurs “een loer te draaien”. Echter, hierbij is het van 

belang op te merken dat de gemeenten geen zeggenschap over de complexen hebben in de zin 

van artikel 27 van de Mededingingswet. De gemeenten kunnen geen beslissende invloed 

uitoefenen op de strategische beslissingen van de ten gevolge van de voorgenomen 

concentratie nieuw te vormen entiteit en in verband daarmee is het in het onderhavige geval 

ook niet relevant dat de gemeenten er wel of geen belang bij hebben dat de beide complexen 

als strijdwapen worden gebruikt.  

 

209. De vraag of er voldoende uitwijkmogelijkheden blijven bestaan, dient hierbij overigens 

in een breder perspectief geplaatst te worden dan louter in het licht van de grootte van de 

accommodaties. Het mededingingsvraagstuk kan in het onderhavige geval niet beperkt worden 

tot de vraag of er voldoende uitwijkmogelijkheden bestaan in technische zin. Zoals hiervoor 

aangegeven, spelen ook andere kwalitatieve aspecten, zoals ligging en bereikbaarheid, een 

zwaarwegende rol bij de beoordeling van de positie van partijen, op de markt. Zo bezien 

kunnen meer beursorganisatoren dan alleen Federatie Het Instrument aangewezen zijn op de 

accommodaties van partijen. Bovendien doet de wijze waarop partijen omgaan met het 

vraagstuk van de uitwijkmogelijkheden nogal kunstmatig aan. Hun zienswijze zou immers even 

zo goed tot de conclusie kunnen leiden dat pas op het moment dat alle beursaccommodaties 

in Nederland onder één centraal ondernemingsbestuur worden gebracht en er bijgevolg sprake 

is van een monopolie met een marktaandeel van 100%, er niet langer sprake is van (voldoende) 

uitwijkmogelijkheden. Een dergelijke conclusie kan, juist in het licht van de reeds naar voren 

gebrachte kwalitatieve voorsprong van de accommodaties van partijen en in het licht van het 

feit dat het mogelijk is dat een economische machtspositie reeds kan bestaan bij een 

                                                           
35 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 707, nr. 3, pagina 25. Zie voorts ook de Europeesrechtelijke jurisprudentie: arrest Akzo 

Chemie BV/Commissie EG, HvJEG, zaak C-62/68, JUR 1991, I-3359.  



marktaandeel van 50%, niet worden gedeeld. Op grond van informatie, die is overgelegd door 

beursorganisatoren, die niet beschikken over een eigen beursaccommodatie, blijkt dat ook 

andere beursorganisatoren dan Federatie Het Instrument zich alleen aangewezen achten op 

een accommodatie van partijen. 

 

210. Het staat geenszins vast dat een niet-locatie gebonden beursorganisator die een nieuw 

concept wil ontwikkelen dit concept niet zou willen huisvesten in een accommodatie waar een 

concurrerende titel wordt gehuisvest. Bij de keuze voor een accommodatie speelt een aantal 

criteria een rol, zoals de verhuurprijs, de grootte, de bereikbaarheid en de ligging van de 

accommodatie. Indien de verhuurder van een accommodatie zelf een bepaalde titel 

organiseert, is het aannemelijk dat binnen een zekere periode voor en na het tijdstip dat die 

titel plaatsvindt, noch de verhuurder, noch de huurder behoefte hebben aan een andere 

(potentieel) concurrerende titel, maar dat een huurder een beurstitel per definitie niet in de 

accommodatie gehuisvest wil zien waar reeds een (potentieel) concurrerende titel wordt 

gehuisvest, is door partijen niet aannemelijk gemaakt en strookt ook niet met hetgeen andere 

beursorganisatoren  hierover in de loop van de procedure naar voren hebben gebracht.  

 

211. Partijen spreken zichzelf feitelijk ook tegen door hun opmerking dat bij de huisvesting 

van een nieuw te organiseren beurstitel wel degelijk een rol kan spelen of deze titel concurreert 

met een titel van een andere organisator of een titel die door partijen zelf wordt georganiseerd. 

Er blijken zelfs vormen van huurbescherming ter zake te bestaan, die volgens partijen 

gesanctioneerd zijn door de Europese Commissie. Kennelijk is het niet zo onwaarschijnlijk als 

partijen doen willen voorkomen dat een niet-locatiegebonden organisator die een nieuw 

concept wil ontwikkelen, dit zou willen accommoderen in een complex waar een concurrerende 

titel wordt gehuisvest. 

 

212. Voor zover de toegang tot beursaccommodaties ook nu reeds moeilijk is voor derde 

beursorganisatoren, is dit op zichzelf geen reden om aan te nemen dat de toegankelijkheid ten 

gevolge van de voorgenomen concentratie niet nog verder kan verslechteren36. Hierop is reeds 

in het voorgaande uitvoerig ingegaan. 

 

Conclusie 

 

213. Het voorgaande wijst er op dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een 

onderneming zal ontstaan die op de markt voor de verhuur van kwalitatief hoogwaardige 

beursaccommodaties ten behoeve van nationale beurzen een positie verkrijgt die haar de 

mogelijkheid geeft zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, hun 

leveranciers, hun afnemers of de eindgebruikers te gedragen. Derhalve zal ten gevolge van de 

voorgenomen concentratie een economische machtspositie ontstaan die tot gevolg heeft dat 

een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt op significante wijze wordt 

                                                           
36 In de originele versie van het onderhavige besluit is het woord “niet”  weggevallen. 



belemmerd. Deze conclusie wijzigt niet wanneer de marktomschrijving van partijen tot 

uitgangspunt wordt genomen. 

 

 

 

Procedure 

 

214. Partijen hebben bij brief van 28 juli 1998 een aantal voorstellen voor verbintenissen 

gedaan, die kunnen resulteren in beperkingen en/of voorwaarden welke partijen bij een 

vergunning bereid zijn te aanvaarden. Deze voorstellen vormden de uitkomst van de volgende 

gang van zaken.  

 

215. Partijen hebben zich tijdens de hoorzitting bereid verklaard voorstellen voor 

verbintenissen te doen op het vlak van de toegankelijkheid van hun accommodaties. In dat licht 

hebben partijen bij brief van 30 juni 1998 een aantal voorstellen gedaan. Hierna heeft intensief 

overleg tussen partijen en vertegenwoordigers van de NMa plaatsgevonden. Daarbij zijn door 

de NMa mondeling en schriftelijk (bij brieven van 2 juli, 7 juli, 10 juli en 16 juli 1998) contouren 

van mogelijke oplossingsrichtingen geschetst, die bedoeld waren om partijen te ondersteunen 

in hun gedachtevorming. Kern van die contouren was het aanbrengen van een structurele 

scheiding in zeggenschap en eigendom, in die zin dat de te vormen “software”-entiteit de 

zeggenschap zou verliezen over de accommodatie-bedrijven, maar de eigendom zou 

behouden. Daarnaast vormde een onderdeel van die contouren het gedeeltelijk brengen van de 

eigendom van de accommodaties in handen van derden en het ontwerpen van een adequate 

toegangsregeling voor onafhankelijke beursorganisatoren, waarbij die organisatoren bij de 

toegankelijkheid tot de accommodaties een bepaalde mate van voorrang zouden genieten 

boven de nieuwe “software”-entiteit van partijen.  

 

216. Een solide en robuuste uitwerking langs deze lijnen zou naar het voorlopige oordeel 

van de NMa in afdoende mate en op structurele wijze een oplossing bieden voor de 

geconstateerde mededingingsrechtelijke problemen, opdat partijen een vergunning verleend 

zou kunnen worden waaraan voorschriften verbonden zouden zijn in lijn met een - voldoende 

robuuste - uitwerking van deze contouren. 

 

217. [...] 

 

218. Door de NMa is gedurende het proces meerdere keren expliciet aangegeven dat de 

gedane suggesties de d-g NMa niet zouden binden bij zijn definitieve besluitvorming terzake 

en dat een definitief oordeel van de d-g NMa over eventuele voorstellen van partijen mede 

gebaseerd zou zijn op het oordeel van derde belanghebbenden over de voorstellen. Gedurende 

het proces is enkele malen met derde belanghebbenden gesproken over de door de NMa 



geschetste contouren van oplossingsrichtingen. Daarnaast zijn enkele schriftelijke reacties 

ontvangen van derde belanghebbenden op deze suggesties alsmede op de brief van partijen 

van 22 juli 1998. Kern van die reacties was dat men kritisch was ten aanzien van zowel de 

suggesties van de NMa, omdat naar het oordeel van de belanghebbenden de geschetste 

contouren niet afdoende zouden zijn om de gesignaleerde mededingingsproblemen op  te 

lossen.    

 

Inhoud voorstellen van partijen in de brief van 28 juli 1998 

 

Scheiding accommodatie en organisatie van beurzen 

219. Partijen hebben toegezegd hun activiteiten met betrekking tot het organiseren van 

beurzen, het ter beschikking stellen van de Jaarbeurs-accommodatie en het ter beschikking 

stellen van de RAI-accommodatie onderling in organisatorisch, boekhoudkundig en juridisch 

opzicht strikt te scheiden. De accommodaties zouden daarbij op “arm’s length”  worden 

ondergebracht in met de nieuwe groep verbonden groepsmaatschappijen in de zin van artikel 

24b van boek 2 BW. Alle relaties tussen het nieuwe bedrijf en de vennootschappen waarin de 

accommodaties worden ondergebracht zullen worden gebaseerd op strikt zakelijke beginselen. 

 

Discriminatie 

220. Partijen hebben aangegeven dat de vennootschappen waarin de verschillende 

accommodaties zullen worden ondergebracht, het softwarebedrijf niet zullen bevoordelen 

boven derde beursorganisatoren waarmee dit software-bedrijf in concurrentie treedt, of 

anderszins voordelen toekennen die verder gaan dan in het normaal handelsverkeer 

gebruikelijk is. 

 

Tarieven 

221. Partijen hebben aangegeven dat de groepsmaatschappijen waarin de accommodaties 

van partijen zullen worden ondergebracht, jaarlijks hun catalogusprijs voor de verhuur ten 

behoeve van nationale beurzen voor het volgende kalenderjaar zullen publiceren. Deze prijs 

zou daarbij gelden als de maximale verhuurprijs die voor het accommoderen van alle nieuw te 

accommoderen nationale beurzen in rekening zal worden gebracht. De bedoelde prijs zou in 

ieder geval tot het jaar 2003 niet meer stijgen dan het gemiddelde van de procentuele 

verhoging van de standhuur van nationale titels over de drie afgelopen kalenderjaren. De 

catalogusprijs voor 1997 geldt daarbij als uitgangspunt voor de catalogusprijs voor het 

komende jaar.  

De bestaande verhuurtarieven die in rekening worden gebracht aan organisatoren van nationale 

beurzen worden jaarlijks aangepast. In het voorstel van partijen zullen de betrokken 

groepsmaatschappijen daarnaast de verhuurtarieven voor door derden georganiseerde 

nationale beurzen en voor nationale beurzen van het nieuw te vormen “software”-bedrijf - vanaf 

heden en ook na 2003 - met exact dezelfde percentages aanpassen. 

 

Nieuwe verhuringen 



222. Voorts hebben partijen ten aanzien van nieuwe verhuringen aangegeven dat zij een 

beslissing omtrent het accommoderen van titels van derden uitsluitend zullen baseren op 

informatie die verstrekt dient te worden door middel van de beantwoording van een vooraf 

vastgesteld vragenformulier. In dat formulier zal een zeer beknopte toelichting van het 

beursconcept worden gevraagd. Voor zover het concept concurreert met een in dezelfde locatie 

van partijen geaccommodeerde titel van derden of van partijen is het niet uitgesloten dat de 

betrokken nieuwe titel niet in deze accommodatie wordt geaccommodeerd. In dat geval zal in 

de accommodatie van de andere fusiepartner accommodatie worden geboden mits capaciteit 

voorhanden is en de betrokken titel niet op hetzelfde tijdstip als de bestaande titel in de andere 

locatie of in een bepaalde periode voorafgaand aan of volgend op de data van de bestaande titel 

wordt georganiseerd.  

 

Bindend advies-procedure 

223.  Partijen hebben ten slotte toegezegd dat zij in hun algemene huurvoorwaarden een 

bepaling opnemen die ertoe strekt potentiële huurders (voor zover het organisatoren van 

nationale beurzen betreft) de mogelijkheid te bieden 

• een eventuele weigering accommodatie te verhuren; 

• geschillen omtrent de procentuele verhoging van de verhuurtarieven 

aan een onafhankelijke bindend adviseur voor te leggen. 

 

224. Partijen hebben nog opgemerkt dat met deze voorstellen naar hun oordeel alle 

mogelijke mededingingsbezwaren die als gevolg van de voorgenomen concentratie 

redelijkerwijs kunnen rijzen, worden weggenomen.  

 

Algemene beoordeling 

 

225. De door partijen gedane voorstellen liggen ver af van de door de NMa in de loop van 

de procedure geschetste contouren van oplossingsrichtingen en kunnen ook anderszins de 

gesignaleerde mededingingsproblemen niet ondervangen: de economische machtsposities die 

op de markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland en op de markt voor de 

verhuur van beursaccommodaties ten gevolge van de voorgenomen concentratie ontstaan, 

alsmede het daaruit voortvloeiende toegankelijkheidsprobleem, worden door de voorstellen 

niet weggenomen. Partijen hebben in hun brief van 28 juli 1998 ook niet aannemelijk gemaakt 

op welke wijze de voorstellen de economische machtsposities (kunnen) doen verdwijnen.  

 

226. De toezeggingen van partijen liggen bovendien voornamelijk in de sfeer van 

gedragsverbintenissen. Concentratietoezicht is naar zijn aard een vorm van structuurtoezicht 

en verbintenissen zouden in hun uitwerking dan ook vooral structureel van aard dienen te zijn. 

Toezicht op de naleving van deze gedragsverbintenissen zou gecompliceerd zijn en teveel van 

de d-g NMa vergen in termen van specifiek sectoraal toezicht. Gedragsverbintenissen ten 

algemene zetten de deur wijd open voor eventuele klachten van marktdeelnemers over de 



kwestie of partijen hun toezeggingen wel naleven. De rol van een bindend advies-procedure kan 

dit gevaar slechts zeer ten dele mitigeren. 

 

Specifieke beoordeling 

 

Scheiding accommodatie en organisatie van beurzen 

227. Een van de kernpunten van de gesignaleerde mededingingsproblemen is de verticale 

integratie tussen enerzijds de accommodaties waarover partijen beschikken en anderzijds de 

activiteit van het organiseren van beurzen. De positie die partijen ten gevolge van de 

voorgenomen concentratie zullen verwerven op de markt voor het organiseren van nationale 

beurzen wordt onder andere geschraagd en bestendigd door die verticale integratie. Partijen 

kunnen via de verticale integratie een aanzienlijke concurrentievoorsprong ten opzichte van 

concurrenten ontlenen aan de directe toegang die partijen hebben tot de kwalitatief 

hoogwaardige accommodatie waarover zij beschikken. Voorts zijn partijen door de verticale 

integratie in staat te bepalen in hoeverre en onder welke condities beursorganisatoren die 

partijen als (potentieel) concurrent beschouwen, toegang krijgen tot de accommodaties.  

 

228. Een doeltreffende en een op grond van de gesignaleerde mededingingsproblemen 

zinvolle scheiding tussen de accommodaties enerzijds en het te vormen software-bedrijf 

anderzijds zou verder gaand en structureler van aard moeten zijn dan de wijze die partijen 

voorstellen. Om de aan de verticale integratie op zich al verbonden mededingingsproblemen te 

doorbreken zou het ten minste noodzakelijk zijn de bestaande banden tussen de 

accommodaties en het software bedrijf op structurele wijze te herzien, waarbij partijen ten 

minste de zeggenschap verliezen over hun accommodaties. Daargelaten dat, zoals partijen 

hebben voorgesteld, het op “at arm’s length”  houden van de accommodatie-bedrijven op 

zichzelf een open norm inhoudt, het feit dat er een fundamentele spanning is tussen het “at 

arm’s length”  houden enerzijds en de positie van een groepsmaatschappij, die nu eenmaal 

onderworpen zou zijn aan de centrale leiding van de nieuwe combinatie anderzijds, maakt de 

voorstellen op dit punt eens te meer ontoereikend. 

 

Discriminatie 

229. De voorstellen van partijen op het gebied van non-discriminatie houden niet meer in 

dan een toezegging dat het te vormen software-bedrijf niet bevoordeeld wordt bij de verhuur 

boven derde beursorganisatoren. Nog afgezien van het feit dat de “hardware”-bedrijven ook 

met deze verbintenis over een grote mate van vrijheid blijven beschikken om in lijn met het 

normale handelsverkeer kortingen te geven aan het te vormen software-bedrijf (vanwege de 

grote vraagmacht die dit bedrijf ten gevolge van de voorgenomen concentratie kan uitoefenen) 

vormt een toezegging ten aanzien van onthouding van tariefsdiscriminatie geen heldere 

structuuringreep. 

 

Tarieven 



230. De toezegging van partijen hun catalogusprijzen te publiceren en de toezegging dat 

deze prijzen als maximum verhuurprijs zullen gelden (waarbij de prijs tot het jaar 2003 niet 

meer zal stijgen dan  het gemiddelde van de procentuele verhoging van de standhuur van 

nationale titels over de drie afgelopen kalenderjaren), vormt eveneens geen heldere structurele 

verbintenis die de positie van partijen op de onderscheiden markten onder druk zet. Zoals 

reeds aangegeven, wordt met grote regelmaat afgeweken van de catalogusprijs door 

verhuurders van beursaccommodaties en liggen de feitelijke verhuurprijzen in veel gevallen 

lager dan de catalogusprijs. Uitgaande van die realiteit zegt publicatie van een catalogusprijs 

die als maximum geldt bijzonder weinig over de te verwachten feitelijke prijsontwikkelingen en 

beschikken partijen nog steeds over de vrijheid hun prijzen aanzienlijk te verhogen jegens 

derden. 

 

231.  Voor de toezegging van partijen dat de betrokken groepsmaatschappijen de 

verhuurtarieven voor door derden georganiseerde nationale beurzen en voor nationale beurzen 

van het nieuwe “software”-bedrijf vanaf heden en ook na 2003 met exact dezelfde percentages 

aanpassen, gelden dezelfde bezwaren als hiervoor reeds geschetst. De “hardware”-bedrijven 

houden bovendien volop de vrijheid om het “software”-bedrijf van partijen kortingen te geven, 

zoals gebruikelijk in het normale handelsverkeer, zodat partijen hier nog steeds voordelen 

kunnen behalen ten opzichte van derden. 

 

Nieuwe verhuringen 

232.  Ook de toezeggingen van partijen ten aanzien van nieuwe verhuringen lossen de 

mededingingsproblemen die op de onderscheiden markten ten gevolge van de voorgenomen 

concentratie zullen ontstaan, niet op. Indien een beursconcept feitelijk of potentieel concurreert 

met een in een locatie van partijen geaccommodeerde titel van derden of van partijen, is het 

niet uitgesloten dat de betrokken nieuwe titel niet in die accommodatie wordt gehuisvest. 

Belangrijker is echter nog dat in de nieuwe situatie door de voorgenomen concentratie een 

belangenharmonie zou ontstaan tussen de “hardware- en de “software”-onderdelen van de 

nieuwe onderneming, en dat er vanuit die nieuwe situatie bij die onderneming een 

commercieel belang zou ontstaan om toegang van elke titel die in strijd is met dat belang, te 

weren. Een gedragsregeling kan dit probleem niet oplossen, en leidt er niet toe dat de 

mededingingsrechtelijke bezwaren worden weggenomen.  

De nieuwe onderneming zou in belangrijke mate kunnen dicteren welke titel in welke 

accommodatie gehuisvest kan en mag worden. De keuzevrijheid die ten gevolge van de 

voorgenomen concentratie wordt verkleind, wordt door de voorgestelde verbintenis dan ook 

niet vergroot.  

 

233.  De toezegging ten aanzien van beursconcepten die concurreren met een in een locatie 

van partijen geaccommodeerde titel van derden of van partijen die een frequentie heeft van 

minder dan één keer per jaar, is vergelijkbaar met de in het vorige punt beschreven toezegging 

en lost evenmin de voorziene mededingingsproblemen op.  

 



Bindend advies-procedure 

234. Een bindend advies-procedure zou als adequaat sluitstuk kunnen dienen voor een 

aantal verbintenissen die op structurele wijze de gerezen mededingingsproblemen oplossen. 

De voorstellen van partijen leiden echter in onvoldoende mate tot een oplossing van de 

gesignaleerde mededingingsproblemen. In dat licht is ook de bindend advies-procedure in het 

onderhavige geval niet adequaat om de gesignaleerde mededingingsproblemen daadwerkelijk 

op te lossen. 

 

 

 

235. Op grond van het voorgaande is de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de operatie waarop de aanvraag om 

vergunning betrekking heeft binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. De directeur-generaal is van oordeel dat 

de voorgenomen concentratie zal leiden tot het ontstaan van een economische machtspositie 

die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd 

op de markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland en op de markt voor de 

verhuur van beursaccommodaties ten behoeve van nationale beurzen.  

  

236. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit mede dat voor de concentratie waarop de aanvraag om vergunning 

betrekking heeft, een vergunning wordt geweigerd.  

 

Datum: 31 juli 1998 

 

 

 

 

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. 


