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Eerste veiling benzinestations succesvol verlopen 
 
Vandaag heeft in Den Haag de eerste veiling van gebruiksrechten van benzinestations langs rijkswegen 
plaatsgevonden. De totale opbrengst van de biedingen is € 29.103.185,--. Er zijn 40 biedingen op de 9 
locaties uitgebracht, vier stations zijn in andere handen gekomen en vijf stations zijn gegund aan de 
zittende concessiehouder. Daarmee is een aanzienlijk aantal  van de eerste tranche in de reeks van 250 
te veilen benzinestations van eigenaar veranderd. Een van de doelstellingen van het MDW-traject 
benzine (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingsverbetering) om de dominantie van de vier grootste 
oliemaatschappijen op de benzinemarkt te doorbreken en andere partijen een kans te geven heeft 
daarmee een forse impuls gekregen. 
Het gaat om de volgende benzinestations: 
1. Locatie ‘Amstelveen-Zuid’  
Deze locatie in Noord-Holland was in handen van Shell en is gegund aan Kuwait Petroleum Nederland 
BV (Q8) voor een bedrag van € 11.501.002,--. 
2. Locatie ‘t Goor’  
Deze locatie in Noord-Brabant blijft in handen van Shell voor een bedrag van € 360.835,-- 
3. Locatie ‘Stienkamp’  
Deze locatie in Friesland was oorspronkelijk van BP, maar recent overgedaan aan Kuwait Petroleum 
Nederland b.v. die het station nu heeft behouden voor een bedrag van € 1.100.008,-- 
4. Locatie ‘Bloksloot’  
Deze locatie in Friesland gaat van TOTAL naar Oliehandel Nederland BV (Gulf) voor een bedrag  
van € 700.000,--. 
5. Locatie ‘Nijpoort’  
De locatie ‘Nijpoort’ in de provincie Utrecht is in handen gebleven van Esso middels het hoogste bod van 
€ 7.019.001,--. 
6. Locatie ‘de Mussels’ 
Deze locatie in Drenthe was van Shell en komt in handen van Kuwait Petroleum Nederland BV voor een 
bedrag van € 3.101.005,-- 
7. Locatie ‘Mandelân’  
De locatie ‘Mandelân’ in Friesland is in handen van Shell gebleven middels een bod van € 1.503.336,- 
8. Locatie ‘Langveld’  
Deze locatie in Limburg is in handen gebleven van de zittende concessiehouder Esso middels een bod 
van € 3.150.003,--. 
9. Locatie ‘De Beerze’  
De locatie ‘De Beerze’ in Noord-Brabant  was van Texaco en komt in handen van Oliehandel Nederland 
BV (Gulf) voor een bedrag van € 660.000,--. 
 
De opbrengst in de eerste veiling komt ten goede aan de verkopende concessiehouder. In de veiling kan 
de verkoper ook zelf meebieden. Teneinde het voordeel dat de zittende partij daardoor zou genieten weg 
te nemen, is een topdeelregeling in het veilingreglement opgenomen. Indien de zittende concessiehouder 
het hoogste bod heeft uitgebracht, betaalt hij aan de Staat een topdeel. Als topdeelbepaling wordt een 
afdracht van het verschil tussen het hoogste en een-na-hoogste-bod met een maximum van 15% van het 
hoogste bod voorzien.  
In deze veiling levert de topdeelbepaling een bedrag op van ruim 1,5 mln euro. 
In 2003 zal opnieuw een tiental benzinestations worden geveild.  

 

 


