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Texaco was Texaco al niet meer. Dat was al een tijdje 
duidelijk. In augustus 2007 verkocht ‘The Texas Company’ 
de vennootschap Texaco Nederland BV, en daarmee haar 
complete netwerk in Nederland van ruim 550 stations, 
aan een Israëlische investeerder, Delek. De naam van de 
vennootschap werd toen gewijzigd in Delek Nederland 
BV. Delek was na enige tijd niet meer zo gelukkig met 
de aankoop want in 2013 verscheen het persbericht 
dat Delek haar hele netwerk in de Benelux, ruim 800 
stations, in de verkoop had gezet. De uitleg naar het 
publiek was dat Delek zich meer op haar upstream 
activiteiten wilde toeleggen. 

Een Brits private equity fonds, TDR Capital, kocht het 
netwerk in 2014 en gaf (onder andere) de Nederlandse 
vennootschap in 2015 een nieuwe naam: EFR Nederland 
BV. De letters EFR stonden voor European Forecourt 
Retail. EFR presenteerde zich als een onafhankelijke 
retailer die naast Texaco-stations ook het BP-merk 
aanbood. EFR kocht vervolgens ook Salland Olie en Nijol 
op, die ook brandstoffen leverden onder het Texaco-
merk.

TDR Capital zag het blijkbaar niet zo zitten met het 
Texaco-merk. Zij liet EFR fuseren met een ander bedrijf in 
haar portefeuille: Euro Garages, en zo ontstond in 2016 
EG Group. EG Group heeft nu 1450 benzinestations in 
Groot-Brittannië, Frankrijk en de Benelux, en verkoopt 
brandstoffen onder de merken Esso, BP, Shell en 
Texaco. De volgorde (Esso voorop, Texaco achteraan) 
heb ik overgenomen van de website van TDR, en is 
veelzeggend.

Het sluitstuk volgt dus nu: honderden Texaco- en 
Firezone tankstations worden omgebouwd tot Esso-
locaties. De CEO van de EG Group, Mohsin Issa, legt uit 
dat met Esso een ‘zeer sterk merk’ aan het aanbod van 
EG in de Benelux is toegevoegd. Na de omkleuring is 
EG de grootste Esso-retailer in Europa. Texaco lijkt te 
worden afgevoerd. In een interne ‘prikbordmededeling’ 
van EG Group geeft zij aan: ‘We zullen ons volledige 
COCO-netwerk omzetten naar de Esso-merken’. 

Er komt dus een grote omkleuring aan, groter dan de 
omkleuring van Mobil naar BP eind jaren ’90. EG heeft 

niet haar hele netwerk in eigendom, maar huurt een 
groot aantal locaties. De eigenaren/verhuurders zullen 
in een flink aantal gevallen eerst toestemming moeten 
geven voordat er kan worden omgekleurd, omdat er 
expliciet in de huurovereenkomst is opgenomen dat 
een Texaco-station is verhuurd. Veel belanghebbenden 
zullen die instemming wel geven als zij er beter van 
(denken te) worden. Ik heb de laatste tijd weinig 
enthousiasme bespeurd bij Texaco-verhuurders, dus dit 
zal vermoedelijk niet veel problemen geven. 

Exploitanten (CODO’s) en dealers (DODO’s) zullen veelal 
in hun contract hebben staan dat Delek (want in de 
Delek-periode zijn veel contracten vernieuwd) de naam 
waaronder de producten worden verkocht mag wijzigen 
mits de wijziging in het gehele netwerk in Nederland 
wordt doorgevoerd. Als EG Group het goed aanpakt, zal 
de omkleuring dus snel een 
feit zijn. 

Wel vraag ik mij af wat de 
zojuist bij EG vertrokken Peter 
Groen hiervan zal vinden. 
Firezone is immers zijn 
kindje. In 2015 zag hij nog 
een mooie toekomst voor 
het Firezone-merk. En wat 
zullen Haan, Vissers Olie en 
NRGValue hiervan vinden? Zij 
kochten recent delen van het Esso-netwerk in Nederland 
en zullen er geen rekening mee hebben gehouden dat 
er in Nederland 500 Esso-verkooppunten bij zouden 
komen. Maar misschien is het ook voor hen een kans.

Ik heb nog wel een tip voor EG Group: doe iets aan de 
Nederlandstalige website. De kennelijk door Google 
translate gemaakte vertalingen zijn lachwekkend. Shell 
is volgens de website ‘een lang gevestigde nietje van het 
Britse voorhof (…) en ambitie is iets dat euro garages 
weet veel over’. Over Esso: ‘60% van ons landgoed 
opereren Esso voor’. En Texaco? ‘De iconische Texaco 
Star is een vertrouwde en gastvrije vriend aan die op de 
Benelux wegen. (…) Onze slogan ‘waar u ook gaat, gaat 
Texaco’ klinkt sterker dan ooit’. 
I rest my case.

Wherever you go, go Esso!
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Sommige acties verbazen. Waaronder deze recente ontwikkeling: Texaco 
Nederland gaat onder het Esso-merk brandstoffen verkopen. Op 18 januari jl. 
maakte EG Group, haar aandeelhouder, bekend dat de Texaco- en Firezone-
tankstations in de Benelux worden omgebouwd naar Esso-tankstations.

Dirk van den Berg is advocaat bij BarentsKrans N.V. in Den Haag en is ruim vijftien jaar gespecialiseerd in tankstationzaken. 

In Pompshop gaat hij maandelijks in op een juridisch onderwerp. Reageren? dirk.vandenberg@barentskrans.nl


