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Geachte heer [vertrouwelijk], 

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft u op 26 juni 2018 een besluit met kenmerk  

ACM/18/032654 gestuurd waarin staat dat Jumbo Groep Holding B.V. (Jumbo) voor [vertrouwelijk] 

drie supermarktlocaties moet afstoten aan één of meerdere onafhankelijke, door ACM 

goedgekeurde koper(s). Op 31 oktober 2018 heeft ons verzocht om de voorgenomen verkoop van 

de drie supermarktlocaties aan Jan Linders B.V. (Jan Linders) goed te keuren.  

 

U geeft hierbij aan dat Jumbo en Jan Linders er naar streven om zo spoedig mogelijk na 

goedkeuring van de ACM de koopovereenkomst te tekenen en vervolgens de winkels over te 

dragen. De timing van de daadwerkelijke levering en ombouw van de winkels is echter afhankelijk 

van externe partijen, met name de leveranciers van de nieuwe koelingen. [vertrouwelijk] 

 

[vertrouwelijk] 

 

Goedkeuring 

Hierbij verleent de ACM goedkeuring aan Jumbo om de drie supermarktlocaties aan Jan Linders 

B.V. te verkopen. De koopovereenkomst zoals wij die op 31 oktober 2018 hebben ontvangen, die 

hierop betrekking heeft, keurt de ACM ook goed. 

 

[vertrouwelijk]  
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Vertrouwelijke gegevens  

Van dit besluit worden twee versies gemaakt, een vertrouwelijke en een openbare. Wilt u dat 

bepaalde informatie in dit besluit, zoals bedrijfs- of fabricagegegevens
1
, niet in de openbare versie 

terecht komt? Laat de ACM dit dan uiterlijk binnen drie werkdagen na dagtekening van deze brief 

weten. Geef hierbij duidelijk in de tekst aan welke gegevens dit zijn en waarom ze volgens u niet 

openbaar mogen worden gemaakt. De ACM zal vervolgens uw motivering beoordelen. Hierbij gaan 

wij ervan uit dat de gegevens, waarvoor u niet uitdrukkelijk aangeeft dat zij naar uw mening als 

vertrouwelijk moeten worden behandeld, zonder meer voor derden toegankelijk kunnen worden 

gemaakt. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

 

dr. B.L.K. Vroomen 

Teammanager Directie Mededinging 

 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 

3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij 

de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op 

www.rechtspraak.nl. 

 

                                                        
1
 Zie artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 
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