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1 Samenvatting en leeswijzer 
 
1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 23 juli 2019 een melding ontvangen 

van een voorgenomen concentratie waarin BENU Apotheken B.V. uitsluitende zeggenschap wil 
verkrijgen over twintig apotheken die behoren tot de Thio Pharma Groep. Deze melding is door 
de ACM onderzocht. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat het aannemelijk is dat de 
concentratie niet tot een significante belemmering van de mededinging leidt voor zowel de 
detailhandelsmarkt als de groothandelsmarkt waarop partijen actief zijn. 
 

2. De ACM komt tot deze conclusie omdat de 20 apotheken van Thio reeds partnerapotheken zijn 
van BENU en de ACM eerder in de zaak Brocacef- Mediq heeft geoordeeld dat partnerapotheken 
niet concurreren met andere partnerapotheken en eigendomsapotheken van BENU. Er is naar 
het oordeel van de ACM geen sprake van gewijzigde omstandigheden sinds dat besluit die tot 
een ander oordeel zouden kunnen leiden. De voorgenomen concentratie heeft daarom geen 
effect op de positie van de fuserende partijen op zowel de detailhandelsmarkt voor openbare 
apotheken als de groothandelsmarkt. De ACM heeft ten overvloede onderzocht wat de effecten 
van de concentratie zouden zijn als de apotheken van Thio wel als concurrent bestempeld 
zouden worden. Ook in die situatie ziet zij geen mededingingsrisico’s.   

 

3. Een aantal marktpartijen maakt zich zorgen over deze voorgenomen concentratie omdat deze 
concentratie volgens hen de positie van BENU/Brocacef versterkt. Zij wijzen daarnaast op een 
aantal andere ontwikkelingen die sinds de overname van Mediq hebben plaatsgevonden, zoals 
overnames van apotheken die in de tussentijd zijn gedaan en de gewijzigde marktpositie van een 
aantal concurrenten. De door de marktpartijen naar voren gebrachte ontwikkelingen hangen 
echter niet samen met deze concentratie en daarom kan de ACM deze ontwikkelingen niet 
meenemen in haar beoordeling. De ontwikkelingen waarop zorgverzekeraars wijzen, kunnen er 
wel toe hebben geleid dat de positie van BENU/Brocacef sinds 2016 versterkt is. De ACM zal de 
zienswijzen van marktpartijen daarom doorsturen aan de Nederlandse Zorgautoriteit.   

 

4. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de melding. 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de activiteiten van partijen. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
voorgenomen transactie. In hoofdstuk 5 licht de ACM de toepasselijkheid van het 
concentratietoezicht toe. Vervolgens gaat de ACM in hoofdstuk 6 in op de beoordeling van de 
gevolgen van de concentratie. Hoofdstuk 7 bevat de conclusie.  
 

2 Melding 
 
5. Op 23 juli 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt een melding ontvangen van een 

voorgenomen concentratie.1 BENU Apotheken B.V. (hierna: BENU), via Brocacef Groep N.V. 
onderdeel van de PHOENIX Group, wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over zeven besloten 
vennootschappen, die thans behoren tot de Thio Pharma Groep, die twintig apotheken in 
eigendom hebben en exploiteren (hierna tezamen: Thio).  
 

6. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 42587 van 26 juli 2019 gepubliceerd. In reactie op 
de publicatie in de Staatscourant heeft de ACM van een aantal derden zienswijzen ontvangen. 
De NZa heeft geen zienswijze afgegeven. De ACM heeft vragen gesteld aan en gesprekken 

 
1 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/036154 / Documentnr. ACM/UIT/522575 
 
 

4/15

gevoerd met verschillende marktpartijen. De ontvangen zienswijzen behandelt de ACM in dit 
besluit waar ze relevant zijn voor de beoordeling.  

7. De ACM heeft op 6 en 22 augustus aanvullende vragen gesteld aan partijen voor een goede 
beoordeling van de concentratie. Partijen hebben op 4 september antwoord gegeven op deze 
vragen. Op 5 en 12 september heeft de ACM opnieuw aanvullende vragen aan partijen gesteld. 
Deze zijn op 18 september door partijen beantwoord. Op 19 september heeft de ACM wederom 
vragen gesteld aan partijen. Deze zijn op 9 oktober beantwoord door partijen. De behandeltermijn 
van vier weken is in totaal 62 dagen opgeshort geweest.  
 

3 Partijen 
 
8. BENU is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is een dochtermaatschappij van 

Brocacef Groep N.V. (hierna: Brocacef), die indirect alle aandelen in het kapitaal van BENU 
houdt. Brocacef is een dochtermaatschappij van PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 
(hierna: Phoenix) (55%) en McKesson Europe AG (45%). PHOENIX heeft uitsluitende 
zeggenschap over Brocacef. Brocacef is actief op het gebied van detailhandel en groothandel in 
de farmaceutische sector in Nederland; PHOENIX is actief op beide gebieden in Europa.  
 

9. BENU is actief op het gebied van de detailhandel in producten en diensten door openbare 
apotheken. Onder de naam BENU wordt een netwerk van openbare apotheken in Nederland 
geëxploiteerd bestaande uit 318 eigendomsapotheken en 165 partnerapotheken2.  

 

10. Thio omvat zeven besloten vennootschappen die twintig apotheken exploiteren. Zij behoren tot 
de Thio Pharma Groep. De apotheken zijn actief op het gebied van de detailhandel in producten 
en diensten door openbare apotheken.  

 

11. De bij de voorgenomen concentratie betrokken vennootschappen met bijbehorende apotheken 
zijn de volgende:  

 Thio Pharma Apotheken B.V. (Liendert apotheek, Apotheek Maasland, Apotheek 
Rijnwoude, Rijnmond Apotheek, Apotheek Koudekerk, Apotheek Warmond, Apotheek 
Bisonspoor, Zelhemse Apotheek);  

 Pan-A-CE B.V. (Centraal Apotheek Den Dolder e.o., Apotheek Soesterberg); 
 Apotheek ’t Gouden Hert B.V. (Apotheek C.l. Jansen, Apotheek Westerkade, Apotheek 

Woudhoek); 
 Thio Pharma Apotheken Waddinxveen B.V. (Apotheek West-Gouwe, Apotheek 

Waddinxveen); 
 Thio Pharma Apotheken Ridderkerk B.V. (Apotheek Ridderkerk (Jan Luyken), Vlietplein 

Apotheek);  
 RX Apotheek B.V. (Apotheek Fascinatio);  
 Apotheek Etten- Leur “De Keen” Thio B.V. (Apotheek Etten-Leur De Keen, Apotheek Etten-

Leur “Het Anbarg”).   
 

  

 
2 In het verleden werd door BENU ook de term franchisers gebruikt. Dat is nu niet meer het geval; in alle gevallen wordt 
gesproken over partners of partnerapotheken.  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/036154 / Documentnr. ACM/UIT/522575 
 
 

5/15

4 De gemelde operatie 
 
12. Partijen zijn van plan om de volgende transactie uit te voeren: BENU zal uitsluitende 

zeggenschap verkrijgen over zeven besloten vennootschappen (Thio) behorende tot de Thio 
Pharma Groep door de koop van het gehele geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van deze 
vennootschappen. De voorgenomen transactie blijkt uit de koopovereenkomst (Share Purchase 
Agreement) die BENU heeft gesloten met de huidige aandeelhouders op 7 juli 2019.  
 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 
 
13. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 

Mededingingswet (hierna: Mw). Het gevolg van de transactie is dat BENU uitsluitende 
zeggenschap krijgt in de zeven vennootschappen (Thio) met een twintigtal bijbehorende 
apotheken. 
 

14. Betrokken ondernemingen zijn BENU en Thio. 
 

15. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie 
onder het in hoofdstuk 5 van de Mw geregelde concentratietoezicht valt. 
 

6 Beoordeling 
 
16. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Hiertoe beschrijft de ACM 

eerst de relevante markten waarop partijen actief zijn. Paragraaf 6.1 bevat een beschrijving van 
de relevante productmarkten en paragraaf 6.2 van de relevante geografische markten. Daarna 
gaat de ACM in op de gevolgen van de voorgenomen concentratie in paragraaf 6.3. In paragraaf 
6.4 gaat de ACM in op de zienswijzen van derden, voor zover deze nog niet eerder aan de orde 
zijn gekomen.   
 

6.1 Relevante productmarkten 
 
17. Partijen zijn beide actief op het gebied van detailhandel in producten en diensten door openbare 

apotheken. Thio onderhoudt daarnaast een groothandelsrelatie met Brocacef.  
 
Detailhandelsmarkt  

18. De ACM gaat net als in het besluit Brocacef-Mediq3 uit van een aparte detailhandelsmarkt voor 
producten en diensten door openbare apotheken waartoe reguliere apotheken en poliklinische 
apotheken behoren4. Voor de beoordeling van de voorgenomen concentratie neemt de ACM het 
volledige aanbod dat openbare apotheken aanbieden mee en is het niet nodig om verder in te 
gaan op eventuele aparte productmarkten voor respectievelijk receptgeneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen en OTC-middelen5.  
 

  
 

3 Meldingsbesluit in zaak 15.0484.22/Brocacef – Mediq van 23 juli 2015 en vergunningsbesluit in zaak 15.0849.24/Brocacef 
– Mediq van 13 juni 2016.  
4 Zie Brocacef-Mediq vergunningsbesluit, reeds aangehaald, randnummers 25 tot en met 42. 
5 Over the counter middelen. Dit zijn geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is. 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/036154 / Documentnr. ACM/UIT/522575 
 
 

6/15

Groothandelsmarkt 

19. In het vergunningsbesluit Brocacef-Mediq heeft de ACM geconcludeerd dat er binnen de 
groothandelsmarkt een aparte relevante markt is voor groothandel in receptgeneesmiddelen, 
medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten aan 
ziekenhuizen.6 In de onderhavige beoordeling zal worden uitgegaan van een aparte markt voor 
groothandel in receptgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en 
aanverwante (logistieke) diensten aan extramurale afnemers (het complement van de markt voor 
levering aan ziekenhuizen, de intramurale markt).  
 

6.2 Relevante geografische markten 
 
Detailhandelsmarkt 

20. Zoals ook toegelicht in het meldingsbesluit Brocacef-Mediq heeft de detailhandelsmarkt voor 
producten en diensten door openbare apotheken kenmerken van zowel een nationale markt 
(vanuit het perspectief van zorginkopers die een contract sluiten met een keten of collectief van 
apotheken) als een lokale/regionale markt (vanuit het perspectief van patienten/verzekerden die 
hun zorg lokaal afnemen). 7 Net als in het meldingsbesluit Brocacef-Mediq, zal de ACM als 
benadering van de omvang van de lokale/regionale markt voor apotheken in de onderhavige zaak 
uitgaan van verschillende scenario’s, namelijk mogelijke relevante lokale/regionale markten van 
respectievelijk 2, 3 en 5 kilometer reisafstand rondom een apotheek. Bij de lokale analyse zal, 
daar waar relevant, rekening worden gehouden met (geografische) informatie8 op basis waarvan 
het op het eerste gezicht in voldoende mate aannemelijk is dat 2, 3 en 5 kilometer reisafstand 
rondom een apotheek minder relevante parameters zijn om die apotheken als een alternatief te 
zien voor patiënten.9  
 

Zorginkoopmarkt 

21. Vanuit het perspectief van de zorginkopers (zorgverzekeraars) betekent het feit dat consumenten 
kiezen voor een apotheek in de buurt van hun woonadres dat een zorgverzekeraar 
lokaal/regionaal voldoende zorg in moet kopen om te kunnen voldoen aan zijn zorgplicht. 
Verzekeraars kopen lokaal voldoende zorg in, maar sluiten vervolgens één contract met een 
keten of collectief van apotheken op nationaal niveau. De ACM heeft in de zaak Brocacef - Mediq 
vastgesteld dat Brocacef een belangrijke apotheekketen is in Nederland en na uitvoering van de 
remedies zou beschikken over 36 zogenaamde lokale monopoliegebieden10. Naar mate een 
speler beschikt over meer lokale monopoliegebieden heeft deze een sterkere 
onderhandelingspositie om op nationaal niveau bij zorgverzekeraars betere voorwaarden af te 
dwingen voor haar apotheken.  
 

22. In onderhavige zaak laat de ACM in het midden of de markt voor detailhandel in producten en 
diensten door openbare apotheken nationaal is en/of regionaal/lokaal en wat de exacte omvang 

 
6 Zie Brocacef-Mediq vergunningsbesluit, reeds aangehaald, randnummers 262 tot en met 265. 
7 Zie Brocacef-Mediq meldingsbesluit, reeds aangehaald, randnummers 43 tot en met 48, en vergunningsbesluit, reeds 
aangehaald randnummers 45 tot en met 48.  
8 Bijvoorbeeld wegen, kanalen, rivieren en gemeentegrenzen die door een bepaalde mogelijke lokale markt lopen.  
9 Zie Brocacef- Mediq meldingsbesluit, reeds aangehaald, randnummer 48.  
10 Een monopoliegebied is een gebied waar binnen een reisafstand van 5 kilometer van (één of meerdere) apotheken van 
BENU geen andere apotheek te vinden is, zie Brocacef – Mediq vergunningsbesluit, reeds aangehaald, randnummer 98 ev.   
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is van mogelijke lokale/regionale markten, aangezien de beoordeling hierdoor niet wordt 
beïnvloed (zie de rnr. 29 tot en met 42).  

Groothandelsmarkt 

23. In het meldingsbesluit en het vergunningsbesluit in de zaak Brocacef-Mediq is de ACM uitgegaan 
van een nationale markt voor de groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-
geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten aan extramurale afnemers.11 Ook in de 
onderhavige zaak zal daar van worden uitgegaan. Er bestaat geen horizontale overlap tussen de 
groothandelsactiviteiten van partijen, de ACM gaat daarom in randnummer 43 alleen in op de 
verticale effecten van de voorgenomen concentratie.  
 

6.3 Gevolgen van de concentratie 
 
6.3.1 Opvattingen van partijen 
24. Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie geen wijzigingen brengt in de bestaande 

concurrentieverhoudingen. Deze concurrentieverhoudingen zijn volgens hen namelijk reeds door 
de ACM beoordeeld en goedgekeurd in haar besluit van 13 juni 2016 inzake Brocacef – Mediq.  
 

25. Partijen wijzen er op dat de door BENU te verkrijgen 20 apotheken (Thio) al partnerapotheken 
zijn van BENU. De voorgenomen concentratie kan niet leiden tot een significante horizontale 
belemmering van de daadwerkelijke mededinging op (een deel van) de Nederlandse markt. 
Voornoemde partijen concurreren namelijk niet met elkaar op relevante concurrentieparameters 
jegens consumenten en zorgverzekeraars. Dit volgt volgens partijen uit de analyse van de ACM 
inzake Brocacef–Mediq, waarbij de ACM heeft geconstateerd dat “(…) partnerapotheken van 
Brocacef geen concurrenten zijn van elkaar, van franchiseapotheken en van 
eigendomsapotheken van Brocacef”.12 Partijen voeren aan dat de ACM in Brocacef – Mediq 
uitvoerig uiteen heeft gezet op welke gronden zij tot deze constatering is gekomen. Het feit dat 
een partnership opzegbaar is, is voor de ACM geen reden geweest om te oordelen dat 
partnerapotheken concurrenten zijn van elkaar, van franchiseapotheken en van 
eigendomsapotheken van BENU. Volgens partijen is de logische gevolgtrekking dan dat het 
verlies van de keuze om al dan niet partner te zijn van BENU geen betekenis heeft voor c.q. geen 
effect heeft op de mededinging.  
 

26. Partijen geven aan dat Brocacef in de praktijk ook voor haar partners onderhandelt met 
zorgverzekeraars en deze partners opteren voor de door Brocacef bedongen overeenkomsten. 
Deze onderhandelingen gaan over vergoedingen per verstrekt geneesmiddel en over 
vergoedingen voor zorgprestaties die de apotheek levert (kwaliteit, service en toegankelijkheid). 
Thio heeft al sinds 2012 aan Brocacef een mandaat verstrekt om met zorgverzekeraars te 
onderhandelen en opteert in de praktijk altijd voor de door Brocacef afgesloten 
zorgovereenkomsten. De ACM concludeert in het vergunningsbesluit Brocacef – Mediq dan ook 
dat de partnerapotheken door het afgeven van een mandaat aan Brocacef om met 
zorgverzekeraars te onderhandelen beperkt worden in hun “mogelijkheid en vrijheid” om een 
“daadwerkelijk zelfstandig, strategisch en commercieel verkoopbeleid” te voeren.  

  

 
11 Zie Brocacef-Mediq meldingsbesluit, reeds aangehaald, randnummers 50 tot en met 53. 
12 Zie Brocacef-Mediq, vergunningsbesluit randnummer 77. De ACM baseert deze conclusie op de hoge mate van 
verbondenheid van de partnerapotheken met Brocacef wat betreft enerzijds de geneesmiddeleninkoop en anderzijds de 
onderhandelingen met zorgverzekeraars.  
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27. Partijen voeren verder aan dat de voorgenomen concentratie evenmin kan leiden tot een 
significante verticale beperking van de daadwerkelijke mededinging op (een deel van) de 
Nederlandse markt omdat Thio partnerapotheek is van Brocacef en [90%-100%]* van haar omzet 
bij Brocacef inkoopt.13 Thio koopt specifieke geneesmiddelen alleen elders in als Brocacef deze 
niet in haar assortiment voert. De voorgenomen concentratie heeft om die reden geen verticale 
effecten, aldus partijen.  
 

6.3.2 Opvattingen van marktpartijen 
28. Vier zorgverzekeraars en een concurrent hebben in hun zienswijzen naar voren gebracht dat 

Brocacef sinds het vergunningsbesluit Brocacef-Mediq medio 2016 een groot aantal apotheken 
heeft overgenomen onder de meldingsdrempels en ook nieuwe partnerrelaties is aangegaan. 
Volgens deze marktpartijen zou hiermee bij de beoordeling van de voorgenomen concentratie 
rekening moeten worden gehouden; er is immers sprake van gewijzigde marktomstandigheden. 
Zij wijzen er op dat door de overname van Thio het aantal lokale monopoliegebieden waarover 
BENU beschikt verder zal toenemen. De overname zorgt daarnaast voor een toename in het 
lokale marktaandeel waardoor de afhankelijkheid van een zorgverzekeraar van BENU 
toeneemt.14 Zie de randnummers 45 tot en met 53 voor een verdere samenvatting van de 
gegeven zienswijzen.  
 

6.3.3 Beoordeling door de ACM 
Horizontale effecten  
 
Detailhandelsmarkt 
29. BENU exploiteert een netwerk van openbare apotheken in Nederland bestaande uit 31815 

eigendomsapotheken en 165 partnerapotheken. De 20 apotheken van Thio die BENU 
voornemens is over te nemen zijn al partnerapotheken van BENU. Voor alle 20 over te nemen 
apotheken geldt dat zij ook in 2016 al partner waren van BENU en dat zij in het besluit Brocacef – 
Mediq zijn meegeteld bij Brocacef voor de vaststelling van het mededingingsprobleem en bij de 
acceptatie van de aangeboden remedies.  
 

30. In het vergunningsbesluit Brocacef-Mediq is de relatie tussen partnerapotheken en Brocacef 
beschreven16. De ACM merkte daar op dat de partners van Brocacef een zekere mate van 
economische onafhankelijkheid hebben; het zijn zelfstandige ketens met een eigen concept en 
een eigen strategisch beleid. Daar stond volgens de ACM tegenover dat er sprake is van 

 
*In de openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. 
Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken, resp. zwarte balken aangegeven. In het geval van getallen of 
percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van brandbreedtes.  
13 Een partnerapotheek gaat naast een partnerovereenkomst ook een afnameovereenkomst met Brocacef aan. De partner- 
en eigendomsapotheken voeren dan ook een vergelijkbaar assortiment. De Thio partnerapotheken nemen daarnaast 
hooguit [0%-10%] van hun assortiment af van Foxfarma, een groothandel die behoort tot de Thio Pharma Groep.  
14 Het is volgens een zorgverzekeraar niet goed mogelijk om in een kernregio waar een zorgverzekeraar een groot 
marktaandeel heeft BENU apotheken niet te contracteren als er maar beperkt alternatieven zijn. Deze zorgverzekeraar 
merkt op dat verzekerden niet ver willen reizen voor een apotheek en dat apotheken mede gelet op de krapte op de 
arbeidsmarkt ook niet gemakkelijk hun capaciteit kunnen uitbreiden. Alternatieve apotheken zijn daardoor niet in staat om 
op grote schaal BENU-klanten over te nemen.   
15 Inclusief 7 apotheken waarin BENU een minderheidsaandeel heeft.  
16 Vergunningsbesluit Brocacef-Mediq, randnummers 54-77. 
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economische binding tussen partners en Brocacef omdat partners in de praktijk een belangrijk 
deel van hun geneesmiddelen bij Brocacef inkopen.  
Deze inkooprelatie leidt ertoe dat de partner- en eigendomsapotheken van Brocacef een 
vergelijkbaar assortiment voeren, als gevolg waarvan de ACM van oordeel is dat er minder 
wederzijdse concurrentiedruk is dan tussen apotheken met hun eigen inkoopkanaal. Naast de 
nauwe inkoopband, was de ACM van oordeel dat het mandaat dat partners aan Brocacef geven 
om namens hen te onderhandelen met zorgverzekeraars, hun mogelijkheid en vrijheid tot het 
voeren van een daadwerkelijk zelfstandig strategisch en commercieel verkoopbeleid verder 
beperkt. De geneesmiddelentarieven, aflevertarieven en de kwaliteitsafspraken - kernelementen 
van het verkoopbeleid - komen immers in de onderhandelingen tussen Brocacef en 
zorgverzekeraars tot stand. 

31. Tussen medio 2016 en nu is de inhoud van de relatie tussen Brocacef en partneraportheken 
volgens BENU niet veranderd.17 Er is volgens de ACM geen reden om hieraan te twijfelen. Op 
grond van dezelfde overwegingen als opgenomen in het Brocacef-Mediq besluit kan er derhalve 
opnieuw worden geconcludeerd dat partnerapotheken niet concurreren met andere 
partnerapotheken van BENU en ook niet met eigendomsapotheken van BENU. Het is dan ook 
niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie zou kunnen leiden tot een significante 
belemmering van de daadwerkelijke mededinging op de detailhandelsmarkt. De 
concurrentieverhoudingen veranderen namelijk niet.  
 

32. Gedurende de afgelopen jaren heeft BENU apotheken overgenomen18, maar ook apotheken 
afgestoten, en zijn er nieuwe partnerapotheken bijgekomen, maar ook partnerrelaties beëindigd.19 
Gelet op de ingediende zienswijzen heeft de ACM – ten overvloede - onderzocht hoe de 
overname van de 20 apotheken van Thio zich verhoudt tot de huidige positie van BENU als 
gevolg van de overnames en afstotingen, en van de nieuwe partnerrelaties die de afgelopen jaren 
tot stand zijn gekomen en partnerrelaties die zijn geëindigd. In de volgende randnummers wordt 
daarop ingegaan.  

 

33. Wanneer, in afwijking van het besluit Brocacef – Mediq, wordt aangenomen dat er concurrentie 
bestaat tussen BENU eigendoms- en partnerapotheken enerzijds en Thio- partnerapotheken 
anderzijds dan constateert de ACM dat binnen een reisafstand van 2, 3 en 5 kilometer rondom de 
20 over te nemen Thio-apotheken in 13 gevallen geen andere partner- of eigendomsapotheek 
van BENU20 actief is. Rondom 3 Thio apotheken die zijn gevestigd in Schiedam zijn wel andere 
partner- of eigendomsapotheken van BENU actief. Dit geldt eveneens voor de 2 Thio apotheken 
in Etten-Leur. In Ridderkerk is een partnerapotheek actief binnen een reisafstand van 5 kilometer 
rondom een over te nemen Thio-apotheek aldaar. In Capelle aan den IJssel zijn ten slotte binnen 
een reisafstand van 5 kilometer rondom een Thio-apotheek een partner- en meerdere 

 
17 Volgens partijen is de enige verandering dat de zorgcontracten die zorgverzekeraars afsluiten een langere duur hebben 
dan vroeger. 

  
18 Dit waren overnames die de omzetdrempels die gelden voor de melding van een voorgenomen concentratie bij de ACM 
niet haalden. Nieuwe partnerrelaties die BENU is aangegaan, vormen geen concentraties. 
19 Op basis van de informatie van partijen concludeert de ACM dat sinds 2016 enerzijds het aantal apotheken dat een 
partnerovereenkomst met BENU heeft afgesloten is toegenomen, maar dat een veel groter aantal apotheken zijn 
partner/franchiserelatie met Brocacef/BENU heeft beëindigd. Daarnaast heeft BENU ook een aantal apotheken verkocht of 
gesloten.  
20 Hierbij zijn alle wijzigingen sinds het besluit Brocacef – Mediq van 13 juni 2016 meegenomen, zoals in de tussentijd 
overgenomen apotheken, nieuwe partnerapotheken, samenvoegingen en uittreding.  
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eigendomsapotheken van BENU actief.  
 

34. Het gezamenlijke marktaandeel van BENU en Thio is voor de 7 gevallen waarin er BENU partner- 
en/of eigendomsapotheken in de buurt van een Thio apotheek gevestigd zijn, op alle mogelijke 
relevante geografische markten (2, 3 en 5 kilometer rondom de betreffende apotheek van Thio) 
niet hoger dan 50%. Hierop bestaat één uitzondering; binnen een reisafstand van 2 kilometer 
rondom Apotheek C.I. Jansen in Schiedam hebben partijen een gezamenlijk marktaandeel van 
60%; binnen een straal van 3 kilometer zakt dit marktaandeel naar 50%. Binnen de gemeente 
Schiedam bestaat er evenwel geen overlap tussen BENU en Thio, de overlap bestaat tussen 
Thio apotheken in Schiedam en BENU apotheken in Rotterdam en Vlaardingen. De ACM 
concludeert op grond hiervan dat als gevolg van de overname van de Thio-apotheken het 
gezamenlijke marktaandeel van BENU en Thio in geen enkel(e) (deel van een) gemeente waar 
een over te nemen Thio apotheek is gevestigd hoger is dan 50%21 en daarmee onder de grens 
blijft die de ACM in het besluit Brocacef – Mediq22 heeft gehanteerd voor de acceptatie van 
remedies, waarmee het mededingingsprobleem werd weggenomen. Deze conclusie is het zelfde 
wanneer deze analyse bezien wordt vanuit de positie van 2, 3 en 5 kilometer reisafstand rondom 
een BENU apotheek , waarbij zich binnen respectievelijk 2, 3 of 5 kilometer afstand tevens een 
Thio apotheek bevindt. 

 

35. Volgens partijen23 heeft BENU de afgelopen jaren van 20 apotheken de eigendom verkregen, die 
nu nog actief zijn.24 Er is volgens de ACM geen reden aan deze opgave te twijfelen. Van deze 20 
eerder overgenomen apotheken zijn 19 actief op andere geografische markten dan de thans over 
te nemen 20 Thio-apotheken. Voor één overgenomen apotheek (Apotheek De Esch) geldt dat 
deze wel actief is op dezelfde geografische markt als een over te nemen Thio-apotheek, namelijk 
Apotheek Fascinatio in Capelle aan den IJssel. Ook voor deze apotheek is het gezamenlijke 
marktaandeel in Capelle aan den IJssel echter niet hoger dan 50%. In gebieden met een 
reisafstand van 2 of 3 kilometer rondom Apotheek Fascinatio is er geen overlap tussen BENU 
(inclusief Apotheek De Esch) en Thio.25  

 

36. BENU heeft, volgens partijen, sinds 2016 vijf nieuwe apotheken geopend. Deze apotheken zijn 
alle actief op andere relevante geografische markten dan de over te nemenThio apotheken.  

 

37. BENU is de afgelopen jaren 21 nieuwe partnerrelaties aangegaan. De 20 apotheken van Thio die 
BENU voornemens is over te nemen zijn actief op andere relevante geografische markten 
(reisafstand is groter dan 5 kilometer) dan 20 van deze nieuwe partners. Ten aanzien van één 
nieuwe partner van BENU, Apotheek Aelbrechtskade in Rotterdam, geldt dat Thio met Apotheek 
C.I. Jansen en Apotheek Woudhoek (beide actief in Schiedam) wel actief is op dezelfde 
geografische markt. Op deze markt is al ingegaan in randnummer 34.  

 
 

21 Marktaandeel op basis van het aantal apotheken.  
22 Vergunningsbesluit, reeds aangehaald, randnummer 380 en bijlagen 1 en 3.  
23 Volgens een concurrent heeft BENU de afgelopen jaren 27 apotheken overgenomen en zou daarmee bij de beoordeling 
van de onderhavige overname rekening gehouden moeten worden. Uit onderzoek van de ACM blijkt dat van deze 27 
apotheken alleen Apotheek De Esch actief is binnnen een reisafstand van 5 kilometer vanaf de over te nemen Apotheek 
Fascinatio.  
24 Van deze 20 apotheken waren 12 eerder al BENU-partnerapotheek.  
25 Deze conclusie verandert niet wanneer deze analyse omgekeerd wordt gedaan voor een straal van 5 kilometer rondom 
een BENU apotheek.  
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38. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat de overname van 
Thio door BENU de daadwerkelijke mededinging op de lokale/regionale detailhandelsmarkt op 
significante wijze zou kunnen belemmeren.  

 

Zorginkoopmarkt  
39. Wat betreft de zorginkoopmarkt geldt eveneens dat de relatie tussen de 20 apotheken van Thio 

en Brocacef niet is gewijzigd sinds het besluit Brocacef-Mediq van 13 juni 2016. Brocacef 
onderhandelt sinds 2012 - en nog altijd - namens de Thio apotheken met zorgverzekeraars. De 
ACM sluit daarom in het licht van deze ongewijzigde relaties aan bij haar eerdere conclusie uit 
het besluit Brocacef-Mediq dat partnerapotheken niet concurreren met andere partnerapotheken 
en ook niet met eigendomsapotheken van BENU. En dat er daarom ook op de zorginkoopmarkt 
geen onderscheid gemaakt moet worden tussen eigendomsapotheken en partnerapotheken.  

 

40. In randnummer 21 is opgemerkt dat naar mate een apotheekketen, zoals Brocacef, beschikt over 
meer lokale monopoliegebieden deze een sterkere onderhandelingspositie heeft om op nationaal 
niveau bij zorgverzekeraars betere voorwaarden af te dwingen. Wanneer, ten overvloede, in 
afwijking van het besluit Brocacef – Mediq, zou worden aangenomen dat er concurrentie bestaat 
tussen BENU eigendoms- en partnerapotheken en Thio- partnerapotheken, dan constateert de 
ACM dat BENU er als gevolg van de voorgenomen overname van Thio 3 lokale 
monopoliegebieden bij zal krijgen. Dit zijn monopoliegebieden van Thio (Thio is daar als enige 
actief). 26  

 

41. In de zaak Brocacef – Mediq hebben verzekeraars en concurrenten aangegeven dat kleine, 
regionale apotheekketens en individuele apotheken incidenteel een oplossing zouden kunnen 
bieden door het opzetten van een alternatief aanbod.27 Tegen deze achtergrond acht de ACM 
een zorgverzekeraar in staat om de (eventuele) effecten op de zorginkoopmarkt te beperken.  

 

42. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat de overname van 
Thio door BENU de daadwerkelijke mededinging op de nationale zorginkoopmarkt op significante 
wijze zou kunnen belemmeren.  
 

Verticale relaties 
 
Groothandelsmarkt 
43. Tussen de activiteiten van Brocacef (de moederonderneming van BENU) en Thio bestaat een 

verticale relatie, omdat Thio circa [90%-100%] van haar omzet inkoopt bij Brocacef. Thio koopt 
alleen elders in wanneer Brocacef een geneesmiddel niet in haar assortiment heeft. Aangezien 
Thio al alles wat zij bij Brocacef kan inkopen bij Brocacef inkoopt, zal de voorgenomen 
concentratie naar het oordeel van de ACM niet leiden tot marktafsluiting.  
 

  

 
26 Van deze monopoliegebieden zijn 2 reeds meegenomen in het vergunningsbesluit Brocacef – Mediq; 1 monopoliegebied 
van Thio is later ontstaan. De reden hiervan is dat in de berekening ten tijde van het Brocacef-Mediq besluit is uitgegaan 
van een reisafstand van minder dan 5 kilometer naar de dichtstbij gelegen apotheek (Diakonessenhuis Zeist), terwijl deze 
apotheek volgens de huidige berekeningen ligt op een reistijd van iets meer dan 5 kilometer vanaf de Thio apotheek, 
Apotheek Soesterberg. 
27 Vergunningsbesluit, reeds aangehaald, randnummer 148.  
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Conclusie 
44. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen overname van Thio door 

BENU de daadwerkelijke mededinging op de lokale/regionale markt voor producten en diensten 
door openbare apotheken, de landelijke zorginkoopmarkt en de landelijke groothandelsmarkt op 
significante wijze zou kunnen belemmeren.  

 

6.4 Ingediende zienswijzen over de positie van Brocacef en ontwikkelingen 
sinds medio 2016 voor zover nog niet behandeld  
 

Zienswijzen marktpartijen 
45. In reactie op de mededeling van de voorgenomen concentratie BENU – Thio in de Staatscourant 

en tijdens het marktonderzoek hebben verschillende marktpartijen een zienswijze ingediend. Voor 
zover op deze zienswijzen nog niet is ingegaan, bijvoorbeeld omdat ze geen betrekking hebben 
op de voorgenomen concentratie, worden deze zienswijzen in deze paragraaf besproken. De 
marktpartijen geven in de zienswijzen aan dat zij zich zorgen maken over de sterke positie van 
Brocacef. Brocacef heeft als onderdeel van de vergunning voor de concentratie met Mediq in 
2016 weliswaar een groot aantal partner- en eigendomsapotheken afgestoten en voor de 
afgestoten apotheken een groothandelsverbod opgelegd gekregen, maar haar positie is sinds die 
tijd weer versterkt. Hierdoor is volgens deze marktpartijen het effect van de remedies die de ACM 
heeft opgelegd in 2016 inmiddels grotendeels ongedaan gemaakt. Deze marktpartijen wijzen op 
de volgende marktontwikkelingen die sinds medio 2016 hebben plaatsgevonden en geven aan 
dat deze ontwikkelingen een nieuwe analyse van de markt van de ACM vragen.  
 

Toename aantal eigendomsapotheken BENU 
46. Ten eerste stellen marktpartijen dat alhoewel BENU als gevolg van de opgelegde remedies 38 

eigendomsapotheken heeft verkocht, zij sindsdien andere apotheken heeft overgenomen. De 
afgelopen jaren waren dat rond de 20 apotheken28. Met de overname van de 20 apotheken van 
Thio komt BENU daarmee uit op hetzelfde aantal eigendomsapotheken als voor de concentratie 
met Mediq. Ook het aantal monopoliegebieden is volgens enkele marktpartijen door deze 
overnames toegenomen.29 Marktpartijen geven daarbij aan dat BENU een duidelijke 
groeidoelstelling heeft en nog meer apotheken wil kopen.30 Hierdoor zal de sterke positie van 
BENU verder toenemen.  
 

Terugkeer apotheken naar Brocacef door aflopen groothandelsverbod 
47. Ten tweede stellen marktpartijen dat van de 51 partner- en franchiseapotheken waarmee als 

gevolg van de remedies de partner-, franchise en groothandelsrelatie was beëindigd, een groot 
deel na het eindigen van het groothandelsverbod van 2 jaar weer is teruggekeerd naar de 
groothandel van Brocacef.  

  

 
28 Marktpartijen hebben een verschillende perceptie van hoeveel apotheken Brocacef precies heeft overgenomen; de 
aantallen varieren tussen de 20-30 apotheken. Dit waren overnames van apotheken die de omzetdrempels van de ACM 
niet haalden, waardoor de ACM geen bevoegdheid had om te toetsen of deze overnames de mededinging significant 
zouden kunnen beperken. Volgens partijen heeft BENU de afgelopen jaren van 20 apotheken de eigendom verkregen, die 
nu nog actief zijn. Er is volgens de ACM geen reden om aan deze opgave te twijfelen.  
29 Als gevolg van de opgelegde remedies was het aantal monopoliegebieden afgenomen tot 36. Volgens partijen is het 
aantal monopoliegebieden waarover BENU nu beschikt 42. Er is geen reden aan deze opgave van partijen te twijfelen. 
30 BENU geeft zelf aan dat zij op termijn wil groeien .  
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Marktpartijen merken op dat de apotheken die tijdelijk hun medicijnen bij een andere groothandel 
moesten afnemen hier altijd tegen geprotesteerd hebben en dat het daarom te verwachten viel 
dat zij na het verstrijken van het verbod zouden terugkeren naar Brocacef als groothandel.31 

 

Verzwakte positie andere groothandels 
48. Een andere belangrijke reden waarom meer apotheken hun diensten afnemen bij Brocacef zijn 

de softwareproblemen die zich hebben voorgedaan bij Pluripharm en Alliance in respectievelijk 
2018 en 2017. Uit onvrede over deze problemen zijn apotheken die al langer klant waren bij 
Pluripharm en Alliance overgestapt naar Brocacef en deels ook naar Mosadex. Door dit vertrek 
van klanten zijn de groothandels Pluripharm en Alliance, die in 2015 nog belangrijke alternatieven 
vormden, verzwakt en volgens verschillende zorgverzekeraars niet meer in staat om tegenwicht 
te bieden tegen Brocacef en Mosadex. Hierdoor wordt de onderhandelingspositie van de laatste 
twee groothandels en de hieraan gerelateerde apotheken veel sterker ten opzichte van de 
zorgverzekeraars. Dit kan volgens de zorgverzekeraars tot hogere prijzen en minder innovatie 
leiden. Een zorgverzekeraar merkt hierbij aanvullend nog op dat Mosadex geen 
eigendomsapotheken heeft en daardoor niet in staat is om disciplinerend op te treden richting 
Brocacef. Een andere zorgverzekeraar merkt op dat apotheken steeds meer afhankelijk worden 
van de groothandel voor bepaalde diensten, zoals baxteren (weeklevering) en central filling van 
herhaalrecepten.  
 

Onderhandelingscollectieven 
49. Marktpartijen geven aan dat er sinds 2015 een aantal nieuwe onderhandelingscollectieven is 

gestart, zoals ZFC en Accuraet. Deze collectieven zijn echter niet groot en bestaan volgens de 
informatie van marktpartijen uit respectievelijk 20 en 60 deelnemers. Deze twee partijen hebben 
volgens zorgverzekeraars echter sterke banden met respectievelijk Mosadex en Brocacef 
waardoor een aantal zorgverzekeraars zich afvraagt hoe onafhankelijk deze twee partijen zijn en 
of zij als een alternatief gezien kunnen worden voor Mosadex en Brocacef.  
 

50. 

32  
 

Vliegwieleffect 
51. Alle marktpartijen die een zienswijze bij de ACM hebben ingediend merken op dat door de 

aantrekkingskracht van een grote partij als Brocacef/BENU, op zowel de inkoopmarkt als de 
detailhandelsmarkt, steeds meer apotheken zich bij bij deze combinatie willen aansluiten 
(vliegwieleffect). Hierdoor neemt de afhankelijkheid van zorgverzekeraars van Brocacef toe en 
daarmee het risico op hogere prijzen.  

 

  

 
31 BENU geeft aan dat ongeveer een kwart van de voormalige eigendoms- en partnerapotheken weer inkoopt bij Brocacef. 
32 De ACM heeft dit niet verder onderzocht omdat dit niet van invloed is op de beoordeling van de voorgenomen overname 
van Thio door BENU.  
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Gedrag van BENU/Brocacef 
52. Ter illustratie van de sterke positie die Brocacef inneemt in de onderhandelingen sinds de 

overname van Mediq verwijst een zorgverzekeraar naar een conflict dat hij in 2017 had. 33 

  
 

53. Verschillende zorgverzekeraars merken op dat het verschil maakt in de onderhandelingen of er 
sprake is van een eigendomsapotheek of een partnerapotheek. De invloed die Brocacef/BENU 
heeft in haar eigendomsapotheken is per definitie groter dan in haar partnerapotheken, die een 
eigen financieel belang hebben en daar soms ook naar handelen. Een concurrent wijst erop dat 
de ACM in het vergunningsbesluit Brocacef – Mediq wel heeft geconcludeerd dat 
“partnerapotheken van Brocacef geen concurrenten zijn van elkaar, van franchiseapotheken en 
van eigendomsapotheken van Brocacef” maar dat de Brocacef-keten juist dankzij haar grote 
aantal eigendomsapotheken34 snel en gecoördineerd kan optreden.  

 

Beoordeling ACM  
54. De ACM stelt vast dat de aard van de ingediende zienswijzen voor een belangrijk deel niet ziet op 

de effecten van de onderhavige voorgenomen concentratie35, maar op de algemene positie van 
Brocacef/BENU, zowel op de detailhandelsmarkt voor producten en diensten door openbare 
apotheken als op de nationale zorginkoopmarkt. De door marktpartijen in hun zienswijzen naar 
voren gebrachte ontwikkelingen kunnen er op wijzen dat de positie van Brocacef en BENU sinds 
de concentratie met Mediq versterkt is op zowel de detailhandelsmarkt als de nationale 
zorginkoopmarkt. Dit is evenwel geen effect van de onderhavige voorgenomen concentratie maar 
van gewijzigde marktomstandigheden, waaronder (niet-meldingsplichtige) overnames die in de 
tussentijd zijn gedaan, nieuwe partnerrelaties die zijn aangegaan en de gewijzigde marktpositie 
van concurrenten, zoals Alliance en Pluripharm. 

 De 
ACM zal  - na overleg met de NZa - 36 de zienswijzen [neutraal] doorsturen naar de NZa.37  

  

 
33 Brocacef acht de weergave van dit conflict onjuist en onvolledig. De ACM heeft dit verder niet onderzocht; zie de vorige 
voetnoot.  
34 Brocacef is in Nederland de keten met verreweg het grootste aantal eigendomsapotheken.  
35 Voor zover de zienswijzen wel betrekking hebben op de voorgenomen concentratie wordt daarop ingegaan in de 
randnummers 29 tot en met 42.  
36 De ACM baseert zich hierbij op de doorzendplicht en het Samenwerkingsprotocol ACM en NZa, artikel 10, derde lid.  
37 Gelet op de bevoegdheden die de NZa heeft op grond van artikel 48 Wmg betreffende aanmerkelijke marktmacht. 
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7 Conclusie 
 
55. BENU en Thio hebben aan de ACM gemeld dat BENU van plan is om uitsluitende zeggenschap 

in Thio te verkrijgen.  
 

56. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 
5 van de Mededingingswet geregeld concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om aan te nemen 
dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of 
een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren. Daarom stelt de ACM vast dat 
BENU en Thio geen vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze concentratie.  
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