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1 Samenvatting en leeswijzer 

1.	 De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) besluit dat Audax Bruna mag overnemen; er is 
geen vergunning nodig. De ACM heeft op 26 november 2019 een melding ontvangen van de 
voorgenomen concentratie waarmee Audax Bruna overneemt. De ACM stelt na een eerste 
beoordeling vast dat er geen reden is om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de 
daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 
belemmert. 

2.	 De ACM heeft zich op basis van de melding, aanvullende vragen aan Audax en Bruna en vragen 
aan concurrenten een beeld gevormd van de mogelijke gevolgen van de overname. Hieruit volgt dat 
de activiteiten van Audax en Bruna overlappen op een aantal (mogelijke) markten. Audax en Bruna 
zijn vooral via zogenaamde kantoorboekhandels of gemakswinkels actief in de retailverkoop van 
diverse non-food producten waaronder boeken, tijdschriften en dagbladen, kantoorartikelen, 
postzegels en PostNL-services, cadeaukaarten, loterijen en lottospelen, tabaksproducten, 
wenskaarten en speelgoed. 

3.	 Audax en Bruna zijn van mening dat deze markten nationaal van aard zijn. De ACM acht het niet 
aannemelijk dat de voorgenomen concentratie op nationaal niveau de mededinging op de mogelijke 
markten voor de retailverkoop van non-food producten (of een deel daarvan) significant zou kunnen 
beperken. Op verzoek van de ACM hebben partijen ook lokaal de gevolgen van de voorgenomen 
concentratie aangegeven. Op basis van haar onderzoek naar deze additionele informatie vindt de 
ACM het eveneens niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke 
mededinging op mogelijke lokale markten voor retailverkopen van non-food producten op 
significante wijze belemmert. 

4.	 Audax is verder actief als distributeur van tijdschriften en dagbladen voor de losse verkoop en (via 
Van Ditmar) actief als groothandel van buitenlandse boeken. Hiermee heeft de voorgenomen 
concentratie ook niet-horizontale gevolgen. De ACM heeft onderzocht of Audax na de voorgenomen 
concentratie tot marktafscherming zou kunnen overgaan. De ACM vindt het niet aannemelijk dat 
partijen als gevolg van de voorgenomen concentratie tot marktafscherming zullen overgaan. 

2 Melding 

5.	  Op  26  november  2019  heeft  de  ACM  een  melding  ontvangen  van  een  voorgenomen  concentratie.1  
Audax  Groep  B.V.  (hierna:  Audax),  onderdeel  van  de  Audax-groep,  en  Bruna  B.V.  (hierna:  Bruna),  
onderdeel  van  de  Shared  Stories  Group-groep,  hebben  gemeld  dat  Audax  de  zeggenschap  probeert  
te  verkrijgen  over  Bruna.  Audax  en  Bruna  worden  hierna  gezamenlijk  ook  aangeduid  als  “partijen”.   

6.	  De  ACM  heeft  de  melding  in  de  Staatscourant  66327  van  2  december  2019  gepubliceerd.  Derden  
hebben  geen  zienswijzen  bij  de  ACM  ingediend.  De  ACM  heeft  schriftelijk  vragen  gesteld  aan  en  
gesprekken  gevoerd  met  verschillende  marktpartijen.  

3 Partijen 

7.	 Audax is een besloten vennootschap die als holdingmaatschappij via haar dochtervennootschappen 
actief is op het gebied van de uitgifte en distributie van tijdschriften, de verkoop van buitenlandse 

1 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 
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kranten, boeken en strips en het aanbieden van logistieke dienstverlening. Daarnaast is Audax 
franchisegever van de formules The Read Shop, The Read Shop Express (hierna beiden: TRS), 
Vivánt en Tabaronde en exploiteert zij zelfstandig winkels van AKO. Audax is tevens actief als 
franchisegever en inkoopcombinatie op het gebied van huishoudartikelen en speelgoed via 
Marskramer, Prima, Novy en Toys2Play. 

8.	 Bruna is een besloten vennootschap die actief is op het gebied van de verkoop van boeken, 
tijdschriften, dagbladen, kantoor- en schoolartikelen, wenskaarten, staatsloten en tabak. Bruna doet 
dit via 63 eigen winkels en 213 franchise winkels. 

4 De gemelde operatie 

9.	 Partijen zijn voornemens om een transactie uit te voeren waarmee Audax 100% van de aandelen in 
Bruna zal verwerven. De voorgenomen transactie blijkt uit de concept Share purchase agreement 

van 26 november 2019. 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

10.	 De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 
Mededingingswet. Het gevolg van de transactie is dat Audax de uitsluitende zeggenschap zal 
verkrijgen over Bruna. 

11.	 Betrokken ondernemingen zijn Audax en Bruna. 

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

6 Beoordeling 

13.	 In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Hiertoe beschrijft de ACM eerst 
de activiteiten van partijen in paragraaf 6.1. Paragraaf 6.2 bevat een beschrijving van de relevante 
productmarkten en paragraaf 6.3 de relevante geografische markten. In paragraaf 6.4 geeft de ACM 
een analyse van de gevolgen van de voorgenomen concentratie. 

6.1 Activiteiten van partijen 

14.	 Partijen zijn beide actief op de volgende gebieden. Partijen zijn ten eerste via een aantal 
franchiseformules en eigen winkels (op het gebied van zogenaamde kantoorboekhandels of 
gemakswinkels) actief in de retailverkoop van diverse non-food producten, waaronder boeken, 
tijdschriften en dagbladen, kantoorartikelen, postzegels en PostNL-services, cadeaukaarten, loterijen 
en lottospelen, tabaksproducten, wenskaarten en speelgoed. Audax is franchisegever van onder 
andere TRS en exploiteert zelfstandig winkels van AKO (zie randnummer 7). Bruna is actief met 
eigen en franchise winkels (zie randnummer 8). Audax is bovendien nog actief als distributeur van 
tijdschriften en dagbladen en actief in de groothandel van buitenlandse boeken via haar 
werkmaatschappij Van Ditmar. 
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15.	 Partijen hebben in de melding en in de antwoorden op aanvullende vragen een overzicht gegeven 
van hun activiteiten en de overlap die er tussen hun activiteiten bestaat. Tabel 1 geeft hiervan een 
overzicht. 

Tabel 1: Activiteiten van partijen 

Activiteiten Audax Bruna 

Retail verkoop van Nederlandstalige printboeken X X 
Retail verkoop van buitenlandse printboeken X X 
Retail verkoop van losse tijdschriften en dagbladen X X 
Retail verkoop van postzegels en PostNL-services X X 
Retail verkoop van cadeau-kaarten X X 
Retail verkoop van tabaksproducten X X 
Retail verkoop van kantoorartikelen X X 
Retail verkoop van wenskaarten X X 
Retail verkoop van loterijen en lottospelen X X 
Retail verkoop van speelgoed X X 

Groothandel in tijdschriften (commerciële distributie) X 

Logistieke distributie van tijdschriften X 

Uitgifte van tijdschriften X 

Import en uitgifte van buitenlandse printboeken X 

16.	 Partijen geven hiermee aan dat overlap bestaat op het gebied van non-food retailactiviteiten in de 
volgende productgroepen: boeken, tabaksproducten, tijdschriften en dagbladen, kantoorartikelen, 
postzegels en PostNL-services, cadeaukaarten, loterijen en lottospelen, wenskaarten en speelgoed.2 

6.2 Relevante productmarkten 

6.2.1 Retailverkoop van non-food producten 

Standpunt van partijen 

17.	 Volgens partijen zijn er met betrekking tot de retailactiviteiten zoals benoemd onder 6.1 weinig tot 
geen precedenten. Partijen hebben daarom als uitgangspunt de markt voor retailverkoop van non-

food producten3 genomen en gaan in de concentratiemelding uit van een nadere segmentering van 
het non-food retailsegment in verschillende productgroepen.4 Ter ondersteuning van deze 
voorgestelde segmentering verwijzen partijen onder andere naar interne rapportages waarin de 
voorgestelde onderverdeling naar productgroep overeenkomt met de gehanteerde omzetgroepen en 

2 Partijen geven aan dat op zeer beperkte schaal overige producten zoals zoetwaren, leesbrillen, oordopjes, powerbanks,  
telefoonkaarten, vervoersbewijzen en overige ‘impulsaankopen’ worden gedaan, maar dat partijen hiermee een beperkte  
omzet behalen en binnen geen van deze productgroepen een noemenswaardig marktaandeel hebben. In dit besluit zal  
daarom op deze producten verder niet worden ingegaan.  
3 Beschikking van de Europese Commissie van 18 maart 2014, zaaknummer M.7172, Apollo/Fitzwilliam/Wittington/Arnotts,  
randnummer 12.  
4 Partijen verwijzen hierbij naar de beschikking van de Europese Commissie van 16 februari 2010, zaaknummer M.5721,  
Otto/Primodo Assets, randnummer 19 en 30.  
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naar de interne organisatiestructuur van beide ondernemingen, bijvoorbeeld op het gebied van 
inkoop. 

Beoordeling door de ACM 

18.	 Uit de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie (hierna: Commissie) volgt dat de 
Commissie met betrekking tot de retailsector doorgaans uitgaat van een onderscheid tussen het 
food-segment en het non-food segment, waarbij binnen het non-food segment nog een nader 
onderscheid gemaakt kan worden per productgroep.5 De Commissie heeft in dit kader geoordeeld 
dat onder meer relevant is of de producten uit verschillende productgroepen als substitueerbaar 
worden gezien (vanuit de vraagzijde). Tevens kan de aanwezigheid van andere spelers die 
gespecialiseerd zijn in één of meer productgroepen resulteren in onderscheidende 
concurrentievoorwaarden die maken dat sprake is van een aparte productmarkt. De Commissie 
heeft het in haar beschikkingspraktijk opengelaten of er binnen de retailverkoop van non-food 

producten nog een nadere segmentering dient te worden gemaakt op basis van het retailkanaal 
(bijvoorbeeld voor speciaalzaken).6 

19.	 Om nader inzicht te verkrijgen in de relevante productmarkt heeft de ACM onderzoek verricht onder 
diverse marktpartijen en vooral aandacht besteed aan de vraag of er binnen de markt van 
retailverkoop van non-food producten een nadere segmentatie per productgroep dient te worden 
gemaakt. De ACM heeft in dit kader onder andere marktgesprekken gevoerd met concurrenten van 
partijen (soortelijke kantoorboekhandels) en andere ondernemingen waarvan de activiteiten (deels) 
overlappen met de activiteiten van partijen. 

20.	 In de paragrafen hierna beoordeelt de ACM welke mogelijke (deel)markten kunnen worden 
onderscheiden op het gebied van de retailverkoop van non-food producten. De ACM sluit hierbij aan 
bij de hierboven beschreven systematiek uit de beschikkingspraktijk van de Commissie en waar 
mogelijk bij haar eigen eerdere besluiten. 

6.2.1.1 Retailverkoop van boeken 

Standpunt van partijen 

21.	 Partijen gaan uit van de volgende onderverdeling binnen de markt voor de retailverkoop van boeken: 
(i) de markt voor verkoop van Nederlandstalige printboeken aan consumenten (zowel offline als 
online), (ii) de markt voor verkoop van buitenlandse printboeken aan consumenten (zowel offline als 
online) en (iii) de markt voor verkoop van e-books aan consumenten. 7 

22.	 Ter ondersteuning van bovenstaande segmentering verwijzen partijen naar de Europese 
beschikkingspraktijk, waarin de Commissie eerder op uitgeverijniveau een mogelijk onderscheid 
heeft overwogen tussen de uitgifte van printboeken, e-books en audiobooks.8 De Commissie 

5 Zie bijvoorbeeld Beschikking van de Commissie van 16 februari 2010,zaaknummer M.5721, Otto/Primondo Assets.  
6 Zie bijvoorbeeld Beschikking van de Commissie van 16 februari 2010,zaaknummer M.5721, Otto/Primondo Assets,  
randnummer 19.  
7 Partijen gaan in de melding alleen in op de mogelijke productmarkten voor Nederlandse en buitenlandse printboeken, nu  
partijen op andere boekvormen (e-books en audiobooks) vrijwel niet actief zijn.  
8 Beschikking van de Commissie van 5 april 2013, zaaknummer M.6789, Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House,  
randnummers 139-149.  
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overwoog daarnaast dat eenzelfde onderverdeling tevens mogelijk is voor de verkoop van boeken 
op retailniveau.9 

23.	 Partijen stellen dat een nadere segmentering op basis van distributiekanaal en/of genre niet nodig is. 
Ten eerste volgt dit volgens partijen uit de recente beschikkingspraktijk van de Commissie, nu de 
Commissie hierin heeft geoordeeld dat verkopen op afstand (waaronder: boekenclubs, postorder en 
online verkopen) onderdeel uitmaken van de overkoepelende markt voor de retailverkoop van 
printboeken. Partijen rekenen daarom ook online verkopen tot de markten voor retailverkopen van 
Nederlandse en buitenlandse printboeken. Een nader onderscheid naar genre is volgens partijen 
evenmin nodig, nu het marktaandeel op eventueel nader gesegmenteerde markten slechts zeer 
beperkt (maximaal 5%) zal afwijken van hun marktaandeel op de markt voor de retailverkoop van 
printboeken. 

Opvattingen van marktpartijen 

24.	 Uit het marktonderzoek van de ACM volgt dat het online verkoopkanaal zeer relevant is binnen de 
retailverkoop van boeken. Marktpartijen merken bijvoorbeeld op dat daar waar ongeveer 15 jaar 
geleden nog een tiental (grote) partijen waren binnen de boekenbranche, dit aantal significant is 
gedaald. Tegelijkertijd blijkt uit het marktonderzoek dat bol.com het grootste marktaandeel heeft in 
de verkoop van boeken aan consumenten en dat door de opkomst van de sterk toegenomen online 
verkoop het aantal fysieke locaties waar boeken worden verkocht sterk is afgenomen.10 

Beoordeling door de ACM 

25.	 In navolging van de Commissie gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de 
onderhavige voorgenomen concentratie in dit besluit uit van een aparte relevante markt voor de 
retailverkoop van printboeken. In navolging van de Commissie gaat de ACM er eveneens vanuit dat 
online verkopen onderdeel uitmaken van de overkoepelende markt voor de retailverkoop van 
printboeken. Het marktonderzoek van de ACM bevestigt dit ook en geeft daarom geen aanleiding om 
tot een andere afbakening van de markt te komen. 

6.2.1.2 Retailverkoop van tabaksproducten 

Standpunt van partijen 

26.	 Partijen gaan uit van een aparte productmarkt voor retailverkoop van tabaksproducten.11 Partijen 
verwijzen ter ondersteuning hiervan onder meer naar de sterk gereguleerde (retail)verkoop van 
tabaksproducten in Nederland (bijvoorbeeld de minimumleeftijd en verpakkingsvereisten) en het feit 
dat tabaksproducten accijnsgoederen zijn. Daarnaast geven partijen aan dat zij de tabaksproducten 
inkopen bij specifieke leveranciers die uitsluitend actief zijn binnen deze productgroepen. Verdere 
segmentering kan volgens partijen buiten beschouwing blijven, nu dit de materiële beoordeling van 
de concentratie niet beïnvloedt. 

9 Beschikking van de Commissie van 4 mei 2017, zaaknummer AT.40153, E-books and related matters (Amazon),  
randnummer 42.  
10 Antwoorden marktpartij van 11 december 2019 (ACM/IN/448737).  
11 Partijen verwijzen hierbij onder meer naar een beschikking van de Commissie van 17 juni 1998, zaaknummer IV/36.0101-
F3, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, randnummers 26 en 28.  
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Beoordeling door de ACM 

27.	 Op basis van de beschikkingspraktijk van de Commissie12 en de door partijen aangeleverde 
informatie gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen 
concentratie in dit besluit uit van een mogelijke markt voor retailverkoop van tabaksproducten. In het 
midden kan worden gelaten of een nadere segmentering dient te worden gemaakt naar 
tabaksproduct, aangezien dit de materiële beoordeling van de concentratie niet beïnvloedt (zie 
randnummer 87). 

6.2.1.3 Retailverkoop van losse tijdschriften en dagbladen 

Standpunt van partijen 

28.	 Partijen gaan uit van de markt voor losse verkoop van dagbladen en tijdschriften.13 Een nadere 
segmentering is volgens partijen niet nodig, omdat dit de materiële beoordeling van de voorgenomen 
concentratie niet beïnvloedt, aangezien (i) partijen op geen van mogelijke nadere segmenten een 
marktaandeel hebben dat meer dan 5% afwijkt van het marktaandeel op de hoofdmarkt en (ii) op 
vrijwel alle verkooppunten een breed assortiment wordt aangeboden waarin alle mogelijke 
segmenten worden vertegenwoordigd. Een onderverdeling tussen online- en offlinekanaal kan 
volgens partijen tevens buiten beschouwing worden gelaten, omdat uitsluitend Bruna een zeer 
beperkte concurrentiepositie heeft op het gebied van online verkoop van tijdschriften. 

Opvattingen van marktpartijen 

29.	 Uit het marktonderzoek van de ACM is naar voren gekomen dat de verkoop van tijdschriften via het 
online verkoopkanaal relatief beperkt is. Wel is door marktpartijen opgemerkt dat hoewel het aantal 
(gespecialiseerde) verkooppunten afneemt, het aantal supermarkten dat in een tijdschriftenwand 
tijdschriften en dagbladen aanbiedt, is toegenomen.14 

Beoordeling door de ACM 

30.	 In een eerder besluit over misbruik van een economische machtspositie is de ACM uitgegaan van 
een “markt voor de wederverkoop van dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop”.15 Op basis 
van de toegepaste systematiek in haar eerdere besluit en de door partijen aangeleverde informatie 
gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie 
in dit besluit uit van een mogelijke markt voor retailverkoop van losse tijdschriften en dagbladen. In 
het midden kan worden gelaten of een nadere segmentering moet worden gemaakt tussen de losse 
verkoop van tijdschriften enerzijds en de losse verkoop van dagbladen anderzijds, nu dit de 
materiële beoordeling van de concentratie niet beïnvloedt. Verder kan in het midden worden gelaten 
of er een verder onderscheid dient te worden gemaakt naar verkoopkanaal (offline en online) en/of 
verschillende typen tijdschriften, nu dit de materiële beoordeling van de concentratie niet beïnvloedt 
(zie randnummer 82). 

12 Gerecht van de Europese Gemeenschap, 22 november 2001, zaaknummer T-139/98, AAMS vs Commissie,  
randnummers 7-10. Beschikking van de Commissie van 17 juni 1998, zaaknummer IV/.36.0101-F3, Amministrazione
 

Autonoma dei Monopoli di Stato, randnummers 26 en 28.  
13 Partijen verwijzen hierbij naar een besluit van de NMa van 11 augustus 1998, zaaknummer 803, Edipress vs Audax,  
randnummer 105.  
14 Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524972).  
15 Besluit van de NMa van 11 augustus 1998, zaaknummer 803, Edipress vs Audax, randnummer 105.  
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6.2.1.4 Retailverkoop van kantoorartikelen 

Standpunt van partijen 

31.	 Partijen gaan uit van een markt voor retailverkopen van kantoorartikelen. Volgens partijen volgt deze 
aparte productmarkt onder andere uit (i) het bestaan van diverse gespecialiseerde winkels 
(waaronder kantoorboekhandels), (ii) het feit dat kantoorartikelen worden afgenomen van 
gespecialiseerde leveranciers en (iii) het bestaan van een specifieke omzetgroep voor 
kantoorartikelen bij partijen. Daarnaast stellen partijen dat de markt voor de retailverkoop van 
kantoorartikelen zowel offline als online verkopen omvat, nu deze verkoopkanalen sterk met elkaar 
zouden concurreren. 

Opvattingen van marktpartijen 

32.	 Uit het marktonderzoek zijn signalen naar voren gekomen die erop duiden dat voor de retailverkoop 
van kantoorartikelen het online verkoopkanaal slechts beperkt relevant is. Uit gesprekken is 
gebleken dat hoewel de online verkoop wel degelijk belangrijk is voor de business-to-business 

verkoop van kantoorartikelen, dit in veel mindere mate geldt voor de verkoop van kantoorartikelen 
aan consumenten. Daarnaast is tevens uit het marktonderzoek gebleken dat er voor consumenten 
veel verschillende kanalen zijn voor de aanschaf van kantoorartikelen. Naast (kantoor)boekhandels 
hebben diverse (grote) supermarkten veelal een (klein) assortiment kantoorartikelen, net als winkels 
zoals de HEMA en de Action. Uit het marktonderzoek blijkt dat met name met deze laatste twee type 
winkels hevig wordt geconcurreerd.16 

Beoordeling door de ACM 

33.	 Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM, 
op basis van de informatie van partijen en het marktonderzoek, in dit besluit uit van een mogelijke 
markt voor retailverkoop van kantoorartikelen. Of binnen deze mogelijke markt een nader 
onderscheid moet worden gemaakt tussen online en offline verkopen kan in het middel worden 
gelaten, nu dit de materiële beoordeling van de concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 88). 

6.2.1.5 Retailverkoop van postzegels en PostNL-services 

Standpunt van partijen 

34.	 Partijen gaan uit van een aparte productmarkt voor retailverkoop van postzegels en PostNL-
services. Volgen partijen volgt het bestaan van deze aparte productmarkt onder andere uit de 
specifieke kenmerken van post-producten/-diensten en het onderscheidende gereguleerde karakter 
van de postsector. Partijen menen daarnaast dat er voldoende samenhang bestaat tussen de 
verkoop van postzegels en PostNL-services (de zogenaamde servicebalie-producten), omdat beide 
betrekking hebben op de verzending van (post)stukken. 

Beoordeling door de ACM 

35.	 Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM 
in dit besluit uit van een mogelijke markt voor de retailverkoop van postzegels en PostNL-services. 
Of binnen deze mogelijke markt een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen postzegels en 
PostNL-services kan in het midden worden gelaten, aangezien dit de materiële beoordeling van de 
voorgenomen concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 83). 

16 Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524972). 
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6.2.1.6 Retailverkoop van cadeaukaarten 

Standpunt van partijen 

36.	 Partijen voeren aan dat de retailverkoop van cadeaukaarten als aparte productmarkt kan worden 
onderscheiden, aangezien (anders dan bij andere productgroepen) sprake is van omzetten in de 
vorm van vaste provisies. Bovendien is sprake van specifieke leveranciers (zoals de VVV(kaart), de 
Nationale Bioscoopbon, de Fashion Cheque). Hoewel partijen zelf geen cadeaukaarten online 
verkopen, geven zij aan concurrentiedruk te ervaren vanuit het online verkoopkanaal, bijvoorbeeld 
van www.cadeaubon.nl. De productmarkt voor de retailverkoop van cadeaukaarten omvat volgens 
partijen daarom zowel het online als offline verkoopkanaal. 

Beoordeling door de ACM 

37.	 Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM 
in dit besluit uit van een mogelijke markt voor de retailverkoop van cadeaukaarten, gezien de 
specifieke leveranciers en de aard van het product. Of binnen deze mogelijke markt een nader 
onderscheid moet worden gemaakt tussen het offline en online verkoopkanaal kan in het midden 
worden gelaten, aangezien dit de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet 
beïnvloedt (zie randnummer 84). 

6.2.1.7 Retailverkoop van loterijen en lottospelen 

Standpunt van partijen 

38.	 Partijen stellen dat er een aparte productmarkt bestaat voor retailverkopen van loterijen en 
lottospelen, gelet op de onderscheidende kenmerken die samenhangen met de verkopen hiervan. 
Partijen verwijzen hierbij naar het specifieke type omzet (provisie van de Nederlandse Loterij), de 
specifieke afnemers en leveranciers en de specifieke regulering van kansspelen in Nederland. 
Partijen geven daarnaast aan concurrentiedruk te ervaren van het online verkoopkanaal, nu 
consumenten naast de fysieke verkooppunten tevens loterijen en lottospelen rechtstreeks online bij 
de Nederlandse Loterij kunnen bestellen. 

Beoordeling door de ACM 

39.	 In eerdere besluiten oordeelde de ACM dat, specifiek ten aanzien van de aanbieders van loterijen en 
lottospelen, een markt voor loterijen en lottospelen het meest aannemelijk is.17 De ACM heeft hierbij 
in het midden gelaten of er moet worden uitgegaan van mogelijk nauwer afgebakende markten 
(bijvoorbeeld met een nader onderscheid naar afzonderlijke loterijen en lottospelen). In navolging 
van deze eerdere besluiten gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige 
voorgenomen concentratie in dit besluit uit van een mogelijke markt voor de retailverkoop van 
loterijen en lottospelen. Of binnen deze mogelijke markt een nader onderscheid moet worden 
gemaakt tussen het offline en online verkoopkanaal kan in het midden worden gelaten, aangezien dit 
de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 86). 

17 Besluit van de ACM van 7 december 2018, zaaknummer 15.0783.24, SENS/SNS, randnummer 19 (in navolging van het 
meldingsbesluit van de ACM van 18 augustus 2015, zaaknummer 15.07101.22, randnummer 25). Zie ook het besluit van de 
NMa van 13 oktober 1999, zaaknummer 807, Staatsloterij/Lotto/Bankgiroloterij, randnummers 50-55 en het besluit van de 
NMa van 15 augustus 2002, zaaknummer 3040, NPL/SUFA, randnummers 54-57. 
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6.2.1.8 Retailverkoop van wenskaarten 

Standpunt van partijen 

40.	 Partijen zijn van mening dat een aparte markt voor retailverkopen van wenskaarten kan worden 
onderscheiden, aangezien partijen geen substitueerbaarheid van wenskaarten met overige – voor de 
voorgenomen concentratie – relevante productgroepen zien en sprake is van specifieke leveranciers 
die te onderscheiden zijn van andere productgroepen. Partijen scharen onder deze productgroep 
tevens het online verkoopkanaal, aangezien partijen stellen sterke concurrentie te ondervinden van 
met name www.greetz.nl en omdat Hallmarkt een webshop heeft voor wenskaarten. 

Beoordeling door de ACM 

41.	 Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM 
in dit besluit uit van een mogelijke markt voor de retailverkoop van wenskaarten. Of binnen deze 
mogelijke markt een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen het offline en online 
verkoopkanaal kan in het midden worden gelaten, aangezien dit de materiële beoordeling van de 
voorgenomen concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 85). 

6.2.1.9 Retailverkoop van speelgoed 

Standpunt van partijen 

42.	 Partijen geven aan dat zij beide op zeer beperkte schaal actief zijn op het gebied van verkoop van 
speelgoed. Partijen verwijzen naar de beschikkingspraktijk van de Commissie. De Commissie heeft 
in 1997 de markt voor de gespecialiseerde speelgoeddetailhandel gedefinieerd.18 Deze definitie is 
later door de NMa overeenkomstig toegepast.19 Volgens partijen kan een nader onderscheid tussen 
online en offline verkoopkanalen anno 2019 echter achterwege blijven, onder andere gezien de 
omvang van bol.com (zowel wat betreft omzet als grootte van het assortiment) en het verdwijnen van 
de traditionele speelgoedketen Bart Smit en de doorstart die Intertoys heeft moeten maken. Partijen 
menen dat een nadere segmentering naar speelgoed en (video)spelletjes in het midden gelaten kan 
worden omdat dit de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie (gezien de marginale 
omzet van partijen in iedere mogelijke subcategorie) niet beïnvloedt. 

Beoordeling door de ACM 

43.	 In navolging van eerdere beschikkingen van de Commissie en besluiten van de ACM gaat de ACM 
voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie in dit besluit uit 
van een markt voor de retailverkoop van speelgoed. Gezien het belang van online verkopen 20 , gaat 
de ACM er vanuit dat het online kanaal deel uitmaakt van de markt voor de retailverkoop van 
speelgoed. Gezien het zeer beperkte gezamenlijke marktaandeel van partijen (zie randnummer 89) 
zou het overigens voor de beoordeling van deze voorgenomen concentratie niet uitmaken of online 
verkopen niet zouden worden meegerekend tot de markt voor retailverkoop van speelgoed. 

18 Beschikking van de Commissie van 26 juni 1997, zaaknummer IV/M.890, Blokker/Toys ‘R’ Us, randnummer 28.  
19 Besluit van de NMa van 22 juni 1998, zaaknummer 166, Vendex/KBB, randnummer 39.  
20 Bijvoorbeeld in 2018 werd bijna de helft van het speelgoed verkocht via internet (zie https://www.emerce.nl/nieuws/bijna-
helft-speelgoed-verkocht-via-internet).  
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6.2.1.10 Retailverkoop van non-food producten via kantoorboekhandels 

Standpunt van partijen 

44.	 Zoals hierboven beschreven menen partijen dat het uitgangspunt voor de marktafbakening de markt 
voor retailverkoop van non-food producten is, nader gesegmenteerd naar productgroep. Een 
alternatieve benadering is dat sprake is van een mogelijke markt van retailverkopen van het gehele 
assortiment zoals partijen dat aanbieden in de kantoorboekhandels of de speciaalzaken. Partijen 
gaan niet in op een mogelijke afbakening van de markt van retailverkopen van een bepaald 
assortiment non-food producten op basis van distributiekanaal (bijvoorbeeld verkopen via 
speciaalzaken zoals kantoorboekhandels). 

Opvattingen van marktpartijen 

45.	 Uit het marktonderzoek is naar voren gekomen dat concurrenten van partijen zowel de concurrentie 
per productgroep beoordelen (zoals de concurrentie die uitgaat van supermarkten) als de 
concurrentie vanuit gelijksoortige kantoorboekhandels. De aanwezigheid van gelijksoortige 
kantoorboekhandels is met name relevant voor de opening van een nieuwe vestiging. Hierbij is 
opgemerkt dat er vooral wordt gekeken naar de eventuele aanwezigheid van gelijksoortige winkels 
op lokaal niveau en de hieruit voortkomende concurrentiedruk op het gehele assortiment.21 

46.	 Andere spelers concurreren op een gedeelte van het assortiment van kantoorboekhandels 
(bijvoorbeeld op wenskaarten en tijdschriften) en zouden daarom in deze context minder relevant 
zijn. Daarnaast is tevens opgemerkt dat andere spelers, zoals supermarkten, vaak ook bínnen een 
bepaalde productgroep niet concurreren met het volledige assortiment van kantoorboekhandels. 
Voor bijvoorbeeld tijdschriften geldt dat dat supermarkten doorgaans een meer generalistisch 
aanbod hebben met alleen de “hardlopers”, terwijl kantoorboekhandels een groter en meer 
specialistisch aanbod hebben.22 

Beoordeling door de ACM 

47.	 Op basis van de gegevens van partijen en het marktonderzoek blijkt dat voor de verschillende non-

food productcategorieën verschillende type aanbieders actief zijn, zoals speciaalzaken en 
supermarkten. Er zijn dan ook grote verschillen in marktaandelen voor de verschillende 
productcategorieën. Voor de beoordeling van deze voorgenomen concentratie gaat de ACM daarom 
niet uit van een aparte productmarkt voor de verkoop van een bepaald assortiment non-food 

retailproducten via kantoorboekhandels omdat dit geen juist beeld van de concurrentieverhoudingen 
zou geven. 

6.2.2 Markt voor distributie van dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop 

Standpunt van partijen 

48.	 Partijen gaan uit van de markt voor distributie van dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop. 
Partijen verwijzen naar een besluit van de NMa waarin zij eerder de markt voor dagbladen en 
tijdschriften voor de losse verkoop heeft gedefinieerd.23 In dit besluit heeft de NMa destijds een 

21 Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524398) waarbij kantoorboekhandels als “100% concurrent” worden  
aangemerkt.  
22 Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524398).  
23 Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7165, Sanoma/SBS, randnummers 41-43.  
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onderscheid gemaakt tussen de distributie van Nederlandse tijdschriften en dagbladen enerzijds en 
de distributie van buitenlandse tijdschriften en dagbladen anderzijds.24 Volgens partijen is dit 
onderscheid echter niet langer relevant. Partijen merken in dit kader op dat er in momenteel in 
Nederland slechts twee ondernemingen actief zijn in de groothandel van tijdschriften: Betapress 
(onderdeel van de Audax-groep) en Aldipress (onderdeel van de Sanoma Groep). Deze 
ondernemingen voeren beide zowel Nederlandse als buitenlandse titels en retailers kunnen hun 
gehele behoefte aan Nederlandse en buitenlandse titels inkopen bij dezelfde twee partijen. Er zijn 
volgens partijen daarom geen omstandigheden die de inkoop van buitenlandse tijdschriften wezenlijk 
anders maakt dan de inkoop van Nederlandse tijdschriften. 

Beoordeling door ACM 

49.	 In navolging van haar eerdere besluit in Sanoma/SBS,
25 gaat de ACM voor de beoordeling van de 

gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie uit van de markt voor de distributie van 
dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop. In het midden kan worden gelaten of een nader 
onderscheid moet worden gemaakt naar distributie van Nederlandse tijdschriften en dagbladen 
enerzijds en buitenlandse tijdschriften en dagbladen anderzijds, nu de materiële beoordeling van de 
concentratie hierdoor niet wordt beïnvloed. 

6.2.3 Markt voor groothandel van buitenlandse boeken 

Standpunt van partijen 

50.	 Partijen gaan uit van een aparte markt voor de groothandel van buitenlandse boeken (origineel niet-
Nederlandse boeken). Van partijen is alleen Audax via Van Ditmar actief als groothandel in 
buitenlandse boeken en zij levert hierbij onder andere niet-Nederlandse boeken aan Bruna en 
andere partijen zoals Libris Blz, Primera en bol.com. Partijen verwijzen naar een besluit waarin de 
NMa een markt heeft gedefinieerd voor de import van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse 
boeken) in Nederland.26 

Beoordeling door de ACM 

51.	 Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM 
in dit besluit uit van een mogelijke markt voor de groothandel van buitenlandse (origineel niet-
Nederlandse) boeken. Gelet op het beperkte marktaandeel van Bruna op de downstream markt (zie 
randnummer 119) kan een definitieve marktafbakening in het midden blijven. 

6.3 Relevante geografische markten 

52.	 In deze paragraaf beschrijft de ACM de relevante geografische markten. De ACM gaat eerst in op de 
mogelijke markten voor retailverkoop van non-food producten, daarna op de mogelijke markt voor 
distributie van tijdschriften en dagbladen en de mogelijke markt voor groothandel van buitenlandse 
boeken. 

24 Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7165, Sanoma/SBS, randnummer 42.  
25 Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7165, Sanoma/SBS, randnummers 41-43.  
26 Besluit van de NMa van 16 december 1998, zaaknummer 209, Besluit ontheffing kartelverbod Stichting Uitverij en
 

Boekhandel Pegasus, randnummer 20.  

14/30 

http:Nederland.26
http:anderzijds.24


     
     

 

 
 

 

     

    

             
           

              
                

            
             

             
     

             
            
               

             
           

            
              

   

             
           

             
             

   

              
               

             
              

     

                                                        
                

                
                

  
              
               

            

        
                

             
                    

                 
             

Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/037542 / Documentnr. ACM/UIT/526921 

6.3.1 Retailverkoop van non-food producten 

Standpunt van partijen 

53.	 Partijen stellen dat voor de onderhavige concentratie moet worden uitgegaan van nationale 
retailmarkten. Partijen ondersteunen deze stelling ten eerste met verwijzingen naar de 
beschikkingspraktijk van de Commissie en de ACM, waar ten aanzien van boeken27, loterijen en 

28 29 lottospelen en sigaretten eerder is geoordeeld dat er op retailniveau of op het niveau van de 
productie/organisatie (van loterijen en lottospelen) sprake is van nationale markten. Partijen geven 
aan dat deze nationale geografische afbakening analoog kan worden toegepast op de overige 
productgroepen en dat voor de retailverkoop van deze overige productgroepen evenwel sprake is 
van homogene en nationale concurrentievoorwaarden. 

54.	 Partijen verwijzen bovendien naar een tweetal besluiten waarin de Commissie30 heeft overwogen 
dat, ondanks het bestaan van een verzorgingsgebied rondom retail outlets, dit verzorgingsgebied 
niet per definitie de omvang van de geografische markt bepaalt. Partijen voeren aan dat de 
Commissie voor de beoordeling van de geografische reikwijdte van de retailmarkten onder meer 
bekijkt of de volgende concurrentieparameters op nationaal of regionaal/lokaal niveau worden 
bepaald: (i) het commercieel beleid, (ii) het marketing-/promotie- en advertentiebeleid, (iii) de 
bepaling van het productaanbod, (iv) bepaling van het service niveau (zoals openingstijden) en (v) 
het distributienetwerk. 

55.	 In dit kader stellen partijen dat beide ondernemingen een landelijk opererende retailformule 
exploiteren en dat vrijwel alle hierboven beschreven concurrentieparameters op nationaal niveau 
worden vastgesteld […]*. Partijen benadrukken daarnaast dat de opkomst van online retail de 
retailmarkt ingrijpend heeft veranderd en het aanbod en prijsniveau landelijk heeft gelijkgetrokken. 

Opvattingen van marktpartijen 

56.	 Als onderdeel van haar marktonderzoek heeft de ACM marktpartijen gevraagd naar het geografische 
gebied waarbinnen zij met elkaar concurreren. Hieruit is een tweeledig beeld naar voren gekomen. 

57.	 Ten eerste bevestigen marktpartijen enerzijds het beeld dat online verkopen inderdaad belangrijk 
zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de retailverkoop van boeken, waar de concurrentiedruk vanuit het 
online verkoopkanaal is toegenomen. 

27 Besluit van de Commissie van 5 juli 2010, zaaknummer M.5838, Bertelsmann/Planeta/Circulo, randnummer 34 en 35.  
Besluit van de Commissie van 15 oktober 2007, zaaknummer M.4611, Egmont/Bonnier (Books), randnummer 20 en 21.  
Besluit NMa van 31 mei 2001, zaaknummer 2415, Veen Uitgever Beheer B.V./Bosch&Keuning N.V., randnummer 27 (op  
uitgeverijniveau).
 
28 Besluit van de ACM van 7 december 2015, zaaknummer 15.0783.24, SENS/SNS, randnummer 27.  
29 Gerecht van de Europese Gemeenschap, 22 november 2011, zaaknummer T-139 98, AAMS vs Commissie,  
randnummers 7-10 en Commissiebeschikking van 17 juni 1998, zaaknummer IV/36.0101-F3, Amministrazione Autonomia
 

dei Monopoli di Stato, randnummers 26 en 28.  
30 Besluit van de Commissie van 27 september 2002, zaaknummer M.2951, A.S. Watson/Kruidvat, randnummer 16 en  
besluit van de Commissie van 23 juli 1999, zaaknummer M.1612, Wal-mart/ASDA, randnummer 9.  
* In deze 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 aangegeven. In het geval van getallen en  
percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes.  
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58.	 Anderzijds is uit het marktonderzoek naar voren gekomen dat lokale concurrentie evenwel een rol 
speelt. Dit geldt onder andere bij het openen van een nieuwe vestiging, waar bijvoorbeeld een 
vestigingsplaatsonderzoek wordt gedaan op basis van informatie die bij gemeentes kan worden 
opgevraagd (waaronder inwoneraantal en de aantrekkingskracht die uitgaat van een 
(winkel)centrum).31 Daarnaast is gebleken dat ook met betrekking tot het productaanbod op lokaal 
(gemeentelijk) niveau naar de bestaande concurrentie kan worden gekeken en dat het aanbod van 
bijvoorbeeld TRS wordt aangepast aan de lokale marktomstandigheden.32 

Beoordeling door de ACM 

59.	 Zoals opgemerkt in randnummer 25 gaat de ACM voor de beoordeling van deze voorgenomen 
concentratie uit van een aparte relevante markt voor de retailverkoop van printboeken, waar ook de 
online verkopen onderdeel van uitmaken. In navolging van eerdere beschikkingen van de 
Commissie33 gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen 
concentratie uit van een geografische markt voor de retailverkoop van printboeken die (ten minste) 
nationaal is. Dit wordt bevestigd in het marktonderzoek van de ACM. 

60.	 Uit het marktonderzoek van de ACM volgen aanwijzingen dat concurrenten van partijen de 
concurrentie ook op lokaal niveau beoordelen (zie randnummer 45). Voor deze zaak kan echter in 
het midden worden gelaten of de relevante markt voor retailverkopen van bepaalde non-food 

productengroepen (behalve de retailverkopen van boeken) moet worden afgebakend als nationaal of 
lokaal, omdat dit voor de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet uitmaakt (zie 
hiervoor randnummers 82 tot en met 89 en randnummer 103). 

6.3.2 Markt voor distributie van tijdschriften en dagbladen voor de losse verkoop 

Standpunt van partijen 

61.	 Partijen stellen dat de markt voor distributie van dagbladen en tijdschriften nationaal in omvang is. 
Partijen verwijzen hierbij naar een besluit van de NMa, waarin de NMa is uitgegaan van een 
nationale markt.34 

Beoordeling door de ACM 

62.	 In lijn met eerdere besluiten35 gaat de ACM voor de beoordeling van de onderhavige voorgenomen 
concentratie uit van een nationale markt voor de distributie van Nederlandse tijdschriften en 
dagbladen voor de losse verkoop. 

31 Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524398).  
32 Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524972).  
33 Besluit van de Commissie van 5 juli 2010, zaaknummer M.5838, Bertelsmann/Planeta/Circulo, randnummer 34 en 35.  
Besluit van de Commissie van 15 oktober 2007, zaaknummer M.4611, Egmont/Bonnier (Books), randnummer 20 en 21.  
34 Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7185, Sanoma/SBS, randnummer 59.  
35 Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7185, Sanoma/SBS, randnummer 59, Besluit van de NMa van 11  
augustus 1998, zaaknummer 803, Edipress vs Audax, randnummer 102.  
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6.3.3 Markt voor groothandel van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse) boeken 

Standpunt van partijen 

63.	 Partijen baseren zich op de beschikkingspraktijk van de NMa36 en gaan uit van een markt voor 
groothandel van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse) boeken die (ten minste) nationaal in 
omvang is. 

Beoordeling door de ACM 

64.	 Voor de beoordeling van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit besluit uit 
van een nationale markt voor groothandel van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse) boeken. 

6.4 Gevolgen van de concentratie 

65.	 In deze paragraaf gaat de ACM in op de mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie op 
de mededinging. De ACM zal eerst ingaan op de rol van franchise winkels voor de beoordeling van 
deze concentratie (6.4.1). De ACM zal vervolgens ingaan op de mogelijke markten voor 
retailverkoop van non-food producten (6.4.2). De ACM zal de gevolgen voor deze mogelijke markten 
eerst op nationaal niveau beoordelen. Vervolgens zal de ACM ook op lokaal niveau de overgebleven 
concurrentie na de voorgenomen concentratie beoordelen. Hierna zal de ACM ingaan op de 
mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie op de mogelijke markt voor de distributie van 
tijdschriften en dagbladen en de mogelijke markt voor groothandel in buitenlandse boeken (6.4.3). 

6.4.1 Franchisenemers en partners 

66.	 Bruna exploiteert een keten van 63 eigen winkels en 213 franchise winkels. Audax is franchisegever 
van 97 winkels van The Read Shop, 71 winkels van The Read Shop Express, 132 winkels van 
Vivánt en 89 winkels van Tabaronde. Daarnaast zijn 31 winkels aangesloten bij Plantage 
InkoopPartners, een inkoopcollectief van Audax. 

67.	 Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de 
mogelijke markten is het van belang om te bezien hoe er met franchisewinkels en partners dient te 
worden omgegaan. 

68.	 De Commissie heeft in haar beschikking Kesko/Tuko
37 criteria genoemd die (mede) bepalen of de 

binding tussen ondernemers en de exploitanten van winkelformules waarbij zij zijn aangesloten 
dusdanig sterk is dat de activiteiten van deze ondernemers tot die van de winkelformule dienen te 
worden gerekend. 

36 Besluit van de NMa van 31 mei 2001, zaaknummer 2415, Veen Uitgever Beheer B.V./Bosch & Keuning N.V.,  
randnummers 27-28. Besluit van de NMa van 8 augustus 2008, zaaknummer 6421, NDC/ThiemeMeulenhoff, randnummers  
44-45.  
37 Zie de beschikking van de Commissie van 20 november 1996, zaaknummer IV/M.784, Kesko/Tuko.  
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69.	 In het verleden heeft de ACM zich bij de beoordeling van concentraties vaker uitgelaten over de 
binding tussen de exploitant van een winkelformule en de daarbij aangesloten (zelfstandige) 
ondernemers.38 

70.	 Criteria die onder meer van belang zijn om tot een dergelijke binding te concluderen, zijn de 
mogelijkheid van een ondernemer om van franchisegever of formule te kunnen wisselen, het 
aandeel van de gehele inkoop van de ondernemer bij de centrale en voor welke periode de binding 
met de exploitant van de formule wordt aangegaan. Voorts zijn andere economische banden tussen 
de ondernemer en de exploitant van de formule van belang zoals leningen of verhuur door 
franchisegever van het pand waarin de franchisenemer is gevestigd. 

Beoordeling door de ACM 

71.	 Op verzoek van de ACM hebben partijen de beschikbare overeenkomsten, zoals die met de 
franchisenemers en inkooppartners van verschillende formules worden gehanteerd, overhandigd. Op 
basis van de kenmerken van de franchise- en partnerformules van Audax en Bruna rekent de ACM, 
in lijn met de hiervoor bedoelde eerdere zaken, de franchisewinkels van TRS en Marskramer van 
Audax en de franchisewinkels van Bruna volledig toe aan Audax respectievelijk Bruna. De winkels 
van Plantage InkoopPartners, Novy, Prima, Toys2Play, Vivánt en Tabaronde hebben een beperkte 
economische binding met Audax en worden aangemerkt als concurrent van de eerder genoemde 
formules van Audax en Bruna. 

72.	 Voor de Audax-formules Plantage InkoopPartners, Vivánt, Tabaronde, Novy, Prima en Toys2Play 
geldt dat het merendeel van de aangesloten winkels […]. 

73.	 Audax hanteert voor de formules TRS, TRSE en Marskramer overeenkomsten met haar 
franchisenemers […]. 

74.	 Bruna sluit met haar franchisenemers overeenkomsten […]. 

6.4.2 Horizontale effecten op de retailverkoop van non-food producten 

Standpunt van partijen 

75.	 Partijen voeren aan dat, gelet op de lage gezamenlijke marktaandelen van partijen, het zeer 
onaannemelijk is dat de voorgenomen concentratie de mededinging op de markt voor de 
retailverkoop van non-food producten en/of de mogelijke productmarkten op basis van productgroep 
zal belemmeren. Onderstaande tabel geeft de gezamenlijke marktaandelen (op basis van omzet) 
van partijen weer op de (mogelijke) nationale productmarkten voor retailverkoop van non-food 

producten. 

38 Zie het besluit van de NMa van 15 juni 1998, zaaknummer 811, Vendex Food Groep/De Boer Unigro, het besluit van de 
NMa van 24 juli 2000, zaaknummer 1710, Schuitema/A&P, het besluit van de ACM van 23 juli 2015, zaaknummer 
15.0484.22, Brocacef/Mediq en het besluit van de ACM van 1 april 2016, zaaknummer 15.1276.22, Holland Pharma/DA. 
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Tabel 2: Gezamenlijke marktaandelen van partijen (op basis van omzet) op de Nederlandse markt 
voor de retail-verkoop

39 

Mogelijke productmarkt Gezamenlijk marktaandeel 

Nederlandstalige printboeken [20-25%] 
Buitenlandse printboeken [10-15%] 
Losse tijdschriften en dagbladen [15-20%] 
Postzegels en PostNL-services [15-20%] 
Cadeau-kaarten [15-20%] 
Tabaksproducten [0-5%] 
Kantoorartikelen [10-15%] 
Wenskaarten [10-15%] 
Loterijen en lottospelen [0-5%] 
Speelgoed [0-5%] 

76.	 Volgens partijen volgt uit de lage gezamenlijke marktaandelen dat het onaannemelijk is dat de 
voorgenomen concentratie tot enige belemmering op de in Tabel 2 aangeduide (mogelijke) markten 
zou kunnen leiden. In aanvulling op de tabel hierboven merken partijen nog op dat zij ten aanzien 
van een aantal productgroepen niet de consumentenprijs bepalen, waardoor het door het ontbreken 
van prijsconcurrentie onaannemelijk is dat de voorgenomen concentratie zal leiden tot een 
belemmering van de mededinging. Partijen wijzen hierbij op de prijzen van Nederlandse printboeken 
(consumentenprijs wordt gedeeltelijk bepaald door de Wet op de vaste boekenprijs), postzegels en 
PostNL-services (consumentenprijs wordt bepaald door PostNL), cadeaukaarten, tabak en loterijen 
en lottospelen. 

77.	 Ten aanzien van de retailverkoop van boeken merken partijen op dat de concurrentiedruk vanuit het 
online verkoopkanaal steeds groter wordt en dat mede hierom het onaannemelijk is dat de 
voorgenomen concentratie de mededinging op deze mogelijke markten zal belemmeren. Voor de 
retailverkoop van tijdschriften en dagbladen is volgens partijen relevant dat deze producten overal in 
Nederland los verkrijgbaar zijn en bovendien bij een grote hoeveelheid landelijk verspreide ketens, 
waaronder lectuur- en tabakswinkels en alle grote supermarkten. De consument heeft dan ook 
keuze uit diverse verschillende verkoopkanalen en het is voor partijen daarom niet mogelijk om hun 
prijzen voor tijdschriften substantieel te verhogen als gevolg van de voorgenomen concentratie. 

Opvattingen van marktpartijen 

78.	 Marktpartijen verwachten geen nadelige gevolgen voor de concurrentie. Uit het marktonderzoek van 
de ACM is naar voren gekomen dat het aantal (kantoor)boekhandels en het aantal actieve 
ondernemingen in deze sector de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Marktpartijen hebben 
aangegeven dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar het online verkoopkanaal, vooral 
met betrekking tot de retailverkoop van printboeken. Marktpartijen ervaren in toenemende mate 
concurrentiedruk vanuit bijvoorbeeld bol.com. Een marktpartij heeft aangegeven dat door de 
verschuiving naar het online verkoopkanaal en de daling in het aantal fysieke verkooppunten van 
printboeken, de concurrentie tussen (fysieke) winkels minder hevig is dan een tiental jaren 
geleden.40 Met betrekking tot de retailverkoop van tijdschriften en dagbladen is naar voren gekomen 

39 Bron: melding partijen.  
40 Antwoorden marktpartij van 11 december 2019 (ACM/IN/448737).  
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dat naast (gespecialiseerde) verkooppunten, concurrentie uitgaat van supermarkten, met name voor 
de “hardlopers”.41 

Beoordeling door de ACM 

79.	 Er is een horizontale overlap tussen de activiteiten van partijen op de mogelijke markten voor de 
retailverkoop van non-food productgroepen zoals beschreven in paragraaf 6.2. Voor de beoordeling 
van de gevolgen van de voorgenomen concentratie heeft de ACM de overgebleven concurrentie (per 
productgroep en per distributiekanaal – online vs. offline) zowel op nationaal als lokaal niveau 
bekeken. 

(i) Gevolgen voor de retailverkoop van non-food producten op nationaal niveau 

80.	 Op de mogelijke nationale markten voor retailverkopen van non-food producten, gesegmenteerd 
naar productcategorie, zijn de gezamenlijke marktaandelen van partijen beperkt, zoals weergegeven 
in Tabel 2 hierboven. Deze marktaandelen wijzen niet op mogelijke mededingingsproblemen. 

81.	 Op de markt voor retailverkopen van printboeken hebben partijen een beperkt gezamenlijk 
marktaandeel ([20-25%]) Gelet hierop vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen 
concentratie de daadwerkelijke mededinging op de nationale markt voor retailverkopen van 
printboeken op significante wijze zou kunnen belemmeren.42 

82.	 Op de mogelijke markt voor de retailverkopen van losse tijdschriften en dagbladen spelen onder 
andere supermarkten een rol43 en oefenen daarmee concurrentiedruk uit op partijen. Het 
gezamenlijke marktaandeel van partijen blijft onder de 25%. Het gezamenlijke marktaandeel blijft 
eveneens laag als wordt gekeken naar een mogelijke nadere segmentering tussen de losse verkoop 
van tijdschriften enerzijds [25-30%] en de losse verkoop van dagbladen anderzijds [5-10%].44 Verder 
is […] beperkt online actief. Als online platforms zouden worden meegerekend is het aannemelijk dat 
gezamenlijke marktaandelen van partijen verder dalen. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het 
niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke 
nationale markt voor retailverkopen van losse tijdschriften en dagbladen (of een deel hiervan) op 
significante wijze zou kunnen belemmeren. 

83.	 Voor postzegels geldt dat deze op zeer veel verschillende locaties kunnen worden gekocht, zoals 
45	 46 supermarkten, drogisterijen en souvenirwinkels. Andere PostNL-services (zoals het ophalen of 

retourneren van een pakket) worden eveneens in zeer veel verschillende locaties aangeboden.47 Het 
gezamenlijke marktaandeel van partijen op een mogelijke markt voor de retailverkoop van 
postzegels en PostNL-services is [15-20%]. Verder zijn partijen op deze markt een dienstverlener 
aan PostNL en werken ze op provisiebasis. PostNL bepaalt de consumentenprijs voor de via partijen 

41 Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524972). 
42 De ACM merkt verder op dat voor een deel van de boeken de vaste boekenprijs geldt, waardoor partijen geen invloed 
kunnen uitoefenen op de prijs die uiteindelijk wordt betaald door de consument. 
43 Ongeveer de helft van de total retail-verkoop van losse tijdschriften van Betapress is via supermarkten. Zie ook 
https://www.jumbo.com/producten/categorieen/huishouden,-dieren,-servicebalie/tijdschriften/ en 
https://www.ah.nl/producten/koken-tafelen-non-food/boeken-tijdschriften 
44 Antwoorden partijen van 20 december 2019 (ACM/IN/451693).  
45 Zoals het Kruidvat en de Trekpleister.  
46 Zie https://www.postnl.nl/locatiewijzer/ voor meer details.  
47 Zie bijvoorbeeld https://www.ah.nl/over-ah/services/postservice, maar ook de Jumbo, Karwei, Gamma en Intratuin  
(https://www.postnl.nl/locatiewijzer/).  
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geleverde PostNL-services en postzegels. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet 
aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke 
nationale markt voor retailverkopen van postzegels en PostNL-services (of een deel hiervan) op 
significante wijze zou kunnen belemmeren. 

84.	 Het gezamenlijke marktaandeel van partijen voor verkoop van cadeaukaarten is [15-20%]. 
Supermarkten bieden bijvoorbeeld ook cadeaukaarten aan.48 Partijen geven aan dat partijen ook 
concurrentie van online ervaren (bijvoorbeeld www.cadeaubon.nl of www.giftcards.nl). Het is niet 
aannemelijk dat het gezamenlijke marktaandeel van partijen significant stijgt als deze online 
verkopen niet worden meegerekend. Daarbij speelt mee dat partijen niet zelf de verkoopprijs van 
cadeaukaarten bepalen. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de 
voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke nationale markt voor 
retailverkopen van cadeaukaarten (of een deel hiervan) op significante wijze zou kunnen 
belemmeren. 

49	 50 85.	 Naast de supermarkten, bieden ook de HEMA en (in beperktere mate) Action wenskaarten aan. 
Het gezamenlijk marktaandeel van partijen op de mogelijke markt voor wenskaarten is [10-15%] met 
een beperkte toename van het marktaandeel als gevolg van de voorgenomen concentratie. Partijen 
geven aan online concurrentie te ondervinden van bijvoorbeeld Greetz.nl en bol.com. Als online 
verkopen buiten beschouwing zouden worden gelaten, is het onaannemelijk dat het gezamenlijke 
marktaandeel van partijen veel hoger wordt. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet 
aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke 
nationale markt voor retailverkopen van wenskaarten (of een deel hiervan) op significante wijze zou 
kunnen belemmeren. 

86.	 Niet alleen supermarkten51, maar ook drogisterijen52 en tankstations bieden loterijen en lottospelen 

aan. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen op een mogelijke markt voor de retailverkopen van 
loterijen en lottospelen is dan ook beperkt: [0-5%]. Zelfs als online verkopen niet zouden worden 
meegerekend, is het niet aannemelijk dat het gezamenlijke marktaandeel van partijen veel hoger 
wordt. Ook voor deze productgroep geldt dat partijen niet zelf de verkoopprijs bepalen. Gelet op het 
voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke 
mededinging op de mogelijke nationale markt voor retailverkopen van loterijen en lottospelen (of een 
deel hiervan) op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

87.	 Tabaksproducten kunnen onder andere bij supermarkten en tankstations worden gekocht. Het 
gezamenlijke marktaandeel van partijen is dan ook beperkt [0-5%]. Bovendien is de toename van het 
marktaandeel als gevolg van de voorgenomen concentratie zeer beperkt. Het is daarom ook niet 
aannemelijk dat een nadere segmentering naar tabaksproduct de materiële beoordeling van de 
voorgenomen concentratie wezenlijk beïnvloedt. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet 
aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke 

48 Zie bijvoorbeeld https://www.ah.nl/over-ah/services/cadeaukaarten en https://www.jumbo.com/content/cadeaukaarten  
49 https://wenskaarten.hema.nl/  
50 https://www.action.com/nl-nl/nl/kantoor--hobby/geschenkverpakking--kaarten/  
51 Zie bijvoorbeeld https://www.ah.nl/over-ah/services/loterijen.  
52 Zie bijvoorbeeld https://krasloten.nederlandseloterij.nl/verkooppunten en  
https://staatsloterij.nederlandseloterij.nl/verkooppunten waaruit blijkt dat de ETOS, het Kruidvat en de Trekpleister ook  
verkooppunten zijn.  
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nationale markt voor retailverkopen van tabaksproducten (of een deel hiervan) op significante wijze 
zou kunnen belemmeren.53 

54	 55 56 88.	 Niet alleen supermarkten , maar ook partijen zoals de HEMA en de Action bieden 
kantoorartikelen aan. Partijen hebben een gezamenlijk marktaandeel van [10-15%]. Gezien het 
lage gezamenlijke marktaandeel is het niet aannemelijk dat als gebruik gemaakt wordt van een 
nadere segmentatie op basis van verkoopkanaal dit de beoordeling van de voorgenomen 
concentratie wezenlijk beïnvloedt. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat 
de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke nationale markt voor 
retailverkopen van kantoorartikelen (of een deel hiervan) op significante wijze zou kunnen 
belemmeren. 

89.	 Speelgoed wordt beperkt door partijen verkocht: het gezamenlijke marktaandeel van partijen op de 
nationale markt voor de retailverkopen van speelgoed is [0-5%]. Het meeste speelgoed wordt online 
verkocht.57 Mochten online verkopen buiten beschouwing gelaten worden, dan blijft het gezamenlijke 
marktaandeel van partijen nog steeds beperkt. Verder zijn specialistische speelgoedketens actief 

58 59(zoals de Intertoys) en verkopen diverse partijen (zoals de Blokker, Action en Kruidvat ) 
speelgoed. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen 
concentratie de daadwerkelijke mededinging op de nationale markt voor retailverkopen van 
speelgoed (of een deel hiervan) op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

90.	 Op basis van het bovenstaande acht de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie 
op nationaal niveau de mededinging op de mogelijke markten voor de retailverkoop van de 
besproken non-food productengroepen significant zou kunnen beperken. 

(ii) Gevolgen voor de retailverkoop van non-food producten op lokaal niveau 

91.	 Zoals opgemerkt in randnummer 59 gaat de ACM uit van een nationale markt voor de retailverkopen 
van (print)boeken. De ACM laat daarom de retailverkopen van printboeken hier buiten beschouwing. 

92.	 Op verzoek van de ACM hebben partijen lokaal gekeken naar de gevolgen van de voorgenomen 
concentratie. Er zijn vijf plaatsen waar beide partijen actief zijn en een gezamenlijk marktaandeel van 
25%60 of meer zullen behalen als gevolg van de voorgenomen concentratie: Bunschoten-
Spakenburg, Epe, Uithoorn, Velp en Winschoten. In het hiernavolgende gaat de ACM kort in op de 
gevolgen van de voorgenomen concentratie op deze vijf mogelijke lokale markten. 

53 De ACM merkt verder op dat de partijen geen invloed hebben op de prijs die consumenten betalen.  
54 Zie bijvoorbeeld https://www.ah.nl/producten/koken-tafelen-non-food/kantoorartikelen en  
https://www.jumbo.com/producten/categorieen/huishouden,-dieren,-servicebalie/kantoorartikelen/  
55 https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/school-kantoor  
56 https://www.action.com/nl-nl/nl/kantoor--hobby/  
57 Bijvoorbeeld in 2018 werd bijna de helft van het speelgoed verkocht via internet (zie https://www.emerce.nl/nieuws/bijna-
helft-speelgoed-verkocht-via-internet).  
58 https://www.action.com/nl-nl/nl/spel--ontspanning/speelgoed/  
59 https://www.kruidvat.nl/speelgoed  
60 Op basis van het aantal vestigingen van partijen.  
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Bunschoten-Spakenburg 

93.	 In Bunschoten-Spakenburg bevinden zich een Bruna en een TRS. In het hiernavolgende kijkt de 
ACM per productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) 
terecht kunnen: 

• Losse tijdschriften en/of dagbladen: Jumbo, Albert Heijn en BP 

• Postzegels en PostNL-services: Jumbo en BP 

• Cadeau-kaarten: Jumbo en Albert Heijn 

• Tabaksproducten: supermarkten en tankstations 

• Kantoorartikelen: HEMA, Action en BeKaServ VOF 

• Wenskaarten: HEMA, supermarkten en LUV61 

• Loterijen en lottospelen: supermarkten, drogisterijen en tankstations 

• Speelgoed: Intertoys, Blokker, Action en Kruidvat. 

94.	 Verder ligt een aantal plaatsen (zoals het naastgelegen Baarn, Nijkerk, Eemnes en (het noorden 
van) Amersfoort) op beperkte afstand waar ook verschillende concurrenten (zoals Primera, Libris 
Blz) en een veelheid aan supermarkten zijn gevestigd. 

Epe 

95.	 In Epe bevinden zich een Bruna en een TRS winkel. In het hiernavolgende kijkt de ACM per 
productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) terecht kunnen: 

• Losse tijdschriften en/of dagbladen: CIGO, Albert Heijn, Jumbo en DekaMarkt 

• Postzegels en PostNL-services: Gamma en Jumbo 

• Cadeau-kaarten: CIGO, Albert Heijn en Jumbo 

• Tabaksproducten: CIGO, supermarkten en tankstations 

• Kantoorartikelen: HEMA en Action 

• Wenskaarten: CIGO, HEMA en supermarkten 

• Loterijen en lottospelen: supermarkten, drogisterijen en tankstations 

• Speelgoed: Intertoys, Blokker, Action en Kruidvat. 

96.	 Verder liggen Heerde en Vaassen nabij. In Heerde ligt nog een Primera en in Vaassen een 
tabaksspeciaalzaak. In beide plaatsen zijn ook verschillende supermarkten gevestigd. 

61 https://www.luvspakenburg.nl/luv-kaartenlijn/ 
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Uithoorn 

97.	 In Uithoorn bevinden zich een Bruna en een TRS winkel. In het hiernavolgende kijkt de ACM per 
productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) terecht kunnen: 

•	 Losse tijdschriften en/of dagbladen: Primera, Albert Heijn, Jumbo, Vomar, Voordeelmarkt en 
Shell 

• Postzegels en PostNL-services: Albert Heijn, Trekpleister, Van Hilten, Vomar en Kruidvat 

• Cadeau-kaarten: Primera, Albert Heijn en Jumbo 

• Tabaksproducten: supermarkten en tankstations 

• Kantoorartikelen: HEMA en Van Hilten en – op beperkte schaal – Vomar 

• Wenskaarten: Primera, HEMA en de supermarkten 

• Loterijen en lottospelen: Primera, supermarkten, drogisterijen en tankstations 

• Speelgoed: Intertoys, Blokker en Kruidvat. 

98.	 In het nabijgelegen Aalsmeer is een Primera gevestigd evenals het Boekhuis Aalsmeer en 
Kantoorvakhandel Blauwhoff (ook voor de particulier). 

Velp 

99.	 In Velp bevinden zich een Bruna en een TRS. In het hiernavolgende kijkt de ACM per 
productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) terecht kunnen: 

• Losse tijdschriften en/of dagbladen: Albert Heijn, Jumbo en Coop 

•	 Postzegels en PostNL-services: Rokersspeciaalzaak Siemelink, Kruidvat, Albert Heijn en 
Trekpleister 

• Cadeau-kaarten: Albert Heijn en Jumbo 

• Tabaksproducten: Rokersspeciaalzaak Siemelink, de supermarkten en tankstations 

• Kantoorartikelen: HEMA en Action 

• Wenskaarten: Rokersspeciaalzaak Siemelink, HEMA en de supermarkten 

• Loterijen en lottospelen: supermarkten, drogisterijen en tankstations 

• Speelgoed: Intertoys, Blokker, Action en Kruidvat. 

100.	 Velp (als onderdeel van de gemeente Rheden) maakt onderdeel uit van de agglomeratie Arnhem. 
In Arnhem zijn zeer veel verschillende winkels (zoals de Primera, boekenwinkels, een CIGO, 
verschillende tabaksspeciaalzaken en een grote hoeveelheid aan supermarkten) gevestigd. 
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Winschoten 

101.	 In Winschoten bevinden zich een Bruna en een TRS. In het hiernavolgende kijkt de ACM per 
productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) terecht kunnen: 

• Losse tijdschriften en/of dagbladen: Primera, CIGO, Albert Heijn, Jumbo, Shell, Spar en Esso 

•	 Postzegels en PostNL-services: Jumbo, Spar, Kruidvat, Trekpleister, CIGO, Albert Heijn, en 
Schuringa Kantoor- en Projectinrichting 

• Cadeau-kaarten: Primera, CIGO, Albert Heijn, Jumbo en PLUS 

• Tabaksproducten: Primera, CIGO, supermarkten en tankstations. 

• Kantoorartikelen: Primera, CIGO, HEMA, Action en Schuringa Kantoor- en Projectinrichting 

• Wenskaarten: Primera, CIGO, HEMA en supermarkten 

• Loterijen en lottospelen: Primera, CIGO, supermarkten, drogisterijen en tankstations 

• Speelgoed: Intertoys en Kruidvat. 

102.	 Winschoten is in haar regio een relatief grote plaats met een relatief groot retailaanbod. 
Bovendien liggen Scheemda en Oude Pekela nabij. Hier zijn bijvoorbeeld Primera winkels gevestigd 
en zijn er Jumbo vestigingen. 

Conclusie lokale markten 

103.	 Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de 
daadwerkelijke mededinging op de hiervoor besproken mogelijke lokale markten voor retailverkopen 
van de besproken non-food productgroepen op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

6.4.3 Verticale effecten 

a.	 Afscherming op de markt voor distributie van tijdschriften en dagbladen voor 

de losse verkoop 

Standpunt van partijen 

104.	 Partijen verklaren dat er momenteel twee Nederlandse groothandels zijn voor tijdschriften: 
Betapress (onderdeel van de Audax-groep) en Aldipress (onderdeel van de Sanoma Groep). 
Betapress en Aldipress leveren tijdschriften aan de verkopers van tijdschriften op retailniveau en 
verzorgen daarnaast tevens de logistiek en distributie voor deze afnemers. De logistiek en distributie 
besteden zowel Betapress als Aldipress uit aan Audax Logistics B.V. (hierna: ALO). Daarnaast 
hebben Betapress en Aldipress ieder een eigen assortiment aan titels die zij aanbieden aan de 
verkopers van tijdschriften op retailniveau. Volgens partijen nemen retailers daarom (in de regel) 
tijdschriften af van zowel Betapress als Aldipress. Partijen merken daarnaast op dat een verschil 
tussen het assortiment van Betapress en Aldipress is dat Aldipress de meeste must have titels voert 
(bijvoorbeeld de LINDA, de Libelle en de Donald Duck) en daarom het grootste deel van de 
groothandelsmarkt op het gebied van tijdschriften in handen heeft. Partijen schatten dat Aldipress 
ongeveer 70% van de Nederlandse markt in handen heeft en Betapress 30%. [...]. 

25/30 



     
     

 

 
 

 

             
            

              
           

                 
              

             
              
            
               

              
               

              
                

              
                 
        

             
                

             
                

              
            

              
          

             
             

   

                
             

              
            

            
             

              
             

            
             
            
              
            

         

                                                        
      
         

Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/037542 / Documentnr. ACM/UIT/526921 

105.	 Met betrekking tot eventuele verticale gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de 
distributie van tijdschriften en dagbladen stellen partijen dat de voorgenomen concentratie Audax 
niet de mogelijkheid zal geven om bepaalde concurrenten op retailniveau de toegang tot tijdschriften 
te ontzeggen of deze tegen substantieel slechtere voorwaarden te leveren (bronafscherming). 
Volgens partijen is ten eerste relevant dat het voor zowel Betapress als Aldipress van belang is om 
het aantal afzetpunten (retailers) zo hoog mogelijk te houden. Indien Betapress haar levering aan 
(bepaalde) retailers staakt of doet afnemen, zullen uitgevers volgens partijen hun distributie door 
Aldipress laten verzorgen of dit in eigen handen nemen. Daarnaast stellen partijen dat, indien 
Betapress zou weigeren om tijdschriften (tegen acceptabele voorwaarden) te leveren, retailers hun 
schappen verder kunnen vullen met meer titels van Aldipress. Dit zou evengoed resulteren in minder 
afzetpunten, met als gevolg dat uitgevers hun titels zullen weghalen bij Betapress. Volgens partijen 
heeft Audax ook geen prikkel om een bronafschermingsstrategie na te streven, nu het aandeel van 
de eigen afzetkanalen binnen de totale afzet van Betapress beperkt is ([30-35%]). Een dergelijke 
strategie zal volgens partijen leiden tot een daling van de inkomsten van Audax (de verkoop van 
tijdschriften door Betapress en de fysieke distributie van tijdschriften door ALO daalt). Bovendien zou 
Audax deze strategie in theorie ook nu al kunnen toepassen, maar doet dit niet. Dit zal volgens 
partijen door de voorgenomen concentratie niet veranderen. 

106.	 Partijen stellen ten tweede dat de mogelijkheid tot klantafscherming evenmin aannemelijk is. 
Hoewel partijen in theorie hun vraag bij Aldipress kunnen weghalen om de verkoop van Betapress te 
stimuleren, achten zij dit niet aannemelijk. Dit omdat (i) Aldipress de grootste tijdschriftengroothandel 
is en (ii) de meeste must-have titels voert. Partijen stellen dat zonder deze must-have titels hun 
retailwinkels veel minder aantrekkelijk zijn voor hun klanten, verkopen zullen dalen en het weghalen 
van de must-have titels zal leiden tot reputatieschade als tijdschriftenspeciaalzaak. Volgens partijen 
kunnen tijdschriften-retailers niet om Aldipress heen. Partijen zien dan ook niet in hoe een 
klantafschermingsstrategie vanuit commercieel perspectief lonend zou kunnen zijn. Partijen zijn 
daarom van mening dat Audax na de voorgenomen concentratie geen mogelijkheid en/of prikkel 
heeft om Aldipress van de markt te werken door middel van klantafscherming. 

Opvattingen van marktpartijen 

107.	 Uit het marktonderzoek van de ACM is gebleken dat een enkele marktpartij (een afnemer van 
tijdschriften op retailniveau) meent dat de voorgenomen concentratie erin kan resulteren dat partijen 
(nog meer) relatieve voordelen zullen afdwingen voor de door partijen gehouden winkels (of bij 
partijen aangesloten franchisenemers). De marktpartij verwijst hierbij naar het feit dat retailers 
(momenteel) volledig afhankelijk zijn van de logistieke dienstverlening door Audax (via haar 
werkmaatschappij ALO). Tevens is uit het marktonderzoek naar voren gekomen dat het voorstelbaar 
wordt geacht dat uitgevers van Aldipress naar Betapress kunnen overstappen, nu Audax naast de 
logistieke dienstverlening tevens een groter aantal winkels (retailers) zal bedienen en wellicht een 
meer voordelige positionering kan garanderen.62 Daarnaast is door een marktpartij aangevoerd dat 
voorstelbaar is dat partijen hun eigen titels (die via Betapress worden gedistribueerd) meer 
schapruimte willen geven in hun eigen retailformules, waardoor het voor uitgevers minder 
aantrekkelijk zou kunnen worden om de distributie via Aldipress te laten verlopen. Een andere 
mogelijkheid is dat partijen na de voorgenomen concentratie hun schaalgrootte zullen aanwenden 
om beter condities te onderhandelen ten nadele van Aldipress.63 

62 Gespreksverslag marktpartij, pagina 3 (ACM/UIT/524398). 
63 Antwoorden marktpartij van 16 december 2019 (ACM/IN/450067). 
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Beoordeling door de ACM 

108.	 Voor de beoordeling van niet-horizontale concentraties sluit de ACM aan bij de Richtsnoeren van 
niet-horizontale fusies van de Commissie (hierna: de Richtsnoeren)64. Niet-horizontale fusies kunnen 
de daadwerkelijke mededinging op significante wijze belemmeren, met name doordat zij een 
machtspositie in het leven kunnen roepen of kunnen versterken. Dit komt in hoofdzaak doordat een 
niet-horizontale fusie de mogelijkheid en de prikkel van de fuserende ondernemingen en hun 
concurrenten om te concurreren zodanig kan veranderen dat zulks ten koste gaat van de verbruikers 
(het effect).65 

109.	 Voor de beoordeling van niet-horizontale gevolgen van de onderhavige concentratie heeft de 
ACM beoordeeld of de voorgenomen concentratie de mogelijkheid en/of de prikkel tot zowel 
klantafscherming als bronafscherming zou kunnen versterken. 

(i) Bronafscherming 

110.	 Bronafscherming kan zich voordoen wanneer de nieuwe entiteit na de fusie de toegang van 
daadwerkelijke of potentiële concurrenten tot voorzieningsbronnen belemmert of blokkeert, waardoor 
de kosten van deze (potentiële) concurrenten worden verhoogd wat ertoe kan leiden dat het 
fusiebedrijf aan de verbruikers berekende prijs op winstgevende wijze kan verhogen, waardoor de 
daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou worden belemmerd.66 

111.	 Voor de onderhavige concentratie heeft de ACM beoordeeld of het aannemelijk is dat partijen na 
de voorgenomen concentratie de levering van door Betapress gedistribueerde titels voor 
concurrerende retailers zou staken en/of tegen onacceptabele voorwaarden zou aanbieden, 
teneinde retailverkopen van de eigen retailformules te stimuleren. 

112.	 Voor de mogelijkheid van bronafscherming is het nodig dat partijen beschikken over een 
aanzienlijke mate van marktmacht op de bovenwaartse markt.67 Gezien de duidelijk kleinere positie 
van Betapress op de mogelijke markt voor de distributie van tijdschriften en dagbladen, acht de ACM 
het niet aannemelijk dat partijen de mogelijkheid hebben om tot bronafscherming over te gaan. 

113.	 De ACM acht het daarom niet aannemelijk dat partijen na de voorgenomen concentratie op deze 
mogelijke markt tot bronafscherming zullen overgaan. 

(ii) Klantafscherming 

114.	 Klantafscherming kan zich voordoen wanneer een leverancier integreert met een belangrijke 
afnemer op de benedenwaartse markt waardoor de fusieonderneming haar daadwerkelijke of 
potentiële concurrenten in de bovenwaartse markt (de inputmarkt) de toegang tot een toereikend 
klantenbestand kan ontzeggen en/of hun prikkel om te concurreren kan verminderen.68 Voor de 
onderhavige concentratie heeft de ACM beoordeeld of het aannemelijk is dat partijen de afname van 
tijdschriften bij Aldipress staken en/of tegen onacceptabele voorwaarden weergeven in de 
retailoutlets om zo de verkoop van de door Betapress geleverde titels te stimuleren. 

64 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de  
controle op concentraties van ondernemingen (hierna: Richtsnoeren niet-horizontale fusies) Pb 2008, C265/07.  
65 Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 15.  
66 Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 31.  
67 Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 35.  
68 Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 58.  
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115.	 Voor de mogelijkheid van klantafscherming is het nodig dat partijen beschikken over een 
aanzienlijke mate van marktmacht.69 Klantafscherming op lokaal niveau acht de ACM niet 
aannemelijk, omdat distributiecontracten op nationaal niveau worden afgesloten. Dit betekent dat 
voor de beoordeling van niet-horizontale effecten de nationale marktaandelen relevant zijn. Gezien 
het beperkte marktaandeel van partijen op de mogelijke benedenwaartse (retail)markt(en), acht de 
ACM het onaannemelijk dat partijen daar een aanzienlijke mate van marktmacht hebben. 

116.	 Dit betekent dat het niet aannemelijk is dat partijen de mogelijkheid zullen hebben om tot 
klantafscherming over te gaan als gevolg van de voorgenomen concentratie. De ACM acht het 
daarom niet aannemelijk dat partijen na de voorgenomen concentratie op deze mogelijke markt(en) 
tot klantafscherming zullen overgaan. 

b.	 Afscherming op de markt voor groothandel in buitenlandse boeken 

Standpunt van partijen 

117.	 Audax is via haar werkmaatschappij Van Ditmar actief als groothandel van buitenlandse boeken 
met een marktaandeel van ongeveer [30-35%]. Partijen zijn van mening dat er voor Audax geen 
reële mogelijkheid bestaat om na de fusie concurrenten op retailniveau te weren door 
bronafscherming, dan wel concurrenten van Van Ditmar te weren door middel van klantafscherming. 

118.	 Ten aanzien van de mogelijkheid tot bronafscherming voeren partijen aan dat de voorgenomen 
concentratie Audax niet de mogelijkheid geeft om (bepaalde) concurrenten van partijen op 
retailniveau te weren, aangezien Van Ditmar geen exclusieve titels voert. Als Audax na de 
voorgenomen concentratie de levering van boeken aan retailniveau zou stopzetten, dan zouden 
deze concurrenten hun afname vrij simpel kunnen verplaatsen (bijvoorbeeld naar bol.com, een 
andere groothandel of direct bij de betreffende uitgever). Nu het stopzetten van leveringen aan 
concurrenten op retailniveau niet zou leiden tot een vermindering van de concurrentiedruk die uitgaat 
van deze concurrenten, is er volgens partijen evenmin een prikkel om na de voorgenomen 
concentratie over te gaan tot bronafscherming. 

119.	 Ten aanzien van de mogelijkheid tot klantafscherming stellen partijen dat, gezien het 
verwaarloosbare marktaandeel van Bruna op het gebied van de verkoop van buitenlandse boeken 
(hoogstens [0-5%]), het volstrekt ondenkbaar is dat concurrenten van Van Ditmar toegang tot de 
markt zou worden ontzegd door het overhevelen van de inkoop van Bruna naar Van Ditmar. Partijen 
zien daarom geen reële mogelijkheid om concurrenten van Van Ditmar van de markt te weren door 
middel van klantafscherming. Om deze reden heeft Audax volgens partijen ook geen prikkel om na 
de voorgenomen concentratie concurrenten van Van Ditmar te weren door de afname van 
buitenlandse boeken door Bruna weg te halen bij de concurrerende groothandels en uitgevers. 

120.	 Partijen concluderen dat de voorgenomen concentratie niet tot nadelige effecten voor afnemers 
kan leiden. 

Beoordeling door de ACM 

121.	 Er bestaat een niet-horizontale relatie tussen de activiteiten van Audax (via Van Ditmar) op de 
mogelijke markt voor de groothandel van buitenlandse boeken en de activiteiten van Bruna op de 

69 Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 35 (voor bronafscherming) en randnummer 61 (voor klantafscherming). 
Zie ook in het algemeen randnummers 23 (“Niet-horizontale fusies vormen geen bedreiging voor de daadwerkelijke 

mededinging tenzij het fusiebedrijf over een aanzienlijke mate van marktmacht beschikt (die niet noodzakelijkerwijs hoeft 

neer te komen op een machtspositie) op ten minste een van de betrokken markten.”) en 25. 
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mogelijke markt voor retailverkopen van buitenlandse printboeken in Nederland. Zoals hierboven 
beschreven, sluit de ACM voor de beoordeling van niet-horizontale concentraties aan bij de 
Richtsnoeren. Voor de beoordeling van de mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie op 
de mogelijke markt voor groothandel van buitenlandse boeken en de benedenwaartse markten heeft 
de ACM de mogelijkheid en/of de prikkel tot zowel klantafscherming als bronafscherming 
beoordeeld. 

122.	 De ACM acht het niet aannemelijk dat partijen na de voorgenomen concentratie zullen overgaan 
tot bronafscherming op de mogelijke markt voor groothandel van buitenlandse boeken en de 
mogelijke benedenwaartse markt voor retailverkopen van buitenlandse printboeken in Nederland. 
Van Ditmar voert geen exclusieve titels. 

123.	 Ten aanzien van de mogelijkheid tot klantafscherming merkt de ACM op dat, evenals door 
partijen is aangevoerd, Bruna slechts een zeer beperkte positie heeft op de mogelijke 
benedenwaartse markt voor retailverkopen van buitenlandse printboeken in Nederland. De 
voorgenomen concentratie zal weinig aan deze al beperkte positie veranderen en de ACM acht het 
niet aannemelijk dat partijen als gevolg van de voorgenomen concentratie op deze mogelijke 
markten tot klantafscherming zullen overgaan. 

29/30 



     
     

 

 
 

 

  

                
  

                
              

               
               
            

 
    

 
    

  
 

 
 
 

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 

             

           

                  

           

 

 
 

Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/037542 / Documentnr. ACM/UIT/526921 

7 Conclusie 

124.	 Audax en Bruna hebben aan de ACM gemeld dat Audax de zeggenschap probeert te verkrijgen 
over Bruna. 

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

Datum: 13 januari 2020 

Autoriteit Consument en Markt,  
namens deze,  
w.g. 

M. Denkers BA, MSc, MBA  
Directeur 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. 

30/30 

http:www.rechtspraak.nl

	Structuurbladwijzers
	Figure
	Besluit 
	Goedkeuring van de concentratie tussen Audax Groep B.V. en Bruna B.V. 
	Goedkeuring van de concentratie tussen Audax Groep B.V. en Bruna B.V. 
	Muzenstraat 41 www.acm.nl 2511 WB Den Haag 070 722 20 00 
	Figure
	Goedkeuring van de concentratie tussen Audax Groep B.V. en Bruna B.V. 
	Goedkeuring van de concentratie tussen Audax Groep B.V. en Bruna B.V. 
	Ons kenmerk : ACM/UIT/526921 Zaaknummer : ACM/19/037542 Aantal pagina’s : 30 
	Ons kenmerk : ACM/UIT/526921 Zaaknummer : ACM/19/037542 Aantal pagina’s : 30 
	Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
	Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
	Zaaknr. 
	ACM/19/037542 / Documentnr. ACM/UIT/526921 

	Inhoudsopgave 
	Inhoudsopgave 

	1 
	1 
	1 
	Samenvatting en leeswijzer 
	4. 

	2 
	2 
	Melding 
	4. 

	3 
	3 
	Partijen 
	4. 

	4 
	4 
	De gemelde operatie 
	5. 

	5 
	5 
	Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 
	5. 

	6 
	6 
	Beoordeling 
	5. 

	6.1 
	6.1 
	Activiteiten van partijen 
	5. 

	6.2 
	6.2 
	Relevante productmarkten 
	6. 

	6.2.1 
	6.2.1 
	Retailverkoop van non-food producten 
	6. 

	6.2.1.1 
	6.2.1.1 
	Retailverkoop van boeken 
	7. 

	6.2.1.2 
	6.2.1.2 
	Retailverkoop van tabaksproducten 
	8. 

	6.2.1.3 
	6.2.1.3 
	Retailverkoop van losse tijdschriften en dagbladen 
	9. 

	6.2.1.4 
	6.2.1.4 
	Retailverkoop van kantoorartikelen 
	10. 

	6.2.1.5 
	6.2.1.5 
	Retailverkoop van postzegels en PostNL-services 
	10. 

	6.2.1.6 
	6.2.1.6 
	Retailverkoop van cadeaukaarten 
	11. 

	6.2.1.7 
	6.2.1.7 
	Retailverkoop van loterijen en lottospelen 
	11. 

	6.2.1.8 
	6.2.1.8 
	Retailverkoop van wenskaarten 
	12. 

	6.2.1.9 
	6.2.1.9 
	Retailverkoop van speelgoed 
	12. 

	6.2.1.10 
	6.2.1.10 
	6.2.1.10 

	Retailverkoop van non-food producten via kantoorboekhandels 
	13. 

	6.2.2 
	6.2.2 
	Markt voor distributie van dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop 
	13. 

	6.2.3 
	6.2.3 
	Markt voor groothandel van buitenlandse boeken 
	14. 

	6.3 
	6.3 
	Relevante geografische markten 
	14. 

	6.3.1 
	6.3.1 
	Retailverkoop van non-food producten 
	15. 

	6.3.2 
	6.3.2 
	Markt voor distributie van tijdschriften en dagbladen voor de losse verkoop 
	16. 

	6.3.3 
	6.3.3 
	Markt voor groothandel van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse) boeken 
	17. 

	6.4 
	6.4 
	Gevolgen van de concentratie 
	17. 

	6.4.1 
	6.4.1 
	Franchisenemers en partners 
	17. 

	6.4.2 
	6.4.2 
	Horizontale effecten op de retailverkoop van non-food producten 
	18. 

	6.4.3 
	6.4.3 
	Verticale effecten 
	25. 

	a. 
	a. 
	Afscherming op de markt voor distributie van tijdschriften en dagbladen voor de losse. verkoop 
	25. 

	b. 
	b. 
	Afscherming op de markt voor groothandel in buitenlandse boeken 
	28. 

	7 
	7 
	Conclusie 
	30. 




	1 Samenvatting en leeswijzer 
	1 Samenvatting en leeswijzer 
	1.. 
	1.. 
	1.. 
	De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) besluit dat Audax Bruna mag overnemen; er is geen vergunning nodig. De ACM heeft op 26 november 2019 een melding ontvangen van de voorgenomen concentratie waarmee Audax Bruna overneemt. De ACM stelt na een eerste beoordeling vast dat er geen reden is om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze belemmert. 

	2.. 
	2.. 
	De ACM heeft zich op basis van de melding, aanvullende vragen aan Audax en Bruna en vragen aan concurrenten een beeld gevormd van de mogelijke gevolgen van de overname. Hieruit volgt dat de activiteiten van Audax en Bruna overlappen op een aantal (mogelijke) markten. Audax en Bruna zijn vooral via zogenaamde kantoorboekhandels of gemakswinkels actief in de retailverkoop van diverse non-food producten waaronder boeken, tijdschriften en dagbladen, kantoorartikelen, postzegels en PostNL-services, cadeaukaarten

	3.. 
	3.. 
	Audax en Bruna zijn van mening dat deze markten nationaal van aard zijn. De ACM acht het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie op nationaal niveau de mededinging op de mogelijke markten voor de retailverkoop van non-food producten (of een deel daarvan) significant zou kunnen beperken. Op verzoek van de ACM hebben partijen ook lokaal de gevolgen van de voorgenomen concentratie aangegeven. Op basis van haar onderzoek naar deze additionele informatie vindt de ACM het eveneens niet aannemelijk dat de

	4.. 
	4.. 
	Audax is verder actief als distributeur van tijdschriften en dagbladen voor de losse verkoop en (via Van Ditmar) actief als groothandel van buitenlandse boeken. Hiermee heeft de voorgenomen concentratie ook niet-horizontale gevolgen. De ACM heeft onderzocht of Audax na de voorgenomen concentratie tot marktafscherming zou kunnen overgaan. De ACM vindt het niet aannemelijk dat partijen als gevolg van de voorgenomen concentratie tot marktafscherming zullen overgaan. 



	2 Melding 
	2 Melding 
	5.. 
	5.. 
	5.. 
	Op 26 november 2019 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.Audax Groep B.V. (hierna: Audax), onderdeel van de Audax-groep, en Bruna B.V. (hierna: Bruna), onderdeel van de Shared Stories Group-groep, hebben gemeld dat Audax de zeggenschap probeert te verkrijgen over Bruna. Audax en Bruna worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als “partijen”. 
	1 


	6.. 
	6.. 
	De ACM heeft de melding in de Staatscourant 66327 van 2 december 2019 gepubliceerd. Derden hebben geen zienswijzen bij de ACM ingediend. De ACM heeft schriftelijk vragen gesteld aan en gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen. 

	Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 
	1 



	3 Partijen 
	3 Partijen 
	7.. Audax is een besloten vennootschap die als holdingmaatschappij via haar dochtervennootschappen actief is op het gebied van de uitgifte en distributie van tijdschriften, de verkoop van buitenlandse 
	kranten, boeken en strips en het aanbieden van logistieke dienstverlening. Daarnaast is Audax franchisegever van de formules The Read Shop, The Read Shop Express (hierna beiden: TRS), Vivánt en Tabaronde en exploiteert zij zelfstandig winkels van AKO. Audax is tevens actief als franchisegever en inkoopcombinatie op het gebied van huishoudartikelen en speelgoed via Marskramer, Prima, Novy en Toys2Play. 
	8.. Bruna is een besloten vennootschap die actief is op het gebied van de verkoop van boeken, tijdschriften, dagbladen, kantoor-en schoolartikelen, wenskaarten, staatsloten en tabak. Bruna doet dit via 63 eigen winkels en 213 franchise winkels. 

	4 De gemelde operatie 
	4 De gemelde operatie 
	9.. Partijen zijn voornemens om een transactie uit te voeren waarmee Audax 100% van de aandelen in Bruna zal verwerven. De voorgenomen transactie blijkt uit de concept Share purchase agreement van 26 november 2019. 

	5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 
	5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 
	10.. 
	10.. 
	10.. 
	De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. Het gevolg van de transactie is dat Audax de uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over Bruna. 

	11.. 
	11.. 
	Betrokken ondernemingen zijn Audax en Bruna. 

	12.. 
	12.. 
	De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie onder het in hoofdstuk 5 Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. 



	6 Beoordeling 
	6 Beoordeling 
	13.. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Hiertoe beschrijft de ACM eerst de activiteiten van partijen in paragraaf 6.1. Paragraaf 6.2 bevat een beschrijving van de relevante productmarkten en paragraaf 6.3 de relevante geografische markten. In paragraaf 6.4 geeft de ACM een analyse van de gevolgen van de voorgenomen concentratie. 
	6.1 Activiteiten van partijen 
	6.1 Activiteiten van partijen 
	14.. 
	14.. 
	14.. 
	Partijen zijn beide actief op de volgende gebieden. Partijen zijn ten eerste via een aantal franchiseformules en eigen winkels (op het gebied van zogenaamde kantoorboekhandels of gemakswinkels) actief in de retailverkoop van diverse non-food producten, waaronder boeken, tijdschriften en dagbladen, kantoorartikelen, postzegels en PostNL-services, cadeaukaarten, loterijen en lottospelen, tabaksproducten, wenskaarten en speelgoed. Audax is franchisegever van onder andere TRS en exploiteert zelfstandig winkels 

	15.. 
	15.. 
	Partijen hebben in de melding en in de antwoorden op aanvullende vragen een overzicht gegeven van hun activiteiten en de overlap die er tussen hun activiteiten bestaat. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht. 


	Tabel 1: Activiteiten van partijen 
	Activiteiten 
	Activiteiten 
	Activiteiten 
	Audax 
	Bruna 

	Retail verkoop van Nederlandstalige printboeken 
	Retail verkoop van Nederlandstalige printboeken 
	X 
	X 

	Retail verkoop van buitenlandse printboeken 
	Retail verkoop van buitenlandse printboeken 
	X 
	X 

	Retail verkoop van losse tijdschriften en dagbladen 
	Retail verkoop van losse tijdschriften en dagbladen 
	X 
	X 

	Retail verkoop van postzegels en PostNL-services 
	Retail verkoop van postzegels en PostNL-services 
	X 
	X 

	Retail verkoop van cadeau-kaarten 
	Retail verkoop van cadeau-kaarten 
	X 
	X 

	Retail verkoop van tabaksproducten 
	Retail verkoop van tabaksproducten 
	X 
	X 

	Retail verkoop van kantoorartikelen 
	Retail verkoop van kantoorartikelen 
	X 
	X 

	Retail verkoop van wenskaarten 
	Retail verkoop van wenskaarten 
	X 
	X 

	Retail verkoop van loterijen en lottospelen 
	Retail verkoop van loterijen en lottospelen 
	X 
	X 

	Retail verkoop van speelgoed 
	Retail verkoop van speelgoed 
	X 
	X 

	Groothandel in tijdschriften (commerciële distributie) 
	Groothandel in tijdschriften (commerciële distributie) 
	X 

	Logistieke distributie van tijdschriften 
	Logistieke distributie van tijdschriften 
	X 

	Uitgifte van tijdschriften 
	Uitgifte van tijdschriften 
	X 

	Import en uitgifte van buitenlandse printboeken 
	Import en uitgifte van buitenlandse printboeken 
	X 


	16.. Partijen geven hiermee aan dat overlap bestaat op het gebied van non-food retailactiviteiten in de volgende productgroepen: boeken, tabaksproducten, tijdschriften en dagbladen, kantoorartikelen, postzegels en PostNL-services, cadeaukaarten, loterijen en lottospelen, wenskaarten en speelgoed.
	2 


	6.2 Relevante productmarkten 
	6.2 Relevante productmarkten 
	6.2.1 Retailverkoop van non-food producten 
	6.2.1 Retailverkoop van non-food producten 
	Standpunt van partijen 
	17.. Volgens partijen zijn er met betrekking tot de retailactiviteiten zoals benoemd onder 6.1 weinig tot geen precedenten. Partijen hebben daarom als uitgangspunt de markt voor retailverkoop van non-food productengenomen en gaan in de concentratiemelding uit van een nadere segmentering van het non-food retailsegment in verschillende productgroepen.Ter ondersteuning van deze voorgestelde segmentering verwijzen partijen onder andere naar interne rapportages waarin de voorgestelde onderverdeling naar productg
	3 
	4 

	naar de interne organisatiestructuur van beide ondernemingen, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop. 
	Beoordeling door de ACM 
	Partijen geven aan dat op zeer beperkte schaal overige producten zoals zoetwaren, leesbrillen, oordopjes, powerbanks,. telefoonkaarten, vervoersbewijzen en overige ‘impulsaankopen’ worden gedaan, maar dat partijen hiermee een beperkte. omzet behalen en binnen geen van deze productgroepen een noemenswaardig marktaandeel hebben. In dit besluit zal. daarom op deze producten verder niet worden ingegaan.. Beschikking van de Europese Commissie van 18 maart 2014, zaaknummer M.7172, Apollo/Fitzwilliam/Wittington/Ar
	2 
	3 
	4 

	18.. 
	18.. 
	18.. 
	Uit de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie (hierna: Commissie) volgt dat de Commissie met betrekking tot de retailsector doorgaans uitgaat van een onderscheid tussen het food-segment en het non-food segment, waarbij binnen het non-food segment nog een nader onderscheid gemaakt kan worden per productgroep.De Commissie heeft in dit kader geoordeeld dat onder meer relevant is of de producten uit verschillende productgroepen als substitueerbaar worden gezien (vanuit de vraagzijde). Tevens kan de aanw
	5 
	6 


	19.. 
	19.. 
	Om nader inzicht te verkrijgen in de relevante productmarkt heeft de ACM onderzoek verricht onder diverse marktpartijen en vooral aandacht besteed aan de vraag of er binnen de markt van retailverkoop van non-food producten een nadere segmentatie per productgroep dient te worden gemaakt. De ACM heeft in dit kader onder andere marktgesprekken gevoerd met concurrenten van partijen (soortelijke kantoorboekhandels) en andere ondernemingen waarvan de activiteiten (deels) overlappen met de activiteiten van partije

	20.. 
	20.. 
	In de paragrafen hierna beoordeelt de ACM welke mogelijke (deel)markten kunnen worden onderscheiden op het gebied van de retailverkoop van non-food producten. De ACM sluit hierbij aan bij de hierboven beschreven systematiek uit de beschikkingspraktijk van de Commissie en waar mogelijk bij haar eigen eerdere besluiten. 


	6.2.1.1 Retailverkoop van boeken 
	6.2.1.1 Retailverkoop van boeken 
	Standpunt van partijen 
	21.. Partijen gaan uit van de volgende onderverdeling binnen de markt voor de retailverkoop van boeken: 
	(i) de markt voor verkoop van Nederlandstalige printboeken aan consumenten (zowel offline als online), (ii) de markt voor verkoop van buitenlandse printboeken aan consumenten (zowel offline als online) en (iii) de markt voor verkoop van e-books aan consumenten. 
	7 

	22.. Ter ondersteuning van bovenstaande segmentering verwijzen partijen naar de Europese beschikkingspraktijk, waarin de Commissie eerder op uitgeverijniveau een mogelijk onderscheid heeft overwogen tussen de uitgifte van printboeken, e-books en audiobooks.De Commissie 
	8 

	overwoog daarnaast dat eenzelfde onderverdeling tevens mogelijk is voor de verkoop van boeken op retailniveau.
	9 

	23.. Partijen stellen dat een nadere segmentering op basis van distributiekanaal en/of genre niet nodig is. Ten eerste volgt dit volgens partijen uit de recente beschikkingspraktijk van de Commissie, nu de Commissie hierin heeft geoordeeld dat verkopen op afstand (waaronder: boekenclubs, postorder en online verkopen) onderdeel uitmaken van de overkoepelende markt voor de retailverkoop van printboeken. Partijen rekenen daarom ook online verkopen tot de markten voor retailverkopen van Nederlandse en buitenlan
	Opvattingen van marktpartijen 
	24.. Uit het marktonderzoek van de ACM volgt dat het online verkoopkanaal zeer relevant is binnen de retailverkoop van boeken. Marktpartijen merken bijvoorbeeld op dat daar waar ongeveer 15 jaar geleden nog een tiental (grote) partijen waren binnen de boekenbranche, dit aantal significant is gedaald. Tegelijkertijd blijkt uit het marktonderzoek dat bol.com het grootste marktaandeel heeft in de verkoop van boeken aan consumenten en dat door de opkomst van de sterk toegenomen online 
	verkoop het aantal fysieke locaties waar boeken worden verkocht sterk is afgenomen.
	10 

	Beoordeling door de ACM 
	25.. In navolging van de Commissie gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie in dit besluit uit van een aparte relevante markt voor de retailverkoop van printboeken. In navolging van de Commissie gaat de ACM er eveneens vanuit dat online verkopen onderdeel uitmaken van de overkoepelende markt voor de retailverkoop van printboeken. Het marktonderzoek van de ACM bevestigt dit ook en geeft daarom geen aanleiding om tot een andere afbakening van de markt te kome
	Zie bijvoorbeeld Beschikking van de Commissie van 16 februari 2010,zaaknummer M.5721, Otto/Primondo Assets.. Zie bijvoorbeeld Beschikking van de Commissie van 16 februari 2010,zaaknummer M.5721, Otto/Primondo Assets,. randnummer 19.. Partijen gaan in de melding alleen in op de mogelijke productmarkten voor Nederlandse en buitenlandse printboeken, nu. partijen op andere boekvormen (e-books en audiobooks) vrijwel niet actief zijn.. Beschikking van de Commissie van 5 april 2013, zaaknummer M.6789, Bertelsmann/
	5 
	6 
	7 
	8 

	Beschikking van de Commissie van 4 mei 2017, zaaknummer AT.40153, E-books and related matters (Amazon),. randnummer 42.. Antwoorden marktpartij van 11 december 2019 (ACM/IN/448737).. Partijen verwijzen hierbij onder meer naar een beschikking van de Commissie van 17 juni 1998, zaaknummer IV/36.0101F3, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, randnummers 26 en 28.. 
	9 
	10 
	11 


	6.2.1.2 Retailverkoop van tabaksproducten 
	6.2.1.2 Retailverkoop van tabaksproducten 
	Standpunt van partijen 
	26.. Partijen verwijzen ter ondersteuning hiervan onder meer naar de sterk gereguleerde (retail)verkoop van tabaksproducten in Nederland (bijvoorbeeld de minimumleeftijd en verpakkingsvereisten) en het feit dat tabaksproducten accijnsgoederen zijn. Daarnaast geven partijen aan dat zij de tabaksproducten inkopen bij specifieke leveranciers die uitsluitend actief zijn binnen deze productgroepen. Verdere segmentering kan volgens partijen buiten beschouwing blijven, nu dit de materiële beoordeling van de concen
	Partijen gaan uit van een aparte productmarkt voor retailverkoop van tabaksproducten.
	11 

	Beoordeling door de ACM 
	27.. Op basis van de beschikkingspraktijk van de Commissieen de door partijen aangeleverde informatie gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie in dit besluit uit van een mogelijke markt voor retailverkoop van tabaksproducten. In het midden kan worden gelaten of een nadere segmentering dient te worden gemaakt naar tabaksproduct, aangezien dit de materiële beoordeling van de concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 87). 
	12 


	6.2.1.3 Retailverkoop van losse tijdschriften en dagbladen 
	6.2.1.3 Retailverkoop van losse tijdschriften en dagbladen 
	Standpunt van partijen 
	28.. Een nadere segmentering is volgens partijen niet nodig, omdat dit de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet beïnvloedt, aangezien (i) partijen op geen van mogelijke nadere segmenten een marktaandeel hebben dat meer dan 5% afwijkt van het marktaandeel op de hoofdmarkt en (ii) op vrijwel alle verkooppunten een breed assortiment wordt aangeboden waarin alle mogelijke segmenten worden vertegenwoordigd. Een onderverdeling tussen online-en offlinekanaal kan volgens partijen tevens buiten 
	Partijen gaan uit van de markt voor losse verkoop van dagbladen en tijdschriften.
	13 

	Opvattingen van marktpartijen 
	29.. Uit het marktonderzoek van de ACM is naar voren gekomen dat de verkoop van tijdschriften via het online verkoopkanaal relatief beperkt is. Wel is door marktpartijen opgemerkt dat hoewel het aantal (gespecialiseerde) verkooppunten afneemt, het aantal supermarkten dat in een tijdschriftenwand 
	tijdschriften en dagbladen aanbiedt, is toegenomen.
	14 

	Beoordeling door de ACM 
	30.. In een eerder besluit over misbruik van een economische machtspositie is de ACM uitgegaan van een “”.Op basis van de toegepaste systematiek in haar eerdere besluit en de door partijen aangeleverde informatie gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie in dit besluit uit van een mogelijke markt voor retailverkoop van losse tijdschriften en dagbladen. In het midden kan worden gelaten of een nadere segmentering moet worden gemaakt tussen de losse verkoop van
	markt voor de wederverkoop van dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop
	15 

	Gerecht van de Europese Gemeenschap, 22 november 2001, zaaknummer T-139/98, AAMS vs Commissie,. randnummers 7-10. Beschikking van de Commissie van 17 juni 1998, zaaknummer IV/.36.0101-F3, Amministrazione. Autonoma dei Monopoli di Stato, randnummers 26 en 28.. Partijen verwijzen hierbij naar een besluit van de NMa van 11 augustus 1998, zaaknummer 803, Edipress vs Audax,. randnummer 105.. Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524972).. Besluit van de NMa van 11 augustus 1998, zaaknummer 803, Edipress
	12 
	13 
	14 
	15 


	6.2.1.4 Retailverkoop van kantoorartikelen 
	6.2.1.4 Retailverkoop van kantoorartikelen 
	Standpunt van partijen 
	31.. Partijen gaan uit van een markt voor retailverkopen van kantoorartikelen. Volgens partijen volgt deze aparte productmarkt onder andere uit (i) het bestaan van diverse gespecialiseerde winkels (waaronder kantoorboekhandels), (ii) het feit dat kantoorartikelen worden afgenomen van gespecialiseerde leveranciers en (iii) het bestaan van een specifieke omzetgroep voor kantoorartikelen bij partijen. Daarnaast stellen partijen dat de markt voor de retailverkoop van kantoorartikelen zowel offline als online ve
	Opvattingen van marktpartijen 
	32.. Uit het marktonderzoek zijn signalen naar voren gekomen die erop duiden dat voor de retailverkoop van kantoorartikelen het online verkoopkanaal slechts beperkt relevant is. Uit gesprekken is gebleken dat hoewel de online verkoop wel degelijk belangrijk is voor de business-to-business verkoop van kantoorartikelen, dit in veel mindere mate geldt voor de verkoop van kantoorartikelen aan consumenten. Daarnaast is tevens uit het marktonderzoek gebleken dat er voor consumenten veel verschillende kanalen zijn
	winkels hevig wordt geconcurreerd.
	16 

	Beoordeling door de ACM 
	33.. Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM, op basis van de informatie van partijen en het marktonderzoek, in dit besluit uit van een mogelijke markt voor retailverkoop van kantoorartikelen. Of binnen deze mogelijke markt een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen online en offline verkopen kan in het middel worden gelaten, nu dit de materiële beoordeling van de concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 88). 

	6.2.1.5 Retailverkoop van postzegels en PostNL-services 
	6.2.1.5 Retailverkoop van postzegels en PostNL-services 
	Standpunt van partijen 
	34.. Partijen gaan uit van een aparte productmarkt voor retailverkoop van postzegels en PostNLservices. Volgen partijen volgt het bestaan van deze aparte productmarkt onder andere uit de specifieke kenmerken van post-producten/-diensten en het onderscheidende gereguleerde karakter van de postsector. Partijen menen daarnaast dat er voldoende samenhang bestaat tussen de verkoop van postzegels en PostNL-services (de zogenaamde servicebalie-producten), omdat beide betrekking hebben op de verzending van (post)s
	Beoordeling door de ACM 
	35.. Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit besluit uit van een mogelijke markt voor de retailverkoop van postzegels en PostNL-services. Of binnen deze mogelijke markt een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen postzegels en PostNL-services kan in het midden worden gelaten, aangezien dit de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 83). 
	Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524972). 
	16 


	6.2.1.6 Retailverkoop van cadeaukaarten 
	6.2.1.6 Retailverkoop van cadeaukaarten 
	Standpunt van partijen 
	36.. Partijen voeren aan dat de retailverkoop van cadeaukaarten als aparte productmarkt kan worden onderscheiden, aangezien (anders dan bij andere productgroepen) sprake is van omzetten in de vorm van vaste provisies. Bovendien is sprake van specifieke leveranciers (zoals de VVV(kaart), de Nationale Bioscoopbon, de Fashion Cheque). Hoewel partijen zelf geen cadeaukaarten online verkopen, geven zij aan concurrentiedruk te ervaren vanuit het online verkoopkanaal, bijvoorbeeld van . De productmarkt voor de ret
	www.cadeaubon.nl
	www.cadeaubon.nl


	Beoordeling door de ACM 
	37.. Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit besluit uit van een mogelijke markt voor de retailverkoop van cadeaukaarten, gezien de specifieke leveranciers en de aard van het product. Of binnen deze mogelijke markt een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen het offline en online verkoopkanaal kan in het midden worden gelaten, aangezien dit de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 84). 

	6.2.1.7 Retailverkoop van loterijen en lottospelen 
	6.2.1.7 Retailverkoop van loterijen en lottospelen 
	Standpunt van partijen 
	38.. Partijen stellen dat er een aparte productmarkt bestaat voor retailverkopen van loterijen en lottospelen, gelet op de onderscheidende kenmerken die samenhangen met de verkopen hiervan. Partijen verwijzen hierbij naar het specifieke type omzet (provisie van de Nederlandse Loterij), de specifieke afnemers en leveranciers en de specifieke regulering van kansspelen in Nederland. Partijen geven daarnaast aan concurrentiedruk te ervaren van het online verkoopkanaal, nu consumenten naast de fysieke verkooppun
	Beoordeling door de ACM 
	39.. In eerdere besluiten oordeelde de ACM dat, specifiek ten aanzien van de aanbieders van loterijen en lottospelen, een markt voor loterijen en lottospelen het meest aannemelijk is.De ACM heeft hierbij in het midden gelaten of er moet worden uitgegaan van mogelijk nauwer afgebakende markten (bijvoorbeeld met een nader onderscheid naar afzonderlijke loterijen en lottospelen). In navolging van deze eerdere besluiten gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie 
	17 

	SENS/SNS, randnummer 19 (in navolging van het NMa van 13 oktober 1999, zaaknummer 807, Staatsloterij/Lotto/Bankgiroloterij, randnummers 50-55 en het besluit van de NMa van 15 augustus 2002, zaaknummer 3040, NPL/SUFA, randnummers 54-57. 
	17 
	Besluit van de ACM van 7 december 2018, zaaknummer 15.0783.24, 
	meldingsbesluit van de ACM van 18 augustus 2015, zaaknummer 15.07101.22, randnummer 25). Zie ook het besluit van de 


	6.2.1.8 Retailverkoop van wenskaarten 
	6.2.1.8 Retailverkoop van wenskaarten 
	Standpunt van partijen 
	40.. Partijen zijn van mening dat een aparte markt voor retailverkopen van wenskaarten kan worden onderscheiden, aangezien partijen geen substitueerbaarheid van wenskaarten met overige – voor de voorgenomen concentratie – relevante productgroepen zien en sprake is van specifieke leveranciers die te onderscheiden zijn van andere productgroepen. Partijen scharen onder deze productgroep tevens het online verkoopkanaal, aangezien partijen stellen sterke concurrentie te ondervinden van met name en omdat Hallmark
	www.greetz.nl 
	www.greetz.nl 


	Beoordeling door de ACM 
	41.. Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit besluit uit van een mogelijke markt voor de retailverkoop van wenskaarten. Of binnen deze mogelijke markt een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen het offline en online verkoopkanaal kan in het midden worden gelaten, aangezien dit de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 85). 

	6.2.1.9 Retailverkoop van speelgoed 
	6.2.1.9 Retailverkoop van speelgoed 
	Standpunt van partijen 
	42.. Partijen geven aan dat zij beide op zeer beperkte schaal actief zijn op het gebied van verkoop van speelgoed. Partijen verwijzen naar de beschikkingspraktijk van de Commissie. De Commissie heeft Deze definitie is Volgens partijen kan een nader onderscheid tussen online en offline verkoopkanalen anno 2019 echter achterwege blijven, onder andere gezien de omvang van bol.com (zowel wat betreft omzet als grootte van het assortiment) en het verdwijnen van de traditionele speelgoedketen Bart Smit en de doors
	in 1997 de markt voor de gespecialiseerde speelgoeddetailhandel gedefinieerd.
	18 
	later door de NMa overeenkomstig toegepast.
	19 

	Beoordeling door de ACM 
	43.. In navolging van eerdere beschikkingen van de Commissie en besluiten van de ACM gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie in dit besluit uit van een markt voor de retailverkoop van speelgoed. Gezien het belang van online verkopen , gaat de ACM er vanuit dat het online kanaal deel uitmaakt van de markt voor de retailverkoop van speelgoed. Gezien het zeer beperkte gezamenlijke marktaandeel van partijen (zie randnummer 89) zou het overigens voor de beoorde
	20 

	Beschikking van de Commissie van 26 juni 1997, zaaknummer IV/M.890, Blokker/Toys ‘R’ Us, randnummer 28.. Besluit van de NMa van 22 juni 1998, zaaknummer 166, Vendex/KBB, randnummer 39.. Bijvoorbeeld in 2018 werd bijna de helft van het speelgoed verkocht via internet (zie ).. 
	18 
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	helft-speelgoed-verkocht-via-internet
	https://www.emerce.nl/nieuws/bijna



	Retailverkoop van non-food producten via kantoorboekhandels 
	Retailverkoop van non-food producten via kantoorboekhandels 
	6.2.1.10 

	Standpunt van partijen 
	44.. Zoals hierboven beschreven menen partijen dat het uitgangspunt voor de marktafbakening de markt voor retailverkoop van non-food producten is, nader gesegmenteerd naar productgroep. Een alternatieve benadering is dat sprake is van een mogelijke markt van retailverkopen van het gehele assortiment zoals partijen dat aanbieden in de kantoorboekhandels of de speciaalzaken. Partijen gaan niet in op een mogelijke afbakening van de markt van retailverkopen van een bepaald assortiment non-food producten op basi
	Opvattingen van marktpartijen 
	45.. 
	45.. 
	45.. 
	Uit het marktonderzoek is naar voren gekomen dat concurrenten van partijen zowel de concurrentie per productgroep beoordelen (zoals de concurrentie die uitgaat van supermarkten) als de concurrentie vanuit gelijksoortige kantoorboekhandels. De aanwezigheid van gelijksoortige kantoorboekhandels is met name relevant voor de opening van een nieuwe vestiging. Hierbij is opgemerkt dat er vooral wordt gekeken naar de eventuele aanwezigheid van gelijksoortige winkels 
	op lokaal niveau en de hieruit voortkomende concurrentiedruk op het gehele assortiment.
	21 


	46.. 
	46.. 
	Andere spelers concurreren op een gedeelte van het assortiment van kantoorboekhandels (bijvoorbeeld op wenskaarten en tijdschriften) en zouden daarom in deze context minder relevant zijn. Daarnaast is tevens opgemerkt dat andere spelers, zoals supermarkten, vaak ook bínnen een bepaalde productgroep niet concurreren met het volledige assortiment van kantoorboekhandels. Voor bijvoorbeeld tijdschriften geldt dat dat supermarkten doorgaans een meer generalistisch aanbod hebben met alleen de “hardlopers”, terwij
	specialistisch aanbod hebben.
	22 



	Beoordeling door de ACM 
	47.. Op basis van de gegevens van partijen en het marktonderzoek blijkt dat voor de verschillende non-food productcategorieën verschillende type aanbieders actief zijn, zoals speciaalzaken en supermarkten. Er zijn dan ook grote verschillen in marktaandelen voor de verschillende productcategorieën. Voor de beoordeling van deze voorgenomen concentratie gaat de ACM daarom niet uit van een aparte productmarkt voor de verkoop van een bepaald assortiment non-food retailproducten via kantoorboekhandels omdat dit g


	6.2.2 Markt voor distributie van dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop 
	6.2.2 Markt voor distributie van dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop 
	Standpunt van partijen 
	48.. Partijen gaan uit van de markt voor distributie van dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop. Partijen verwijzen naar een besluit van de NMa waarin zij eerder de markt voor dagbladen en In dit besluit heeft de NMa destijds een 
	tijdschriften voor de losse verkoop heeft gedefinieerd.
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	Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524398) waarbij kantoorboekhandels als “100% concurrent” worden. aangemerkt.. Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524398).. Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7165, Sanoma/SBS, randnummers 41-43.. 
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	onderscheid gemaakt tussen de distributie van Nederlandse tijdschriften en dagbladen enerzijds en Volgens partijen is dit onderscheid echter niet langer relevant. Partijen merken in dit kader op dat er in momenteel in Nederland slechts twee ondernemingen actief zijn in de groothandel van tijdschriften: Betapress (onderdeel van de Audax-groep) en Aldipress (onderdeel van de Sanoma Groep). Deze ondernemingen voeren beide zowel Nederlandse als buitenlandse titels en retailers kunnen hun gehele behoefte aan Ned
	de distributie van buitenlandse tijdschriften en dagbladen anderzijds.
	24 

	Beoordeling door ACM 
	49.. In navolging van haar eerdere besluit in Sanoma/SBS,gaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie uit van de markt voor de distributie van dagbladen en tijdschriften voor de losse verkoop. In het midden kan worden gelaten of een nader onderscheid moet worden gemaakt naar distributie van Nederlandse tijdschriften en dagbladen enerzijds en buitenlandse tijdschriften en dagbladen anderzijds, nu de materiële beoordeling van de concentratie hierdoor niet wordt b
	25 


	6.2.3 Markt voor groothandel van buitenlandse boeken 
	6.2.3 Markt voor groothandel van buitenlandse boeken 
	Standpunt van partijen 
	50.. Partijen gaan uit van een aparte markt voor de groothandel van buitenlandse boeken (origineel niet-Nederlandse boeken). Van partijen is alleen Audax via Van Ditmar actief als groothandel in buitenlandse boeken en zij levert hierbij onder andere niet-Nederlandse boeken aan Bruna en andere partijen zoals Libris Blz, Primera en bol.com. Partijen verwijzen naar een besluit waarin de NMa een markt heeft gedefinieerd voor de import van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse 
	boeken) in Nederland.
	26 

	Beoordeling door de ACM 
	51.. Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit besluit uit van een mogelijke markt voor de groothandel van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse) boeken. Gelet op het beperkte marktaandeel van Bruna op de downstream markt (zie randnummer 119) kan een definitieve marktafbakening in het midden blijven. 


	6.3 Relevante geografische markten 
	6.3 Relevante geografische markten 
	52.. In deze paragraaf beschrijft de ACM de relevante geografische markten. De ACM gaat eerst in op de mogelijke markten voor retailverkoop van non-food producten, daarna op de mogelijke markt voor distributie van tijdschriften en dagbladen en de mogelijke markt voor groothandel van buitenlandse boeken. 
	Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7165, Sanoma/SBS, randnummer 42.. Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7165, Sanoma/SBS, randnummers 41-43.. Besluit van de NMa van 16 december 1998, zaaknummer 209, Besluit ontheffing kartelverbod Stichting Uitverij en. Boekhandel Pegasus, randnummer 20.. 
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	6.3.1 Retailverkoop van non-food producten 
	6.3.1 Retailverkoop van non-food producten 
	Standpunt van partijen 
	53.. Partijen stellen dat voor de onderhavige concentratie moet worden uitgegaan van nationale retailmarkten. Partijen ondersteunen deze stelling ten eerste met verwijzingen naar de beschikkingspraktijk van de Commissie en de ACM, waar ten aanzien van boeken, loterijen en 
	27

	28 29 
	lottospelenen sigaretteneerder is geoordeeld dat er op retailniveau of op het niveau van de productie/organisatie (van loterijen en lottospelen) sprake is van nationale markten. Partijen geven aan dat deze nationale geografische afbakening analoog kan worden toegepast op de overige productgroepen en dat voor de retailverkoop van deze overige productgroepen evenwel sprake is van homogene en nationale concurrentievoorwaarden. 
	54.. 
	54.. 
	54.. 
	Partijen verwijzen bovendien naar een tweetal besluiten waarin de Commissieheeft overwogen dat, ondanks het bestaan van een verzorgingsgebied rondom retail outlets, dit verzorgingsgebied niet per definitie de omvang van de geografische markt bepaalt. Partijen voeren aan dat de Commissie voor de beoordeling van de geografische reikwijdte van de retailmarkten onder meer bekijkt of de volgende concurrentieparameters op nationaal of regionaal/lokaal niveau worden bepaald: (i) het commercieel beleid, (ii) het ma
	30 


	55.. 
	55.. 
	In dit kader stellen partijen dat beide ondernemingen een landelijk opererende retailformule exploiteren en dat vrijwel alle hierboven beschreven concurrentieparameters op nationaal niveau worden vastgesteld […]*. Partijen benadrukken daarnaast dat de opkomst van online retail de retailmarkt ingrijpend heeft veranderd en het aanbod en prijsniveau landelijk heeft gelijkgetrokken. 


	Opvattingen van marktpartijen 
	56.. 
	56.. 
	56.. 
	Als onderdeel van haar marktonderzoek heeft de ACM marktpartijen gevraagd naar het geografische gebied waarbinnen zij met elkaar concurreren. Hieruit is een tweeledig beeld naar voren gekomen. 

	57.. 
	57.. 
	Ten eerste bevestigen marktpartijen enerzijds het beeld dat online verkopen inderdaad belangrijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de retailverkoop van boeken, waar de concurrentiedruk vanuit het online verkoopkanaal is toegenomen. 


	Besluit van de Commissie van 5 juli 2010, zaaknummer M.5838, Bertelsmann/Planeta/Circulo, randnummer 34 en 35.. Besluit van de Commissie van 15 oktober 2007, zaaknummer M.4611, Egmont/Bonnier (Books), randnummer 20 en 21.. Besluit NMa van 31 mei 2001, zaaknummer 2415, Veen Uitgever Beheer B.V./Bosch&Keuning N.V., randnummer 27 (op. uitgeverijniveau).. SENS/SNS, randnummer 27.. Gerecht van de Europese Gemeenschap, 22 november 2011, zaaknummer T-139 98, AAMS vs Commissie,. randnummers 7-10 en Commissiebeschik
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	Besluit van de ACM van 7 december 2015, zaaknummer 15.0783.24, 
	29 
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	* In deze 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 aangegeven. In het geval van getallen en. percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes.. 
	58.. Anderzijds is uit het marktonderzoek naar voren gekomen dat lokale concurrentie evenwel een rol speelt. Dit geldt onder andere bij het openen van een nieuwe vestiging, waar bijvoorbeeld een vestigingsplaatsonderzoek wordt gedaan op basis van informatie die bij gemeentes kan worden opgevraagd (waaronder inwoneraantal en de aantrekkingskracht die uitgaat van een (Daarnaast is gebleken dat ook met betrekking tot het productaanbod op lokaal (gemeentelijk) niveau naar de bestaande concurrentie kan worden ge
	winkel)centrum).
	31 
	bijvoorbeeld TRS wordt aangepast aan de lokale marktomstandigheden.
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	Beoordeling door de ACM 
	59.. 
	59.. 
	59.. 
	Zoals opgemerkt in randnummer 25 gaat de ACM voor de beoordeling van deze voorgenomen concentratie uit van een aparte relevante markt voor de retailverkoop van printboeken, waar ook de online verkopen onderdeel van uitmaken. In navolging van eerdere beschikkingen van de Commissiegaat de ACM voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie uit van een geografische markt voor de retailverkoop van printboeken die (ten minste) nationaal is. Dit wordt bevestigd in het marktonderzoe
	33 


	60.. 
	60.. 
	Uit het marktonderzoek van de ACM volgen aanwijzingen dat concurrenten van partijen de concurrentie ook op lokaal niveau beoordelen (zie randnummer 45). Voor deze zaak kan echter in het midden worden gelaten of de relevante markt voor retailverkopen van bepaalde non-food productengroepen (behalve de retailverkopen van boeken) moet worden afgebakend als nationaal of lokaal, omdat dit voor de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet uitmaakt (zie hiervoor randnummers 82 tot en met 89 en rand



	6.3.2 Markt voor distributie van tijdschriften en dagbladen voor de losse verkoop 
	6.3.2 Markt voor distributie van tijdschriften en dagbladen voor de losse verkoop 
	Standpunt van partijen 
	61.. Partijen stellen dat de markt voor distributie van dagbladen en tijdschriften nationaal in omvang is. Partijen verwijzen hierbij naar een besluit van de NMa, waarin de NMa is uitgegaan van een 
	nationale markt.
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	Beoordeling door de ACM 
	62.. In lijn met eerdere besluitengaat de ACM voor de beoordeling van de onderhavige voorgenomen concentratie uit van een nationale markt voor de distributie van Nederlandse tijdschriften en dagbladen voor de losse verkoop. 
	35 

	Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524398).. Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524972).. Besluit van de Commissie van 5 juli 2010, zaaknummer M.5838, Bertelsmann/Planeta/Circulo, randnummer 34 en 35.. Besluit van de Commissie van 15 oktober 2007, zaaknummer M.4611, Egmont/Bonnier (Books), randnummer 20 en 21.. Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7185, Sanoma/SBS, randnummer 59.. Besluit van de NMa van 22 juli 2011, zaaknummer 7185, Sanoma/SBS, randnummer 59, Besluit van 
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	6.3.3 Markt voor groothandel van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse) boeken 
	6.3.3 Markt voor groothandel van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse) boeken 
	Standpunt van partijen 
	63.. Partijen baseren zich op de beschikkingspraktijk van de NMaen gaan uit van een markt voor groothandel van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse) boeken die (ten minste) nationaal in omvang is. 
	36 

	Beoordeling door de ACM 
	64.. Voor de beoordeling van de onderhavige voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit besluit uit van een nationale markt voor groothandel van buitenlandse (origineel niet-Nederlandse) boeken. 


	6.4 Gevolgen van de concentratie 
	6.4 Gevolgen van de concentratie 
	65.. In deze paragraaf gaat de ACM in op de mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie op de mededinging. De ACM zal eerst ingaan op de rol van franchise winkels voor de beoordeling van deze concentratie (6.4.1). De ACM zal vervolgens ingaan op de mogelijke markten voor retailverkoop van non-food producten (6.4.2). De ACM zal de gevolgen voor deze mogelijke markten eerst op nationaal niveau beoordelen. Vervolgens zal de ACM ook op lokaal niveau de overgebleven concurrentie na de voorgenomen concentr
	6.4.1 Franchisenemers en partners 
	6.4.1 Franchisenemers en partners 
	66.. 
	66.. 
	66.. 
	Bruna exploiteert een keten van 63 eigen winkels en 213 franchise winkels. Audax is franchisegever van 97 winkels van The Read Shop, 71 winkels van The Read Shop Express, 132 winkels van Vivánt en 89 winkels van Tabaronde. Daarnaast zijn 31 winkels aangesloten bij Plantage InkoopPartners, een inkoopcollectief van Audax. 

	67.. 
	67.. 
	Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de mogelijke markten is het van belang om te bezien hoe er met franchisewinkels en partners dient te worden omgegaan. 

	68.. 
	68.. 
	De Commissie heeft in haar beschikking Kesko/Tukocriteria genoemd die (mede) bepalen of de binding tussen ondernemers en de exploitanten van winkelformules waarbij zij zijn aangesloten dusdanig sterk is dat de activiteiten van deze ondernemers tot die van de winkelformule dienen te worden gerekend. 
	37 



	Besluit van de NMa van 31 mei 2001, zaaknummer 2415, Veen Uitgever Beheer B.V./Bosch & Keuning N.V.,. randnummers 27-28. Besluit van de NMa van 8 augustus 2008, zaaknummer 6421, NDC/ThiemeMeulenhoff, randnummers. 44-45.. Zie de beschikking van de Commissie van 20 november 1996, zaaknummer IV/M.784, Kesko/Tuko.. 
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	69.. 
	69.. 
	69.. 
	In het verleden heeft de ACM zich bij de beoordeling van concentraties vaker uitgelaten over de binding tussen de exploitant van een winkelformule en de daarbij aangesloten (zelfstandige) 
	ondernemers.
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	70.. 
	70.. 
	Criteria die onder meer van belang zijn om tot een dergelijke binding te concluderen, zijn de mogelijkheid van een ondernemer om van franchisegever of formule te kunnen wisselen, het aandeel van de gehele inkoop van de ondernemer bij de centrale en voor welke periode de binding met de exploitant van de formule wordt aangegaan. Voorts zijn andere economische banden tussen de ondernemer en de exploitant van de formule van belang zoals leningen of verhuur door franchisegever van het pand waarin de franchisenem


	Beoordeling door de ACM 
	71.. 
	71.. 
	71.. 
	Op verzoek van de ACM hebben partijen de beschikbare overeenkomsten, zoals die met de franchisenemers en inkooppartners van verschillende formules worden gehanteerd, overhandigd. Op basis van de kenmerken van de franchise-en partnerformules van Audax en Bruna rekent de ACM, in lijn met de hiervoor bedoelde eerdere zaken, de franchisewinkels van TRS en Marskramer van Audax en de franchisewinkels van Bruna volledig toe aan Audax respectievelijk Bruna. De winkels van Plantage InkoopPartners, Novy, Prima, Toys2

	72.. 
	72.. 
	Voor de Audax-formules Plantage InkoopPartners, Vivánt, Tabaronde, Novy, Prima en Toys2Play geldt dat het merendeel van de aangesloten winkels […]. 

	73.. 
	73.. 
	Audax hanteert voor de formules TRS, TRSE en Marskramer overeenkomsten met haar franchisenemers […]. 

	74.. 
	74.. 
	Bruna sluit met haar franchisenemers overeenkomsten […]. 



	6.4.2 Horizontale effecten op de retailverkoop van non-food producten 
	6.4.2 Horizontale effecten op de retailverkoop van non-food producten 
	Standpunt van partijen 
	75.. Partijen voeren aan dat, gelet op de lage gezamenlijke marktaandelen van partijen, het zeer onaannemelijk is dat de voorgenomen concentratie de mededinging op de markt voor de retailverkoop van non-food producten en/of de mogelijke productmarkten op basis van productgroep zal belemmeren. Onderstaande tabel geeft de gezamenlijke marktaandelen (op basis van omzet) van partijen weer op de (mogelijke) nationale productmarkten voor retailverkoop van non-food producten. 
	Zie het besluit van de NMa van 15 juni 1998, zaaknummer 811, Vendex Food Groep/De Boer Unigro, het besluit van de NMa van 24 juli 2000, zaaknummer 1710, Schuitema/A&P, het besluit van de ACM van 23 juli 2015, zaaknummer , Brocacef/Mediq Holland Pharma/DA. 
	38 
	15.0484.22
	en het besluit van de ACM van 1 april 2016, zaaknummer 15.1276.22, 

	Tabel 2: Gezamenlijke marktaandelen van partijen (op basis van omzet) op de Nederlandse markt voor de retail-verkoop
	39 

	Mogelijke productmarkt 
	Mogelijke productmarkt 
	Mogelijke productmarkt 
	Gezamenlijk marktaandeel 

	Nederlandstalige printboeken 
	Nederlandstalige printboeken 
	[20-25%] 

	Buitenlandse printboeken 
	Buitenlandse printboeken 
	[10-15%] 

	Losse tijdschriften en dagbladen 
	Losse tijdschriften en dagbladen 
	[15-20%] 

	Postzegels en PostNL-services 
	Postzegels en PostNL-services 
	[15-20%] 

	Cadeau-kaarten 
	Cadeau-kaarten 
	[15-20%] 

	Tabaksproducten 
	Tabaksproducten 
	[0-5%] 

	Kantoorartikelen 
	Kantoorartikelen 
	[10-15%] 

	Wenskaarten 
	Wenskaarten 
	[10-15%] 

	Loterijen en lottospelen 
	Loterijen en lottospelen 
	[0-5%] 

	Speelgoed 
	Speelgoed 
	[0-5%] 


	76.. 
	76.. 
	76.. 
	Volgens partijen volgt uit de lage gezamenlijke marktaandelen dat het onaannemelijk is dat de voorgenomen concentratie tot enige belemmering op de in Tabel 2 aangeduide (mogelijke) markten zou kunnen leiden. In aanvulling op de tabel hierboven merken partijen nog op dat zij ten aanzien van een aantal productgroepen niet de consumentenprijs bepalen, waardoor het door het ontbreken van prijsconcurrentie onaannemelijk is dat de voorgenomen concentratie zal leiden tot een belemmering van de mededinging. Partije

	77.. 
	77.. 
	Ten aanzien van de retailverkoop van boeken merken partijen op dat de concurrentiedruk vanuit het online verkoopkanaal steeds groter wordt en dat mede hierom het onaannemelijk is dat de voorgenomen concentratie de mededinging op deze mogelijke markten zal belemmeren. Voor de retailverkoop van tijdschriften en dagbladen is volgens partijen relevant dat deze producten overal in Nederland los verkrijgbaar zijn en bovendien bij een grote hoeveelheid landelijk verspreide ketens, waaronder lectuur-en tabakswinkel


	Opvattingen van marktpartijen 
	78.. Marktpartijen verwachten geen nadelige gevolgen voor de concurrentie. Uit het marktonderzoek van de ACM is naar voren gekomen dat het aantal (kantoor)boekhandels en het aantal actieve ondernemingen in deze sector de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Marktpartijen hebben aangegeven dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar het online verkoopkanaal, vooral met betrekking tot de retailverkoop van printboeken. Marktpartijen ervaren in toenemende mate concurrentiedruk vanuit bijvoorbeeld bol.com. 
	geleden.
	40 

	Bron: melding partijen.. Antwoorden marktpartij van 11 december 2019 (ACM/IN/448737).. 
	39 
	40 

	dat naast (gespecialiseerde) verkooppunten, concurrentie uitgaat van supermarkten, met name voor 
	de “hardlopers”.
	41 

	Beoordeling door de ACM 
	79.. Er is een horizontale overlap tussen de activiteiten van partijen op de mogelijke markten voor de retailverkoop van non-food productgroepen zoals beschreven in paragraaf 6.2. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie heeft de ACM de overgebleven concurrentie (per productgroep en per distributiekanaal – online vs. offline) zowel op nationaal als lokaal niveau bekeken. 
	(i) Gevolgen voor de retailverkoop van non-food producten op nationaal niveau 
	80.. 
	80.. 
	80.. 
	Op de mogelijke nationale markten voor retailverkopen van non-food producten, gesegmenteerd naar productcategorie, zijn de gezamenlijke marktaandelen van partijen beperkt, zoals weergegeven in Tabel 2 hierboven. Deze marktaandelen wijzen niet op mogelijke mededingingsproblemen. 

	81.. 
	81.. 
	Op de markt voor retailverkopen van printboeken hebben partijen een beperkt gezamenlijk marktaandeel ([20-25%]) Gelet hierop vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de nationale markt voor retailverkopen van 
	printboeken op significante wijze zou kunnen belemmeren.
	42 


	82.. 
	82.. 
	Op de mogelijke markt voor de retailverkopen van losse tijdschriften en dagbladen spelen onder andere supermarkten een rolen oefenen daarmee concurrentiedruk uit op partijen. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen blijft onder de 25%. Het gezamenlijke marktaandeel blijft eveneens laag als wordt gekeken naar een mogelijke nadere segmentering tussen de losse verkoop Verder is […] beperkt online actief. Als online platforms zouden worden meegerekend is het aannemelijk dat gezamenlijke marktaandelen van par
	43 
	van tijdschriften enerzijds [25-30%] en de losse verkoop van dagbladen anderzijds [5-10%].
	44 


	83.. 
	83.. 
	Voor postzegels geldt dat deze op zeer veel verschillende locaties kunnen worden gekocht, zoals 


	45. 46 
	supermarkten, drogisterijenen souvenirwinkels.Andere PostNL-services (zoals het ophalen of Het gezamenlijke marktaandeel van partijen op een mogelijke markt voor de retailverkoop van postzegels en PostNL-services is [15-20%]. Verder zijn partijen op deze markt een dienstverlener aan PostNL en werken ze op provisiebasis. PostNL bepaalt de consumentenprijs voor de via partijen 
	retourneren van een pakket) worden eveneens in zeer veel verschillende locaties aangeboden.
	47 

	Gespreksverslag marktpartij, pagina 2 (ACM/UIT/524972). De ACM merkt verder op dat voor een deel van de boeken de vaste boekenprijs geldt, waardoor partijen geen invloed kunnen uitoefenen op de prijs die uiteindelijk wordt betaald door de consument. Ongeveer de helft van de total retail-verkoop van losse tijdschriften van Betapress is via supermarkten. Zie ook en 
	41 
	42 
	43 
	/ 
	https://www.jumbo.com/producten/categorieen/huishouden,-dieren,-servicebalie/tijdschriften

	https://www.ah.nl/producten/koken-tafelen-non-food/boeken-tijdschriften 
	https://www.ah.nl/producten/koken-tafelen-non-food/boeken-tijdschriften 


	Antwoorden partijen van 20 december 2019 (ACM/IN/451693).. Zoals het Kruidvat en de Trekpleister.. Zie voor meer details.. Zie bijvoorbeeld , maar ook de Jumbo, Karwei, Gamma en Intratuin. ().. 
	44 
	45 
	46 
	/ 
	https://www.postnl.nl/locatiewijzer

	47 
	https://www.ah.nl/over-ah/services/postservice
	https://www.ah.nl/over-ah/services/postservice

	/
	https://www.postnl.nl/locatiewijzer


	geleverde PostNL-services en postzegels. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke nationale markt voor retailverkopen van postzegels en PostNL-services (of een deel hiervan) op significante wijze zou kunnen belemmeren. 
	84.. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen voor verkoop van cadeaukaarten is [15-20%]. Supermarkten bieden bijvoorbeeld ook cadeaukaarten aan.Partijen geven aan dat partijen ook concurrentie van online ervaren (bijvoorbeeld of ). Het is niet aannemelijk dat het gezamenlijke marktaandeel van partijen significant stijgt als deze online verkopen niet worden meegerekend. Daarbij speelt mee dat partijen niet zelf de verkoopprijs van cadeaukaarten bepalen. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannem
	48 
	www.cadeaubon.nl 
	www.cadeaubon.nl 

	www.giftcards.nl
	www.giftcards.nl


	49. 50 
	85.. 
	85.. 
	85.. 
	Naast de supermarkten, bieden ook de HEMAen (in beperktere mate) Actionwenskaarten aan. Het gezamenlijk marktaandeel van partijen op de mogelijke markt voor wenskaarten is [10-15%] met een beperkte toename van het marktaandeel als gevolg van de voorgenomen concentratie. Partijen verkopen buiten beschouwing zouden worden gelaten, is het onaannemelijk dat het gezamenlijke marktaandeel van partijen veel hoger wordt. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de da
	geven aan online concurrentie te ondervinden van bijvoorbeeld Greetz.nl en bol.com. Als online 


	86.. 
	86.. 
	Niet alleen supermarkten, maar ook drogisterijenen tankstations bieden loterijen en lottospelen aan. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen op een mogelijke markt voor de retailverkopen van loterijen en lottospelen is dan ook beperkt: [0-5%]. Zelfs als online verkopen niet zouden worden meegerekend, is het niet aannemelijk dat het gezamenlijke marktaandeel van partijen veel hoger wordt. Ook voor deze productgroep geldt dat partijen niet zelf de verkoopprijs bepalen. Gelet op het voorgaande vindt de ACM 
	51
	52 


	87.. 
	87.. 
	Tabaksproducten kunnen onder andere bij supermarkten en tankstations worden gekocht. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen is dan ook beperkt [0-5%]. Bovendien is de toename van het marktaandeel als gevolg van de voorgenomen concentratie zeer beperkt. Het is daarom ook niet aannemelijk dat een nadere segmentering naar tabaksproduct de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie wezenlijk beïnvloedt. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de d


	Zie bijvoorbeeld en Zie bijvoorbeeld .. Zie bijvoorbeeld en. waaruit blijkt dat de ETOS, het Kruidvat en de Trekpleister ook. verkooppunten zijn.. 
	48 
	https://www.ah.nl/over-ah/services/cadeaukaarten 
	https://www.ah.nl/over-ah/services/cadeaukaarten 

	https://www.jumbo.com/content/cadeaukaarten. 
	https://www.jumbo.com/content/cadeaukaarten. 

	49 
	/. 
	https://wenskaarten.hema.nl

	50 
	/. 
	https://www.action.com/nl-nl/nl/kantoor--hobby/geschenkverpakking--kaarten

	51 
	https://www.ah.nl/over-ah/services/loterijen
	https://www.ah.nl/over-ah/services/loterijen

	52 
	https://krasloten.nederlandseloterij.nl/verkooppunten 
	https://krasloten.nederlandseloterij.nl/verkooppunten 

	https://staatsloterij.nederlandseloterij.nl/verkooppunten 
	https://staatsloterij.nederlandseloterij.nl/verkooppunten 


	nationale markt voor retailverkopen van tabaksproducten (of een deel hiervan) op significante wijze 
	zou kunnen belemmeren.
	53 

	54.55 56 
	88.. 
	88.. 
	88.. 
	Niet alleen supermarkten, maar ook partijen zoals de HEMAen de Actionbieden kantoorartikelen aan. Partijen hebben een gezamenlijk marktaandeel van [10-15%]. Gezien het lage gezamenlijke marktaandeel is het niet aannemelijk dat als gebruik gemaakt wordt van een nadere segmentatie op basis van verkoopkanaal dit de beoordeling van de voorgenomen concentratie wezenlijk beïnvloedt. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogeli

	89.. 
	89.. 
	Speelgoed wordt beperkt door partijen verkocht: het gezamenlijke marktaandeel van partijen op de nationale markt voor de retailverkopen van speelgoed is [0-5%]. Het meeste speelgoed wordt online Mochten online verkopen buiten beschouwing gelaten worden, dan blijft het gezamenlijke marktaandeel van partijen nog steeds beperkt. Verder zijn specialistische speelgoedketens actief 
	verkocht.
	57 



	58 59
	(zoals de Intertoys) en verkopen diverse partijen (zoals de Blokker, Actionen Kruidvat) speelgoed. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de nationale markt voor retailverkopen van speelgoed (of een deel hiervan) op significante wijze zou kunnen belemmeren. 
	90.. Op basis van het bovenstaande acht de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie op nationaal niveau de mededinging op de mogelijke markten voor de retailverkoop van de besproken non-food productengroepen significant zou kunnen beperken. 
	(ii) Gevolgen voor de retailverkoop van non-food producten op lokaal niveau 
	91.. 
	91.. 
	91.. 
	Zoals opgemerkt in randnummer 59 gaat de ACM uit van een nationale markt voor de retailverkopen van (print)boeken. De ACM laat daarom de retailverkopen van printboeken hier buiten beschouwing. 

	92.. 
	92.. 
	Op verzoek van de ACM hebben partijen lokaal gekeken naar de gevolgen van de voorgenomen concentratie. Er zijn vijf plaatsen waar beide partijen actief zijn en een gezamenlijk marktaandeel van 25%of meer zullen behalen als gevolg van de voorgenomen concentratie: Bunschoten-Spakenburg, Epe, Uithoorn, Velp en Winschoten. In het hiernavolgende gaat de ACM kort in op de gevolgen van de voorgenomen concentratie op deze vijf mogelijke lokale markten. 
	60 



	De ACM merkt verder op dat de partijen geen invloed hebben op de prijs die consumenten betalen.. Zie bijvoorbeeld en. Bijvoorbeeld in 2018 werd bijna de helft van het speelgoed verkocht via internet (zie ).. Op basis van het aantal vestigingen van partijen.. 
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	https://www.ah.nl/producten/koken-tafelen-non-food/kantoorartikelen 
	https://www.ah.nl/producten/koken-tafelen-non-food/kantoorartikelen 

	/. 
	https://www.jumbo.com/producten/categorieen/huishouden,-dieren,-servicebalie/kantoorartikelen

	55 
	https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/school-kantoor. 
	https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/school-kantoor. 

	56 
	/. 
	https://www.action.com/nl-nl/nl/kantoor--hobby

	57 
	helft-speelgoed-verkocht-via-internet
	https://www.emerce.nl/nieuws/bijna

	58 
	/. 
	https://www.action.com/nl-nl/nl/spel--ontspanning/speelgoed

	59 
	https://www.kruidvat.nl/speelgoed. 
	https://www.kruidvat.nl/speelgoed. 
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	Bunschoten-Spakenburg 
	93.. In Bunschoten-Spakenburg bevinden zich een Bruna en een TRS. In het hiernavolgende kijkt de ACM per productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) terecht kunnen: 
	• 
	• 
	• 
	Losse tijdschriften en/of dagbladen: Jumbo, Albert Heijn en BP 

	• 
	• 
	Postzegels en PostNL-services: Jumbo en BP 

	• 
	• 
	Cadeau-kaarten: Jumbo en Albert Heijn 

	• 
	• 
	Tabaksproducten: supermarkten en tankstations 

	• 
	• 
	Kantoorartikelen: HEMA, Action en BeKaServ VOF 

	• 
	• 
	Wenskaarten: HEMA, supermarkten en LUV
	61 


	• 
	• 
	Loterijen en lottospelen: supermarkten, drogisterijen en tankstations 

	• 
	• 
	Speelgoed: Intertoys, Blokker, Action en Kruidvat. 


	94.. Verder ligt een aantal plaatsen (zoals het naastgelegen Baarn, Nijkerk, Eemnes en (het noorden van) Amersfoort) op beperkte afstand waar ook verschillende concurrenten (zoals Primera, Libris Blz) en een veelheid aan supermarkten zijn gevestigd. 
	Epe 
	95.. In Epe bevinden zich een Bruna en een TRS winkel. In het hiernavolgende kijkt de ACM per productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) terecht kunnen: 
	• 
	• 
	• 
	Losse tijdschriften en/of dagbladen: CIGO, Albert Heijn, Jumbo en DekaMarkt 

	• 
	• 
	Postzegels en PostNL-services: Gamma en Jumbo 

	• 
	• 
	Cadeau-kaarten: CIGO, Albert Heijn en Jumbo 

	• 
	• 
	Tabaksproducten: CIGO, supermarkten en tankstations 

	• 
	• 
	Kantoorartikelen: HEMA en Action 

	• 
	• 
	Wenskaarten: CIGO, HEMA en supermarkten 

	• 
	• 
	Loterijen en lottospelen: supermarkten, drogisterijen en tankstations 

	• 
	• 
	Speelgoed: Intertoys, Blokker, Action en Kruidvat. 


	96.. Verder liggen Heerde en Vaassen nabij. In Heerde ligt nog een Primera en in Vaassen een tabaksspeciaalzaak. In beide plaatsen zijn ook verschillende supermarkten gevestigd. 
	61 
	61 
	https://www.luvspakenburg.nl/luv-kaartenlijn/ 
	https://www.luvspakenburg.nl/luv-kaartenlijn/ 


	Uithoorn 
	97.. In Uithoorn bevinden zich een Bruna en een TRS winkel. In het hiernavolgende kijkt de ACM per productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) terecht kunnen: 
	•. 
	•. 
	•. 
	Losse tijdschriften en/of dagbladen: Primera, Albert Heijn, Jumbo, Vomar, Voordeelmarkt en Shell 

	• 
	• 
	Postzegels en PostNL-services: Albert Heijn, Trekpleister, Van Hilten, Vomar en Kruidvat 

	• 
	• 
	Cadeau-kaarten: Primera, Albert Heijn en Jumbo 

	• 
	• 
	Tabaksproducten: supermarkten en tankstations 

	• 
	• 
	Kantoorartikelen: HEMA en Van Hilten en – op beperkte schaal – Vomar 

	• 
	• 
	Wenskaarten: Primera, HEMA en de supermarkten 

	• 
	• 
	Loterijen en lottospelen: Primera, supermarkten, drogisterijen en tankstations 

	• 
	• 
	Speelgoed: Intertoys, Blokker en Kruidvat. 


	98.. In het nabijgelegen Aalsmeer is een Primera gevestigd evenals het Boekhuis Aalsmeer en Kantoorvakhandel Blauwhoff (ook voor de particulier). 
	Velp 
	99.. In Velp bevinden zich een Bruna en een TRS. In het hiernavolgende kijkt de ACM per productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) terecht kunnen: 
	• 
	• 
	• 
	Losse tijdschriften en/of dagbladen: Albert Heijn, Jumbo en Coop 

	•. 
	•. 
	Postzegels en PostNL-services: Rokersspeciaalzaak Siemelink, Kruidvat, Albert Heijn en Trekpleister 

	• 
	• 
	Cadeau-kaarten: Albert Heijn en Jumbo 

	• 
	• 
	Tabaksproducten: Rokersspeciaalzaak Siemelink, de supermarkten en tankstations 

	• 
	• 
	Kantoorartikelen: HEMA en Action 

	• 
	• 
	Wenskaarten: Rokersspeciaalzaak Siemelink, HEMA en de supermarkten 

	• 
	• 
	Loterijen en lottospelen: supermarkten, drogisterijen en tankstations 

	• 
	• 
	Speelgoed: Intertoys, Blokker, Action en Kruidvat. 


	100.. Velp (als onderdeel van de gemeente Rheden) maakt onderdeel uit van de agglomeratie Arnhem. In Arnhem zijn zeer veel verschillende winkels (zoals de Primera, boekenwinkels, een CIGO, verschillende tabaksspeciaalzaken en een grote hoeveelheid aan supermarkten) gevestigd. 
	Winschoten 
	101.. In Winschoten bevinden zich een Bruna en een TRS. In het hiernavolgende kijkt de ACM per productcategorie bij welke andere lokale concurrenten consumenten (onder andere) terecht kunnen: 
	• 
	• 
	• 
	Losse tijdschriften en/of dagbladen: Primera, CIGO, Albert Heijn, Jumbo, Shell, Spar en Esso 

	•. 
	•. 
	Postzegels en PostNL-services: Jumbo, Spar, Kruidvat, Trekpleister, CIGO, Albert Heijn, en Schuringa Kantoor-en Projectinrichting 

	• 
	• 
	Cadeau-kaarten: Primera, CIGO, Albert Heijn, Jumbo en PLUS 

	• 
	• 
	Tabaksproducten: Primera, CIGO, supermarkten en tankstations. 

	• 
	• 
	Kantoorartikelen: Primera, CIGO, HEMA, Action en Schuringa Kantoor-en Projectinrichting 

	• 
	• 
	Wenskaarten: Primera, CIGO, HEMA en supermarkten 

	• 
	• 
	Loterijen en lottospelen: Primera, CIGO, supermarkten, drogisterijen en tankstations 

	• 
	• 
	Speelgoed: Intertoys en Kruidvat. 


	102.. Winschoten is in haar regio een relatief grote plaats met een relatief groot retailaanbod. Bovendien liggen Scheemda en Oude Pekela nabij. Hier zijn bijvoorbeeld Primera winkels gevestigd en zijn er Jumbo vestigingen. 
	Conclusie lokale markten 
	103.. Gelet op het voorgaande vindt de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de hiervoor besproken mogelijke lokale markten voor retailverkopen van de besproken non-food productgroepen op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

	6.4.3 Verticale effecten 
	6.4.3 Verticale effecten 
	a.. Afscherming op de markt voor distributie van tijdschriften en dagbladen voor de losse verkoop 
	Standpunt van partijen 
	104.. 
	104.. 
	104.. 
	Partijen verklaren dat er momenteel twee Nederlandse groothandels zijn voor tijdschriften: Betapress (onderdeel van de Audax-groep) en Aldipress (onderdeel van de Sanoma Groep). Betapress en Aldipress leveren tijdschriften aan de verkopers van tijdschriften op retailniveau en verzorgen daarnaast tevens de logistiek en distributie voor deze afnemers. De logistiek en distributie besteden zowel Betapress als Aldipress uit aan Audax Logistics B.V. (hierna: ALO). Daarnaast hebben Betapress en Aldipress ieder een

	105.. 
	105.. 
	Met betrekking tot eventuele verticale gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de distributie van tijdschriften en dagbladen stellen partijen dat de voorgenomen concentratie Audax niet de mogelijkheid zal geven om bepaalde concurrenten op retailniveau de toegang tot tijdschriften te ontzeggen of deze tegen substantieel slechtere voorwaarden te leveren (bronafscherming). Volgens partijen is ten eerste relevant dat het voor zowel Betapress als Aldipress van belang is om het aantal afzetpunten (retailers

	106.. 
	106.. 
	Partijen stellen ten tweede dat de mogelijkheid tot klantafscherming evenmin aannemelijk is. Hoewel partijen in theorie hun vraag bij Aldipress kunnen weghalen om de verkoop van Betapress te stimuleren, achten zij dit niet aannemelijk. Dit omdat (i) Aldipress de grootste tijdschriftengroothandel is en (ii) de meeste must-have titels voert. Partijen stellen dat zonder deze must-have titels hun retailwinkels veel minder aantrekkelijk zijn voor hun klanten, verkopen zullen dalen en het weghalen van de must-hav


	Opvattingen van marktpartijen 
	107.. Uit het marktonderzoek van de ACM is gebleken dat een enkele marktpartij (een afnemer van tijdschriften op retailniveau) meent dat de voorgenomen concentratie erin kan resulteren dat partijen (nog meer) relatieve voordelen zullen afdwingen voor de door partijen gehouden winkels (of bij partijen aangesloten franchisenemers). De marktpartij verwijst hierbij naar het feit dat retailers (momenteel) volledig afhankelijk zijn van de logistieke dienstverlening door Audax (via haar werkmaatschappij ALO). Teve
	meer voordelige positionering kan garanderen.
	62 
	om beter condities te onderhandelen ten nadele van Aldipress.
	63 

	Gespreksverslag marktpartij, pagina 3 (ACM/UIT/524398). Antwoorden marktpartij van 16 december 2019 (ACM/IN/450067). 
	62 
	63 

	Beoordeling door de ACM 
	108.. 
	108.. 
	108.. 
	Voor de beoordeling van niet-horizontale concentraties sluit de ACM aan bij de Richtsnoeren van niet-horizontale fusies van de Commissie (hierna: de Richtsnoeren). Niet-horizontale fusies kunnen de daadwerkelijke mededinging op significante wijze belemmeren, met name doordat zij een machtspositie in het leven kunnen roepen of kunnen versterken. Dit komt in hoofdzaak doordat een niet-horizontale fusie de mogelijkheid en de prikkel van de fuserende ondernemingen en hun concurrenten om te concurreren zodanig k
	64
	effect
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	109.. 
	109.. 
	109.. 
	Voor de beoordeling van niet-horizontale gevolgen van de onderhavige concentratie heeft de ACM beoordeeld of de voorgenomen concentratie de mogelijkheid en/of de prikkel tot zowel klantafscherming als bronafscherming zou kunnen versterken. 

	(i) Bronafscherming 

	110.. 
	110.. 
	Bronafscherming kan zich voordoen wanneer de nieuwe entiteit na de fusie de toegang van daadwerkelijke of potentiële concurrenten tot voorzieningsbronnen belemmert of blokkeert, waardoor de kosten van deze (potentiële) concurrenten worden verhoogd wat ertoe kan leiden dat het fusiebedrijf aan de verbruikers berekende prijs op winstgevende wijze kan verhogen, waardoor de 
	daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou worden belemmerd.
	66 


	111.. 
	111.. 
	Voor de onderhavige concentratie heeft de ACM beoordeeld of het aannemelijk is dat partijen na de voorgenomen concentratie de levering van door Betapress gedistribueerde titels voor concurrerende retailers zou staken en/of tegen onacceptabele voorwaarden zou aanbieden, teneinde retailverkopen van de eigen retailformules te stimuleren. 

	112.. 
	112.. 
	Voor de mogelijkheid van bronafscherming is het nodig dat partijen beschikken over een Gezien de duidelijk kleinere positie van Betapress op de mogelijke markt voor de distributie van tijdschriften en dagbladen, acht de ACM het niet aannemelijk dat partijen de mogelijkheid hebben om tot bronafscherming over te gaan. 
	aanzienlijke mate van marktmacht op de bovenwaartse markt.
	67 


	113.. 
	113.. 
	113.. 
	De ACM acht het daarom niet aannemelijk dat partijen na de voorgenomen concentratie op deze mogelijke markt tot bronafscherming zullen overgaan. 

	(ii) Klantafscherming 

	114.. 
	114.. 
	Klantafscherming kan zich voordoen wanneer een leverancier integreert met een belangrijke afnemer op de benedenwaartse markt waardoor de fusieonderneming haar daadwerkelijke of potentiële concurrenten in de bovenwaartse markt (de inputmarkt) de toegang tot een toereikend Voor de onderhavige concentratie heeft de ACM beoordeeld of het aannemelijk is dat partijen de afname van tijdschriften bij Aldipress staken en/of tegen onacceptabele voorwaarden weergeven in de retailoutlets om zo de verkoop van de door Be
	klantenbestand kan ontzeggen en/of hun prikkel om te concurreren kan verminderen.
	68 



	Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de. controle op concentraties van ondernemingen (hierna: Richtsnoeren niet-horizontale fusies) Pb 2008, C265/07.. Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 15.. Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 31.. Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 35.. Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 58.. 
	64 
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	67 
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	115.. 
	115.. 
	115.. 
	Voor de mogelijkheid van klantafscherming is het nodig dat partijen beschikken over een Klantafscherming op lokaal niveau acht de ACM niet aannemelijk, omdat distributiecontracten op nationaal niveau worden afgesloten. Dit betekent dat voor de beoordeling van niet-horizontale effecten de nationale marktaandelen relevant zijn. Gezien het beperkte marktaandeel van partijen op de mogelijke benedenwaartse (retail)markt(en), acht de ACM het onaannemelijk dat partijen daar een aanzienlijke mate van marktmacht heb
	aanzienlijke mate van marktmacht.
	69 


	116.. 
	116.. 
	Dit betekent dat het niet aannemelijk is dat partijen de mogelijkheid zullen hebben om tot klantafscherming over te gaan als gevolg van de voorgenomen concentratie. De ACM acht het daarom niet aannemelijk dat partijen na de voorgenomen concentratie op deze mogelijke markt(en) tot klantafscherming zullen overgaan. 



	b.. Afscherming op de markt voor groothandel in buitenlandse boeken 
	b.. Afscherming op de markt voor groothandel in buitenlandse boeken 
	Standpunt van partijen 
	117.. 
	117.. 
	117.. 
	Audax is via haar werkmaatschappij Van Ditmar actief als groothandel van buitenlandse boeken met een marktaandeel van ongeveer [30-35%]. Partijen zijn van mening dat er voor Audax geen reële mogelijkheid bestaat om na de fusie concurrenten op retailniveau te weren door bronafscherming, dan wel concurrenten van Van Ditmar te weren door middel van klantafscherming. 

	118.. 
	118.. 
	Ten aanzien van de mogelijkheid tot bronafscherming voeren partijen aan dat de voorgenomen concentratie Audax niet de mogelijkheid geeft om (bepaalde) concurrenten van partijen op retailniveau te weren, aangezien Van Ditmar geen exclusieve titels voert. Als Audax na de voorgenomen concentratie de levering van boeken aan retailniveau zou stopzetten, dan zouden deze concurrenten hun afname vrij simpel kunnen verplaatsen (bijvoorbeeld naar bol.com, een andere groothandel of direct bij de betreffende uitgever).

	119.. 
	119.. 
	Ten aanzien van de mogelijkheid tot klantafscherming stellen partijen dat, gezien het verwaarloosbare marktaandeel van Bruna op het gebied van de verkoop van buitenlandse boeken (hoogstens [0-5%]), het volstrekt ondenkbaar is dat concurrenten van Van Ditmar toegang tot de markt zou worden ontzegd door het overhevelen van de inkoop van Bruna naar Van Ditmar. Partijen zien daarom geen reële mogelijkheid om concurrenten van Van Ditmar van de markt te weren door middel van klantafscherming. Om deze reden heeft 

	120.. 
	120.. 
	Partijen concluderen dat de voorgenomen concentratie niet tot nadelige effecten voor afnemers kan leiden. 


	Beoordeling door de ACM 
	121.. Er bestaat een niet-horizontale relatie tussen de activiteiten van Audax (via Van Ditmar) op de mogelijke markt voor de groothandel van buitenlandse boeken en de activiteiten van Bruna op de 
	Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 35 (voor bronafscherming) en randnummer 61 (voor klantafscherming). Zie ook in het algemeen randnummers 23 (“Niet-horizontale fusies vormen geen bedreiging voor de daadwerkelijke mededinging tenzij het fusiebedrijf over een aanzienlijke mate van marktmacht beschikt (die niet noodzakelijkerwijs hoeft neer te komen op een machtspositie) op ten minste een van de betrokken markten.”) en 25. 
	69 

	mogelijke markt voor retailverkopen van buitenlandse printboeken in Nederland. Zoals hierboven beschreven, sluit de ACM voor de beoordeling van niet-horizontale concentraties aan bij de Richtsnoeren. Voor de beoordeling van de mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie op de mogelijke markt voor groothandel van buitenlandse boeken en de benedenwaartse markten heeft de ACM de mogelijkheid en/of de prikkel tot zowel klantafscherming als bronafscherming beoordeeld. 
	122.. 
	122.. 
	122.. 
	De ACM acht het niet aannemelijk dat partijen na de voorgenomen concentratie zullen overgaan tot bronafscherming op de mogelijke markt voor groothandel van buitenlandse boeken en de mogelijke benedenwaartse markt voor retailverkopen van buitenlandse printboeken in Nederland. Van Ditmar voert geen exclusieve titels. 

	123.. 
	123.. 
	Ten aanzien van de mogelijkheid tot klantafscherming merkt de ACM op dat, evenals door partijen is aangevoerd, Bruna slechts een zeer beperkte positie heeft op de mogelijke benedenwaartse markt voor retailverkopen van buitenlandse printboeken in Nederland. De voorgenomen concentratie zal weinig aan deze al beperkte positie veranderen en de ACM acht het niet aannemelijk dat partijen als gevolg van de voorgenomen concentratie op deze mogelijke markten tot klantafscherming zullen overgaan. 


	7 
	7 
	Conclusie 

	124.. 
	124.. 
	124.. 
	Audax en Bruna hebben aan de ACM gemeld dat Audax de zeggenschap probeert te verkrijgen over Bruna. 

	125.. 
	125.. 
	De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om aan te nemen dat deze operatie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren. De ACM stelt daarom vast dat Audax en Bruna geen vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze concentratie. 
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