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1. Samenvatting en leeswijzer
1.

In dit besluit beoordeelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de melding dat Sunscreen
Bidco B.V. (hierna: Sunweb) voornemens is om uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over
Corendon Holding B.V. (hierna: Corendon). Sunweb en Corendon worden hierna gezamenlijk
aangeduid als Partijen.

2.

De activiteiten van Partijen overlappen op het gebied van pakketreizen voor zonvakanties naar
bestemmingen op de korte en middellange afstand.

De beoordeling
3. De ACM concludeert dat sprake is van twee mogelijke relevante markten: i) de mogelijke nationale
markt voor het aanbieden van pakketreizen voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en
middellange afstand, met eventueel een nader onderscheid naar land van bestemming of groep
landen van bestemming; en ii) de mogelijke nationale markt voor het aanbieden van toeristische
reizen (die naast pakketreizen ook losse reiscomponenten omvat) voor zonvakanties naar
bestemmingen op de korte en middellange afstand, met eventueel een nader onderscheid naar land
van bestemming of groep landen van bestemming.
4.

In een eventuele vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen naar in hoeverre losse
reiscomponenten (waarbij consumenten zelf een reis samenstellen door vlucht en accommodatie
los van elkaar te boeken) tot dezelfde productmarkt behoren als pakketreizen. Ook zal nader
onderzoek worden gedaan in hoeverre een nader onderscheid moet worden gemaakt naar land van
bestemming of groep landen van bestemming.

5.

De ACM concludeert dat het aannemelijk is dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke
mededinging op significante wijze zou kunnen belemmeren. Dit vloeit voort uit drie mogelijke
gevolgen van de concentratie.

6.

De ACM acht het, op basis van haar onderzoek, allereerst aannemelijk dat Partijen als gevolg van
de concentratie op een aantal mogelijke relevante markten een economische machtspositie kunnen
verkrijgen of versterken. Dat betreft met name de mogelijke relevante markten waarop Partijen een
hoog marktaandeel krijgen (van circa [50-60]% of meer) en de grootste concurrent TUI aanzienlijk
kleiner is. Dit het geval op de mogelijke nationale markten voor pakketreizen voor zonvakanties naar
Bulgarije, Griekenland, Turkije en Egypte. Op de ruimere markt voor toeristische reizen voor
zonvakanties kan dit het geval zijn voor Griekenland en Turkije. Er zijn aanwijzingen voor beperkte
groeimogelijkheden en hoge toetredingsdrempels op deze markten, alsook voor de afwezigheid van
compenserende afnemersmacht. Na de concentratie zou mogelijk de groei van concurrenten
bemoeilijkt kunnen worden, doordat voor hen de toegang tot noodzakelijke inputs (vliegtuigstoel- en
accommodatiecapaciteit) (verder) beperkt wordt door de positie van Partijen. Gelet op het
voorgaande bestaat het risico dat Partijen na de concentratie op deze markten bovencompetitieve
prijzen kunnen hanteren.

7.

Ten tweede is er een aantal mogelijke relevante markten waar het aantal grote aanbieders door de
concentratie van drie naar twee (Partijen gezamenlijk en TUI) wordt gereduceerd, met daarnaast
slechts een aantal veel kleinere spelers. Dit is het geval op de mogelijke nationale markt voor
pakketreizen voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange afstand, zonder
nader onderscheid naar bestemming, en op mogelijke nationale markten voor pakketreizen voor
zonvakanties naar Portugal, Italië, Spanje, Cyprus en Egypte. Op een ruimere nationale markt voor
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toeristische reizen voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange afstand kan
dit, op basis van de huidige schattingen van de marktaandelen, eveneens het geval zijn voor Egypte
en Cyprus. Er zijn aanwijzingen dat na de concentratie Partijen enerzijds en TUI anderzijds elkaars
meest nabije concurrenten zijn. Op deze mogelijke relevante markten kan naar het oordeel van de
ACM belangrijke concurrentiedruk die Partijen voorafgaand aan de concentratie op elkaar
uitoefenden worden uitgeschakeld en kan de concurrentiedruk op de overgebleven concurrent(-en)
worden verminderd. Relevant hierbij is dat er aanwijzingen zijn voor beperkte groeimogelijkheden
en hoge toetredingsdrempels, alsook voor de afwezigheid van compenserende afnemersmacht.
Hiermee kan een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging ontstaan, zelfs
zonder dat coördinatie tussen de twee overgebleven aanbieders waarschijnlijk is.
8.

De concurrentiedruk tussen Partijen onderling, en tussen Partijen en andere concurrerende
aanbieders zal in een eventuele vergunningsfase nader worden onderzocht.

9.

Ten derde kunnen naar het oordeel van de ACM op dezelfde mogelijke relevante markten als in het
randnummer 7 bedoeld mededingingsproblemen ontstaan in de zin van gecoördineerde effecten.
De twee overgebleven grote aanbieders (Partijen gezamenlijk en TUI) kunnen na de concentratie
(sterker) geneigd zijn hun marktgedrag te coördineren en de prijzen te verhogen of de
daadwerkelijke mededinging op andere wijze significant te belemmeren bijvoorbeeld door een
verdeling van bestemmingen, accommodaties en/of klantsegmenten.

10. Voor een nader oordeel over in welke mate de mogelijkheden en prikkels hiertoe bestaan, zal in een
eventuele vergunningsfase nader onderzoek worden gedaan.

Leeswijzer
11. Allereerst wordt de gevolgde procedure toegelicht (hoofdstuk 2). Hierna wordt ingegaan op de bij
de concentratie betrokken Partijen (hoofdstuk 3) en de concentratie die zij voornemens zijn uit te
voeren (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt de toepasselijkheid van het concentratietoezicht op de
gemelde transactie (hoofdstuk 5) behandeld, gevolgd door de mededingingsrechtelijke beoordeling
van de concentratie (hoofdstuk 6). Het besluit eindigt met een conclusie (hoofdstuk 7).

2. Melding
12. Op 6 maart 2020 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.1,2
Sunweb, onderdeel van een aantal investeringsmaatschappijen van Triton, en Corendon, onderdeel
van de Corendon Holiday Group B.V., hebben gemeld dat Sunweb de zeggenschap probeert te
verkrijgen over Corendon.
13. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 15069 van 11 maart 2020 gepubliceerd. Van derden
heeft de ACM één zienswijze ontvangen. Deze zienswijze behandelt de ACM in dit besluit waar ze
relevant is voor de beoordeling. De ACM heeft schriftelijk vragen gesteld aan en gesprekken
gevoerd met verschillende marktpartijen.

1

Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet (hierna: Mw).

2

Melding concentratie van 6 maart 2020 met kenmerk ACM/IN/468233.
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3. Partijen
14. Sunweb is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Triton Managers V Limited, Triton
Fund V GP S.à.r.l. en TFF V Limited (hierna gezamenlijk: de Triton GP’s) hebben in hun
hoedanigheid als (indirect of direct) beherend vennoten van de verschillende commanditaire
vennootschappen die samen Triton Fund V vormen (gezamenlijk met de Triton GP’s hierna: Triton)
zeggenschap over Sunweb. Triton is een groep van onafhankelijke Europese investeringsfondsen
en bedrijven. Tritons private equity-fondsen investeren voornamelijk in middelgrote bedrijven in
Noord-Europa. De focus van Triton ligt hierbij op bedrijven in drie kernsectoren: zakelijke
dienstverlening, industrie en consumenten/ gezondheidszorg. Sunweb is een aanbieder van
zonvakanties en biedt vakanties aan met vertrek vanuit Nederland, België, Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland en Frankrijk. Sunweb biedt uitsluitend zonvakanties aan
naar bestemmingen op korte en middellange afstand; zij biedt geen zonvakanties aan naar langeafstandsbestemmingen. Sunweb biedt daarnaast wintersportvakanties in Europa aan. Sunweb biedt
haar producten uitsluitend aan via haar eigen website.
15. Corendon is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is een volledige
dochtermaatschappij van Corendon Holiday Group B.V. Corendon biedt vakanties aan met vertrek
vanuit België en Nederland naar meer dan veertig zonbestemmingen, voornamelijk in het
Middellandse Zeegebied, maar ook naar lange afstandsbestemmingen. Corendon verkoopt haar
producten via haar eigen website, haar telefonisch contactcentrum en via kanalen van derde
partijen (reisagenten en online reisagenten). Corendon exploiteert tevens de luchtvaartmaatschappij
Corendon Dutch Airlines (hierna: CND).

4. De gemelde operatie
16. Partijen zijn van plan om de volgende transactie uit te voeren: Sunweb verwerft 100% van de
aandelen in Corendon. De voorgenomen transactie blijkt uit de ondertekende Share Purchase
Agreement van 6 december 2019, zoals bijgevoegd bij de melding.

5. Toepasselijkheid van het concentratietoezicht
17. Gelet op de omzetgegevens van de betrokken ondernemingen moet de transactie worden
beschouwd als een concentratie met een communautaire dimensie in de zin van artikel 1 van
Verordening (EG) Nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen. 3
18. Op 11 november 2019 heeft de ACM de Europese Commissie (hierna: Commissie) verzocht om de
transactie gedeeltelijk te verwijzen naar de ACM op grond van art. 9(2)(a) van de
Concentratieverordening, d.w.z. voor wat betreft de gevolgen in Nederland. Bij beschikking van 10
december 2019 heeft de Commissie op grond van artikel 9(3)(b) van de Concentratieverordening
besloten de zaak gedeeltelijk te verwijzen naar de ACM. Op 6 maart 2020 hebben Partijen melding
gedaan van de voorgenomen concentratie bij de ACM.

3

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van

ondernemingen (PbEG 2004, L 24/1), (hierna: ‘Concentratieverordening’).
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19. De gemelde concentratie valt onder het in hoofdstuk 5 van de Mw geregelde concentratietoezicht.
De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mw.
Het gevolg van de transactie is dat Triton, via Sunweb, de volledige zeggenschap krijgt over
Corendon.
20. Betrokken ondernemingen zijn Triton en Corendon.

6. Beoordeling
21. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Paragraaf 6.1 beschrijft
achtereenvolgend de activiteiten van Partijen en de economische keten. Ook gaat het in op de
impact van COVID-19 op de sector en in hoeverre dit van invloed is op de beoordeling.
22. Paragraaf 6.2 gaat in de markt(en) van het aanbieden van reizen. De ACM zal hierbij
achtereenvolgend ingaan op de beschikkingspraktijk van de Commissie en de ACM, het standpunt
van Partijen, de opvattingen van marktpartijen4 en tot slot de beoordeling in deze zaak.
23. Daarna behandelt de ACM de marktaandelen van Partijen (paragraaf 6.3).
24. Tot slot beoordeelt de ACM de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor wat betreft
mogelijk horizontale niet-gecoördineerde effecten (paragraaf 6.4.1) en mogelijke horizontale
gecoördineerde effecten (paragraaf 6.4.2).

6.1 Inleiding
6.1.1

Activiteiten van Partijen

25. Partijen zijn beiden actief op het gebied van het aanbieden van zonvakanties. Sunweb is een
aanbieder van zonvakanties met vertrek vanuit Nederland, België, Denemarken, het Verenigd
Koninkrijk, Zweden, Duitsland en Frankrijk. Sunweb biedt uitsluitend zonvakanties aan naar
bestemmingen op korte en middellange afstand, en biedt daarnaast wintersportvakanties in Europa
aan.5 Corendon biedt vakanties aan met vertrek vanuit België en Nederland naar meer dan veertig
zonbestemmingen, voornamelijk in het Middellandse Zeegebied maar ook naar lange
afstandsbestemmingen.6
26. Corendon exploiteert daarnaast CND, dat met drie vliegtuigen vluchten verzorgt vanaf Amsterdam
Airport Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Dit aantal kan in de zomerperiode oplopen tot vijf.7

4

De ACM gaat hierbij in op de opvattingen van marktpartijen die producten aanbieden aan consumenten in Nederland.

Waar zij dat relevant acht, zal de ACM ook de opvattingen betrekken van marktpartijen die zich niet richten op het
aanbieden van producten aan consumenten in Nederland.
5

Punt 4 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

6

Punt 5 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

7

Punt 7 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Corendon exploiteert deze vliegtuigen vrijwel uitsluitend voor eigen gebruik; ongeveer
[vertrouwelijk] 8 van de capaciteit wordt aan derden aangeboden. Indien deze capaciteit na de
concentratie niet langer voor derden beschikbaar is, gaat hiervan naar het oordeel van de ACM
geen mededingingsbeperkende effecten uit.
6.1.2

Impact van de COVID-19 crisis

27. De COVID-19 crisis heeft tot gevolg gehad dat de reis- en luchtvaartsector vanaf medio maart 2020
zo goed als stil kwam te liggen. Voor zover de gevolgen van COVID-19 redelijkerwijs voorzienbaar
en voldoende zeker zijn, voor de markt in het algemeen en/of de bedrijfsvoering van specifieke
spelers, zal de ACM deze meenemen in de materiële beoordeling. Dit sluit aan bij de Richtsnoeren
voor beoordeling van horizontale concentraties van de Europese Commissie9 en een recente
beschikking van de Europese Commissie in de zaak M.9489 – Air Canada/Transat van 25 mei
2020.
28. Uit het onderzoek van de ACM blijkt vooralsnog niet dat Partijen en/ of marktpartijen verwachten de
markt noodgedwongen te moeten verlaten, dat ze hun strategie blijvend aanpassen of dat ze geen
mogelijkheden zien voor herstel. De gehele markt ondervindt duidelijk hinder van de COVID-19
crisis, maar structurele gevolgen zijn op dit moment onduidelijk en niet te voorspellen.
29. Volgens Partijen is het nog onzeker hoe de crisis zich verder zal ontwikkelen en of de crisis een
tijdelijke of permanente impact op de reissector zal hebben. Voor het komende anderhalf jaar
werken Partijen met verschillende ‘herstartscenario’s’ zoals blijkt uit interne documenten.
[vertrouwelijk].10 [vertrouwelijk].11 Partijen lijken er hiermee vanuit te gaan dat de markt zich op
de korte termijn redelijk zal herstellen, en zij hun activiteiten zullen voortzetten. Zij geven aan geen
aanwijzingen te zien dat belangrijke concurrenten als gevolg van de COVID-19 crisis van de markt
zullen verdwijnen.12
30. Het onderzoek onder marktpartijen geeft een vergelijkbaar beeld. Marktpartijen geven aan dat het
nu nog heel onzeker is of de markt blijvend zal veranderen, bijvoorbeeld vanwege het verdwijnen
van spelers. Het merendeel van de marktpartijen13 geeft hierbij aan te verwachten dat de markt zich
redelijk zal kunnen herstellen zodra de reisbeperkingen voor consumenten worden opgeheven.
Meerdere marktpartijen geven aan dat het reizigersvolume (op een termijn van enkele jaren) terug
zal zijn op het oude niveau en consumenten dan naar dezelfde korte en middellange
afstandsbestemmingen zullen gaan voor zonvakanties, als vóór COVID-19.

8

Tussen de [0-10%] en [0-10%] van 2016 tot en met 2018, punt 207 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

9

Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op

concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, punten 9 en 15.
10

Antwoorden van Partijen van 28 mei 2020 met kenmerk ACM/IN/495972, p. 5 en bijlage 1 bij de antwoorden van Partijen

van 28 mei 2020 met kenmerk ACM/IN/495972, p. 67. Sunweb verwacht dat het aantal passagiers in 2021 [vertrouwelijk]
% is van het aantal passagiers in 2019.
11

Antwoorden van Partijen van 28 mei 2020 met kenmerk ACM/IN/495972, bijlage 2, p. 16.

12

Antwoorden van Partijen van 28 mei 2020 met kenmerk ACM/IN/495972, punt 21.

13

Gesprek met Transavia van 28 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534472, gesprek met TUI van 29 mei 2020,

verslag met kenmerk ACM/UIT/535172, gesprek met Alltours van 28 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534961,
gesprek met DER Touristik/Prijsvrij van 25 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534249.
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31. Zowel Partijen als de bevraagde marktpartijen voeren vooralsnog geen structurele wijzigingen door
in hun strategie of productaanbod, als gevolg van COVID-19. Een aantal richt zich tijdelijk meer op
lokaal aanbod. Een aantal marktpartijen heeft aangegeven dat consumenten mogelijk als gevolg
van de COVID-19 crisis – in ieder geval de komende periode - een sterkere voorkeur hebben voor
pakketreizen in plaats van reizen via losse componenten, vanwege de repatriëringsgarantie in het
geval van pakketreizen.14 Ook Corendon geeft in een intern document aan dat consumenten zich in
deze tijd zeer bewust zijn van de voordelen van pakketreizen: veilig vooruitbetalen, repatriëring en
plaatselijke ondersteuning.15 Partijen wijzen de ACM echter ook op een onderzoek waaruit onder
meer blijkt dat 17% van de Nederlandse consumenten in de toekomst minder snel een pakketreis
zal boeken als gevolg van COVID-19. Overigens heeft 42% van de Nederlandse consumenten
aangegeven dat zij minder snel een vliegreis zullen maken – de afgenomen bereidheid om een reis
te boeken als gevolg van COVID-19 lijkt zich niet te beperken tot pakketreizen.16
32. Op basis van voorgaande, stelt de ACM vast dat gehele markt in ieder geval op korte termijn hinder
ondervindt van de COVID-19 crisis, maar dat het op dit moment niet redelijkerwijs voorzienbaar en
voldoende zeker is wat de gevolgen voor de markt in het algemeen en/of de bedrijfsvoering van
specifieke spelers voor de markt in het algemeen en/of de bedrijfsvoering van specifieke spelers,
zullen zijn. Voor het bepalen van de omvang van de mogelijke markten, de marktaandelen van
spelers op deze markten en hun concurrentiekracht gaat de ACM voor het onderhavige besluit dan
ook uit van gegevens van vóór COVID-19.
6.1.3

Beschrijving van de economische keten

33. In de economische keten, waarbij zonvakanties door reisorganisaties worden samengesteld en aan
de consument worden verkocht, spelen verschillende typen marktpartijen een rol. De ACM beschrijft
hier op welke wijze een zonvakantie tot stand komt en wat hierbij de rol is van aanbieders van
accommodaties en vluchten,, touroperators en (online) reisagenten.
34. Aanbieders van accommodaties op zonbestemmingen kunnen hun capaciteit direct aan
consumenten verkopen (retail niveau) via hun eigen website of een platform als Booking.com of
Expedia. Daarnaast kunnen zij hun capaciteit op wholesale niveau verkopen aan reisorganisaties of
accommodatie-wholesalers. Die laatste zijn spelers die grote hoeveelheden
accommodatiecapaciteit doorverkopen aan reisorganisaties. Sommige accommodatie-aanbieders
hebben afspraken met reisorganisaties om (een deel van) hun capaciteit exclusief aan een
reisorganisatie ter beschikking te stellen.
35. Ook luchtvaartmaatschappijen kunnen hun capaciteit (vliegtuigstoelen) op hun lijnvluchten op retail
niveau verkopen aan consumenten - en op wholesale niveau verkopen aan reisorganisaties.
Daarnaast verkopen zij op wholesale niveau capaciteit op chartervluchten. Dit zijn vluchten die
speciaal worden ingezet in opdracht van één of meer reisorganisatie(s).

14

Gesprek met Transavia van 28 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534472, gesprek met TUI van 29 mei 2020,

verslag met kenmerk ACM/UIT/535172.
15

Antwoorden van Partijen van 28 mei 2020 met kenmerk ACM/IN/495972, bijlage 2, p. 5.

16

Google-onderzoek ‘Global travel intent’ van 12 juni 2020, bijlage 3 bij de antwoorden van Partijen van 29 juni 2020 op

vragen van de ACM van 18 juni 2020 met kenmerk ACM/IN/509188.
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36. Bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie zal, in het kader van de groei- en
toetredingsmogelijkheden van (potentiële) concurrenten, nader aandacht worden besteed aan de
inkoop van vliegtuigstoelcapaciteit en accommodatiecapaciteit.17
37. Er zijn verschillende typen reisorganisaties. Allereerst zijn er touroperators, zoals Partijen.
Touroperators kopen of reserveren een groot deel van hun accommodatie- en
vliegtuigstoelcapaciteit vooraf en stellen op basis hiervan de zogenaamde traditionele pakketreizen
samen. Een pakketreis omvat ten minste een vlucht en accommodatie en kan daarnaast
bijkomende diensten omvatten, zoals een transfer en maaltijden. Het kenmerk van een traditionele
pakketreis is dat de elementen uit het pakket (in elk geval de vlucht en accommodatie) van tevoren
worden ingekocht door de touroperator.
38. Sommige touroperators beschikken over eigen vliegtuigen en/ of accommodaties, waardoor zij voor
hun capaciteit in mindere mate afhankelijk zijn van andere aanbieders van vluchten en
accommodaties. Corendon en TUI hebben bijvoorbeeld de beschikking over eigen vliegtuigen, en
TUI heeft eigen hotels. Touroperators kunnen hun pakketreizen via verschillende kanalen verkopen:
direct aan de consument via hun website of eigen reisagenten, of indirect via een (online) reisagent.
Niet alle touroperators bieden hun pakketreizen via (online) reisagenten aan. Zo verkoopt Sunweb
haar pakketreizen alleen via haar eigen website.
39. De (online) reisagent ontvangt een commissie voor de pakketreizen van touroperators die hij
verkoopt. Een (online) reisagent kan er daarnaast voor kiezen om losse reiscomponenten te
verkopen zoals vluchten en accommodaties, of om zelf pakketreizen samen te stellen - door gebruik
te maken van software die het mogelijk maakt om real time capaciteit op vluchten en
accommodaties in te kopen. Voor deze zogenaamde dynamische pakketreizen wordt, in
tegenstelling tot de traditionele pakketreizen, dus pas capaciteit ingekocht op het moment dat een
consument een reis boekt. Ook touroperators kunnen overigens dynamische pakketreizen
aanbieden [vertrouwelijk].18
40. Een consument heeft daarmee verschillende manieren om een zonvakantie te boeken: door zelf de
losse reiscomponenten (accommodatie en vlucht) te boeken, door een pakketreis bij een
touroperator te boeken, en door de losse reiscomponenten of een pakketreis te boeken bij een

17

De ACM zal in dit besluit niet afzonderlijk ingaan op de (mogelijke) relevante markt(en) voor de inkoop van

vliegtuigstoelen en de (mogelijke) relevante markt(en) voor de inkoop van accommodatiecapaciteit. In het onderzoek onder
marktpartijen is door Transavia naar voren gebracht dat Partijen als gevolg van de concentratie gezamenlijk marktmacht
zouden kunnen verkrijgen bij de inkoop van vliegtuigstoelcapaciteit ten behoeve van touroperators. Partijen zouden de
grootste afnemer worden van Transavia, die de belangrijkste aanbieder is van vliegtuigstoelcapaciteit voor Nederlandse
touroperators. De ACM acht het op voorhand niet waarschijnlijk dat door de concentratie mededingingsrisico’s ontstaan bij
de inkoop van vliegtuigstoelcapaciteit ten behoeve van touroperators. Partijen hebben op de markt voor de inkoop van
vliegtuigstoelen slechts een beperkt marktaandeel. Het grootste gedeelte van de omzet van de belangrijkste aanbieder van
vliegtuigstoelen in Nederland (Transavia) komt namelijk uit de directe verkoop van vliegtuigstoelcapaciteit op haar
lijnvluchten aan consumenten. Op het gebied van de inkoop van accomodatiecapaciteit zullen accommodatie-aanbieders
veelal zaken kunnen doen met vele afnemers uit verschillende landen. Het is daarom niet aannemelijk dat Partijen vanwege
hun beperkte positie als inkopers op dergelijke markten in staat zullen zijn de daadwerkelijke mededinging significant te
belemmeren.
18

Antwoorden van Partijen van 29 juni 2020 op vragen van de ACM van 18 juni 2020 met kenmerk ACM/IN/509188,

antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316.
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(online) reisagent. In de marktafbakening zal de ACM nader op deze verschillende mogelijkheden
ingaan.

6.2 Het aanbieden van reizen
41. Zoals hierna zal worden uiteengezet, komt de ACM tot de conclusie dat er twee mogelijke relevante
markten zijn: i) de mogelijke nationale markt voor het aanbieden van pakketreizen voor
zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange afstand, met eventueel een nader
onderscheid naar land van bestemming of groep landen van bestemming; en ii) de mogelijke
nationale markt voor het aanbieden van toeristische reizen (die naast pakketreizen ook losse
reiscomponenten omvat) voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange
afstand, met eventueel een nader onderscheid naar land van bestemming of groep landen van
bestemming.
6.2.1
6.2.1.1

Productmarkt(en)
Zakelijke reizen en toeristische reizen

42. In eerdere besluiten19 van de Commissie en de rechtsvoorganger van de ACM is een afzonderlijke
markt geïdentificeerd voor het aanbieden van reizen door touroperators, waarbij een verder
onderscheid wordt gemaakt tussen zakelijke reizen en toeristische reizen. Het marktonderzoek van
de ACM heeft geen aanwijzingen opgeleverd om hiervan af te wijken. In het vervolg van het besluit
richt de ACM zich op toeristische reizen, aangezien Partijen niet actief zijn op het gebied van het
aanbieden van zakelijke reizen.

6.2.1.2

Pakketreizen en losse reiscomponenten

Beschikkingspraktijk Commissie
43. De Commissie heeft in eerdere besluiten binnen de markt voor het aanbieden van toeristische
reizen een onderscheid gemaakt tussen pakketreizen enerzijds en reizen bestaande uit losse
componenten anderzijds.20 Hierbij wordt onder een pakketreis verstaan de situatie dat de klant een
kant-en-klaar pakket koopt waarbij accommodatie en eventuele andere diensten worden
gecombineerd met heen- en terugreis naar de bestemming. In geval van losse componenten koopt
de klant de verschillende elementen van de reis, zoals accommodatie, transport en mogelijk andere
diensten,21 afzonderlijk van elkaar

19

Zie bijvoorbeeld beschikking van de Europese Commissie in M.8046 TUI / Transat France, 20 oktober 2016, punt 11;

beschikking van de Europese Commissie in M.6704 Rewe Touristik GmbH/ Ferid Nasr/ Exim Holding SA, 30 november
2012, punt 16; beschikking van de Europese Commissie in M.5867 Thomas Cook/ Öger Tours, 14 september 2010; besluit
van de NMa in 4971 TUI/ HollandExel, 9 mei 2005, punt 14; besluit van de NMa in 4660 Holiday Break/ Djoser, 11 januari
2005, punt 10.
20

Zie bijvoorbeeld beschikking van de Europese Commissie M.4601 KarstadtQuelle/ My Travel, 4 mei 2007, punt 12;

beschikking van de Europese Commissie in M.1524 Airtours/First Choice, 22 september 1999, punt 28.
21

Zie bijvoorbeeld beschikkingen van de Europese Commissie in M.8046 TUI / Transat France, 20 oktober 2016, punt 13;

M.4601 KarstadtQuelle/ My Travel, 4 mei 2007, punt 12.
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44. De Commissie22 overwoog in dat kader met name dat sprake was van een afzonderlijke markt voor
pakketreizen omdat: (i) de vraag naar onafhankelijke vakanties niet gerelateerd was aan de
prijsstelling van pakketreizen; (ii) bepaalde groepen reizigers een vakantie bestaande uit losse
componenten niet als alternatief voor pakketreizen beschouwden; (iii) bij pakketreizen de
mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen; en (iv) pakketreizen voorzien in bescherming in
geval van een faillissement (dit in tegenstelling tot losse componenten).
45. De Commissie heeft in meer recente besluiten23 opgemerkt dat bepaalde ontwikkelingen in de markt
hadden plaatsgevonden, zoals de significante groei van het gebruik van internet, waardoor losse
componenten een bepaalde concurrentiedruk uitoefenen op pakketreizen. Echter, er zijn volgens de
Commissie ook andere elementen die er op wijzen dat er nog steeds een aantal verschillen bestaat
tussen pakketreizen en reizen bestaande uit losse componenten. Deze elementen waren voor de
Commissie niet voldoende om te concluderen dat pakketreizen en losse componenten deel
uitmaken van dezelfde markt. De Commissie heeft in de meer recente besluiten de exacte
marktafbakening uiteindelijk in het midden gelaten.
Standpunt Partijen
46. De relevante productmarkt bestaat volgens Partijen uit zonvakanties naar korte en middellange
afstandsbestemmingen24, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen (traditionele en
dynamische) pakketreizen en reizen bestaande uit losse componenten. 25
47. Partijen geven in hun melding een definitie voor de 3 verschillende reisvarianten:
 Een traditionele pakketreis bestaat uit een vlucht en een accommodatie die vooraf zijn
vastgelegd tussen de reisaanbieder en zijn leveranciers.


Een dynamische pakketreis bestaat uit een pakket waarvan de vliegtuigstoelen en/of
hotelkamers via real-time koppelingen worden aangekocht door de reisaanbieder, waardoor er
flexibiliteit is met betrekking tot de afreisdata, bestemmingen, luchtvaartmaatschappijen, hotels
etc. In geval van een combinatie van traditionele en dynamische reiselementen is sprake van
een hybride aanbod.26



In het geval van losse componenten worden vluchten en accommodatie geboekt in meerdere
transacties.27

48. In hun melding stellen Partijen dat (traditionele en dynamische) pakketreizen en losse componenten
door de opkomst van het internet substituten zijn geworden. De mogelijkheden voor consumenten
22

Beschikking van de Europese Commissie M.4601 KarstadtQuelle/ My Travel, 4 mei 2007, punten 22 en 23.

23

Zie bijvoorbeeld beschikking van de Europese Commissie in M.8046 TUI/ Transat France, 20 oktober 2016, punt 19 e.v.;

beschikking van de Europese Commissie in M.5867 Thomas Cook/ Öger tours, 14 september 2010, voetnoot 5;
beschikking van de Europese Commissie in M.4601 KarstadtQuelle/ My Travel, 4 mei 2007, punt 21 e.v.
24

In de melding met kenmerk ACM/IN/468233 spreken Partijen afwisselend over een productmarkt die bestaat uit ten

minste zonvakanties naar korte- en middellange afstandsbestemmingen en een productmarkt die bestaat uit zonvakanties
naar korte en middellange afstandsbestemmingen. Gelet op het feit dat Partijen hun marktaandelen weergeven op de markt
voor zonvakanties naar korte en middellange afstandsbestemmingen, gaat de ACM er in het navolgende van uit dat Partijen
het standpunt innemen dat de productmarkt bestaat uit zonvakanties naar korte en middellange afstandsbestemmingen
25

Punt 65 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

26

Punt 66, voetnoot 35 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

27

Punt 64 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233
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om losse hotels en vliegtickets te boeken zijn toegenomen, evenals de mogelijkheden om
verschillende aanbiedingen en opties met elkaar te vergelijken.28 Partijen wijzen erop dat spelers
zoals Booking.com en Expedia in de afgelopen periode flink zijn gegroeid ten koste van
“traditionele” spelers, zoals TUI, Thomas Cook, Sunweb en Corendon. 29 Zij verwijzen ook naar het
ContinuVakantieOnderzoek, waaruit blijkt dat in 2019 het aantal reizen bestaande uit losse
componenten met 12,5% is gestegen, terwijl het aantal pakketreizen is afgenomen.30
49. Volgens Partijen blijkt uit de booking journey die een consument aflegt, dat er in de beleving van
consumenten geen verschil bestaat tussen traditionele pakketreizen, dynamische pakketreizen en
losse componenten. Een vakantie is voor veel consumenten een belangrijke aankoop. Doorgaans
beginnen consumenten met een algemeen idee van wanneer ze willen reizen en wat hun budget is.
Vanuit dit uitgangspunt overwegen en vergelijken consumenten zorgvuldig een veelvoud aan opties
die via verschillende online bronnen worden aangeboden, voordat de zonvakantie wordt geboekt. 31
Partijen geven aan dat het merendeel van de door hen aangeboden accommodaties ook zelfstandig
door consumenten te boeken is.32 Uit onderzoeken door Google/Bain en GfK blijkt dat consumenten
veel verschillende websites bezoeken alvorens zij overgaan tot boeking.33 Partijen concluderen
hieruit dat er voor consumenten geen onderscheid is tussen het boeken van vlucht en
accommodatie in één enkele transactie, en het boeken van vlucht en accommodatie in afzonderlijke
transacties.34
50. Daarnaast wijzen Partijen er in de melding op dat het aanbod van verschillende reisaanbieders
convergeert, doordat reisaanbieders hun aanbod hebben gediversifieerd om zoveel mogelijk
klantenvoorkeuren aan te spreken. Als voorbeeld noemen Partijen onder meer Booking.com die nu
ook vluchten aanbiedt, Zoover die via haar website het aanbod van veel verschillende
reisaanbieders samenbrengt en consumenten de mogelijkheid biedt pakketten en losse
componenten te vergelijken, en luchtvaartmaatschappijen die nu ook accommodaties of
pakketreizen aanbieden.35 Ook stellen Partijen dat “traditionele” spelers in toenemende mate
dynamische reizen en losse elementen aanbieden, om tegemoet te komen aan de vraag naar meer
flexibiliteit bij het boeken van een vakantie – zoals flexibiliteit qua luchtvaartmaatschappijen, vertreken aankomstdata en – tijden.36
51. Partijen hebben in dit kader een studie van GfK/RBB Economics37 aangeleverd. Hieruit blijkt dat van
de respondenten die in de afgelopen twee jaar op vakantie zijn geweest naar een zonbestemming
op korte of middellange afstand, 39% uitsluitend pakketreizen overweegt, 27% alleen losse
reiscomponenten overweegt en 34% zowel pakketreizen als losse componenten overweegt. Van de
respondenten wiens laatste zonvakantie een pakketreis was, gaf 65% aan enkel pakketreizen te
overwegen. Van deze 65% gaf iets meer dan de helft aan (waarschijnlijk) wel losse componenten te

28

Punt 60 en 61 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

29

Punt 63 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

30

Punt 75 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

31

Punt 68 en 69 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

32

Antwoorden van Partjien van 29 juni 2020 op vragen van de ACM van 18 juni 2020, met kenmerk ACM/IN/509188.

33

Punt 71 tot en met 74 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

34

Punt 78 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

35

Punt 79 tot en met 83 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

36

Punt 86 en 87 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

37

GfK/RBB Economics: Triton/Corendon – Analyse resultaten GfK-enquête (Nederland) van 17 maart 2020, op 17 mei 2020

per e-mail toegestuurd aan de ACM met kenmerk ACM/IN/490573.

13/55

Autoriteit Consument & Markt
Zaaknr. ACM/20/039360 / Documentnr. ACM/UIT/537699

Vertrouwelijk

zullen overwegen, als zij hiermee 5 tot 10% zouden kunnen besparen ten opzichte van een
pakketreis.
52. Tot slot wijzen Partijen op een onderzoek van de Consumentenbond uit 201438, waaruit blijkt dat
consumenten soms honderden euro’s kunnen besparen als zij zelf een all-inclusive reis
samenstellen in plaats van een pakketreis boeken. Hoewel dit onderzoek in 2014 is uitgevoerd, is
sinds 2014 het aanbod van losse reiscomponenten volgens Partijen nog verder uitgebreid,
waardoor de concurrentiedruk vanuit losse componenten alleen maar verder is toegenomen. 39
Opvattingen marktpartijen
53. Bij het onderzoek onder marktpartijen is aan hen de vraag gesteld in hoeverre traditionele
pakketreizen, dynamische pakketreizen en losse reiscomponenten substituten voor elkaar zijn en
welke prijsverschillen er zijn tussen deze drie varianten.
54. De opvattingen van marktpartijen geven een eenduidig beeld als het gaat om de substitutie tussen
traditionele pakketreizen en dynamische pakketreizen. De grote meerderheid van de marktpartijen 40
meent dat traditionele en dynamische pakketreizen substituten voor elkaar zijn. Daarbij geven drie
marktpartijen als reden dat er voor consumenten geen verschil is tussen een traditionele en een
dynamische pakketreis.41 Een andere marktpartij brengt naar voren dat de aansprakelijkheid en
bescherming van de consument bij traditionele en dynamische pakketreizen gelijk zijn. 42
55. Het beeld is gemengd voor wat betreft de substitutie tussen (traditionele en/ of dynamische)
pakketreizen enerzijds en losse reiscomponenten anderzijds. Een vijftal marktpartijen 43 is van
38

Consumentenbond Reisgids jan/feb 2014: All-inclusive prijsvergelijking. Bijlage 2 bij de beantwoording van de vragen van

de ACM van 23 maart 2020 met kenmerk ACM/IN/509188.
39

Beantwoording van Partijen op de vragen van de ACM van 23 maart 2020 met kenmerk ACM/IN/509188, punt 12 en 13.

40

Het gaat om tien marktpartijen: antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met

kenmerk ACM/IN/455537, antwoord van De Jong Intra van 30 oktokber 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455579, antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455541, antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/456909,antwoord van Expedia van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/457910, antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese
Commissie met kenmerk ACM/IN/456916, antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese
Commissie met kenmerk ACM/IN/455536, antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de
Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455528, antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de
Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455530 en antwoord van FTI van 7 november 2019 op vragen van de Europese
Commissie met kenmerk ACM/IN/503562. Enkel Dutch Travel Alliance geeft in haar antwoord van 30 oktober 2019 op
vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503563 aan dat er geen sprake is van directe concurrentie
tussen traditionele en dynamische pakketreizen. In totaal hebben elf marktpartijen hun opvatting gegeven.
41

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,

antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,
antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456916.
42

Antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/455536.
43

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537,

antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909,
antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
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mening dat pakketreizen en losse reiscomponenten substituten voor elkaar zijn. Daarbij geven vier
marktpartijen44 aan dat consumenten verschillende opties overwegen wanneer zij een reis boeken,
en op basis van de prijs een keuze maken tussen pakketreizen en losse reiscomponenten. Eén
marktpartij45 geeft aan dat reisagenten bij het boeken van reizen gebruik maken van IT-tools, en ze
daarmee het aanbod van traditionele pakketreizen, dynamische pakketreizen en losse
reiscomponenten met elkaar kunnen vergelijken. Een andere marktpartij 46 geeft aan dat
consumenten steeds vaker kiezen voor losse reiscomponenten, zodat dit meer en meer een
substituut wordt voor pakketreizen.
56. Daarentegen is een drietal marktpartijen van mening dat losse reiscomponenten geen substituut
vormen voor (traditionele en/ of dynamische) pakketreizen.47 TUI, een grote aanbieder van
pakketreizen, geeft aan dat consumenten bewust kiezen voor een pakketreis omdat zij willen
worden ontzorgd.48 Een andere marktpartij49 geeft aan dat dynamische pakketreizen en losse
reiscomponenten mogelijk concurreren met traditionele pakketreizen. Eén marktpartij stelt dat de
substitutie tussen traditionele pakketreizen en losse reiscomponenten afhangt van een aantal
factoren, waaronder de prijs en de bestemming. Zo is er op de bestemmingen Turkije, Griekenland
en Egypte een uitgebreid pakketreizenaanbod en een beperkt aanbod aan opties voor losse
reiscomponenten.50
57. Uit de input van marktpartijen blijkt verder dat sprake kan zijn van prijsverschillen tussen de drie
reisvarianten, hoewel geen eenduidige conclusie kan worden getrokken over de omvang van de
prijsverschillen en de verhouding tussen de prijzen van de drie varianten. Een zestal marktpartijen 51
geeft aan dat de prijs van een (traditionele) pakketreis over het algemeen lager is dan de prijs van

ACM/IN/455528, antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/456916, antwoord van FTI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/503562.
44

Antwoord van Expedia van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457910,

antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456916, antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455528, antwoord van Vakanties.nl van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/503566.
45

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537.

46

Antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909.

47

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,

antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,
antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455536.
48

Gesprek met TUI van 29 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535172.

49

Gesprek van Club Med met de Europese Commissie van 26 augustus 2019, verslag met kenmerk ACM/IN/456899.

50

Antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316.

51

Antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455530,

antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,
antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese commissie met kenmerk
ACM/IN/456916, antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455528, antwoord van FTI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/503562, antwoord van Vakanties.nl van 30 oktober 2019 van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/503566.
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losse componenten. Volgens twee van deze marktpartijen 52 kan een traditionele
pakketreisaanbieder lagere prijzen bieden, doordat vaste tarieven zijn afgesproken en wordt
ingekocht op basis van garanties. Dit beeld volgt ook uit gesprekken van de ACM met twee andere
marktpartijen. 53
58. Eén marktpartij54 stelt dat de prijzen van traditionele pakketten vaak hoger zijn dan die van losse
reiscomponenten. Een aantal andere marktpartijen55 is van mening dat het prijsverschil niet
eendimensionaal is, maar van de marktomstandigheden afhangt. Verschillende variabelen
beïnvloeden de prijs, zoals het risico dat de touroperator neemt bij het inkopen ervan, het moment
van boeken, het hotel, de commissies tussen platforms en aanbieders van losse reiscomponenten,
en de componenten van pakketreizen zoals transfers en maaltijden. 56

Beoordeling ACM
59. Net als Partijen en marktpartijen, is de ACM van oordeel dat er sprake is van een relevante
productmarkt waar zowel traditionele als dynamische pakketreizen deel van uitmaken. Daarbij vindt
de ACM doorslaggevend het argument dat voor consumenten die een reis boeken het verschil
tussen traditionele en dynamische pakketreizen niet zichtbaar is. Traditionele en dynamische
pakketreizen geven een consument toegang tot dezelfde reisproducten en dezelfde mate van
bescherming. De ACM is daarbij van oordeel dat er geen relevant onderscheid is tussen
dynamische pakketreizen die door een traditionele touroperator, een online reisagent, een
luchtvaartmaatschappij of een ander type aanbieder worden aangeboden, aangezien het in alle
gevallen om een vergelijkbaar product gaat: een pakket van een vlucht en een accommodatie,
eventueel in combinatie aanvullende diensten.
60. Op basis van de informatie en argumentatie van Partijen en marktpartijen kan de ACM vooralsnog
niet vaststellen of pakketreizen en losse reiscomponenten tot dezelfde relevante productmarkt
behoren. Enerzijds ziet de ACM dat door de toename van online boeken de concurrentiedruk vanuit
marktpartijen als Booking.com en low-cost carriers (LCC’s) toeneemt en dat er meer losse
reiscomponenten geboekt worden. Anderzijds ziet de ACM dat de omzet uit pakketreizen nog altijd
stijgt.57 Ook geven Partijen in interne documenten aan dat zij Booking.com en Expedia
[vertrouwelijk].58 Ook het argument dat consumenten veel verschillende websites bezoeken
voordat zij een reis boeken acht de ACM niet doorslaggevend. Naast de hoeveelheid zoekkosten
zijn er immers andere (relevante) verschillen tussen pakketreizen

52

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579

en het antwoord van DER Touristik van 26 augustus 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455541.
53

Gesprek met Booking.com van 18 juni 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535947, gesprek met Expedia van 24 juni

2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/536927.
54

Antwoord van Expedia van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457910.

55

Antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316, antwoord

van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455536, antwoord
van Dutch Travel Alliance van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503563.
56

Antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316.

57

Zie bijlage bij Form CO: Triton 5.4 Doc # 051: 181023_Sunscreen – IAC follow up_vF, slide 14 met kenmerk

ACM/IN/503510.
58

Zie bijlage bij Form CO: Triton 5.4 Doc # 030: 20180928 KODA – CVDD, slide 135 met kenmerk ACM/IN/503510.
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en zelfstandig samengestelde reizen, zoals de prijs, het accommodatieaanbod en aanvullende
diensten op bestemming.
61. Uit de resultaten van de GfK/RBB-studie van 17 maart 2020 blijkt dat bijna de helft van de
consumenten die een pakketreis overweegt, ook losse componenten overweegt 59. Dit ziet de ACM
als een mogelijke aanwijzing dat losse componenten tot dezelfde relevante productmarkt behoren
als pakketreizen.
62. De ACM kan op basis van deze studie echter niet vaststellen of en zo ja in welke mate
consumenten pakketreizen en losse reiscomponenten als substituten zien. Hiervoor is relevant welk
percentage van de consumenten die enkel een pakketreis overwegen, bereid is over te stappen
naar losse reiscomponenten indien de prijs van een pakketreis met 5 tot 10% stijgt.60 Dit punt is niet
als zodanig onderzocht in de GfK-studie. In deze studie is namelijk aan respondenten die enkel een
pakketreis overwegen, gevraagd of zij zouden overstappen als zij daarmee 5 tot 10% kunnen
besparen ten opzichte van de prijs van een pakketreis. Als de prijs van een pakketreis 5 tot 10%
stijgt, betekent dat niet automatisch dat consumenten met het overstappen naar losse
reiscomponenten 5 tot 10% op de prijs kunnen besparen. Een dergelijke besparing kan immers niet
worden gerealiseerd als pakketreizen lager zijn geprijsd dan losse reiscomponenten – en het
onderzoek van de ACM onder marktpartijen wijst er juist op dat pakketreizen (en met name
traditionele pakketreizen) over het algemeen lager zijn geprijsd dan losse reiscomponenten.
63. In dat kader hecht de ACM ook beperkte waarde aan het door Partijen aangehaalde onderzoek van
de Consumentenbond, waaruit zou blijken dat losse reiscomponenten goedkoper zijn dan
pakketreizen. Dit onderzoek is in 2014 uitgevoerd en richt zich op een beperkt aantal
zonbestemmingen in Tenerife, Tunesië, Marokko en Turkije. De ACM acht het onderzoek niet
representatief voor de situatie zes jaar later en evenmin voor het geheel van zonbestemmingen op
de korte en middellange afstand. Hoewel Partijen betogen dat het aanbod van losse
reiscomponenten sinds 2014 verder is toegenomen, beschikt de ACM over aanwijzingen dat enkele
belangrijke zonbestemmingen (met name in Turkije en Egypte) bijna uitsluitend bereikbaar zijn op
basis van pakketreizen.61
64. Uit de informatie die Partijen hebben aangeleverd, blijkt ook niet om welke redenen consumenten
voor pakketreizen, dan wel losse reiscomponenten kiezen. Om te concluderen of al dan niet sprake
is van een onderscheid, acht de ACM het van belang om niet alleen inzicht te hebben in de
prijsgevoeligheid van consumenten, maar ook in hun beweegredenen om te kiezen voor
pakketreizen en/ of losse reiscomponenten.
65. De ACM merkt verder op dat zowel Partijen als TUI op dit moment niet of slechts op zeer beperkte
schaal losse reiscomponenten verkopen.62 Indien touroperators een grote en toenemende mate van

59

Zie p. 11 van het rapport GfK/RBB Economics: Triton/Corendon – Analyse resultaten GfK-enquête (Nederland) van 17

maart 2020, op 17 mei 2020 per e-mail toegestuurd aan de ACM met kenmerk ACM/IN/490573. Het gaat om 46,5% van de
749 respondenten die aangeeft een zonvakantie op basis van (onder meer) pakketreizen te overwegen.
60

Zie punt 18 van de Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het

gemeenschappelijke mededingingsrecht van 9 december 1997.
61

Zie hiervoor randnummer 173 van dit besluit.

62

In de beantwoording van de vragen van 18 juni 2020 met kenmerk ACM/IN/509188 geven Partijen aan dat ze beiden op

zeer beperkte schaal losse tickets verkopen en dat Corendon op zeer beperkte schaal losse accommodaties verkoopt.
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concurrentiedruk zouden ervaren vanuit aanbieders van losse reiscomponenten, zou de ACM
verwachten dat zij in reactie hierop hun focus (in elk geval gedeeltelijk) naar losse reiscomponenten
zouden verleggen.
66. De ACM stelt op basis van het voorgaande vast dat sprake is van een relevante productmarkt
waartoe in elk geval traditionele en dynamische pakketreizen behoren. Op basis van het gemengde
beeld uit de informatie van Partijen en marktpartijen, kan de ACM op dit moment niet vaststellen of
losse reiscomponenten tot dezelfde relevante productmarkt behoren als (traditionele en
dynamische) pakketreizen. Hiervoor is in een eventuele vergunningsfase nader onderzoek nodig.
6.2.1.3

Nader onderscheid naar type reis

Beschikkingspraktijk Commissie/ ACM
67. De Commissie heeft in eerdere besluiten63 in het midden gelaten of binnen de markt voor het
aanbieden van pakketreizen een nader onderscheid moet worden gemaakt naar het type reis, zoals
zon- en zeevakanties, skivakanties en stedentrips. Ook de rechtsvoorganger van de ACM heeft in
haar besluiten64 in het midden gelaten of een nader onderscheid moet worden gemaakt naar type
reis zoals avontuurlijke reizen, zon- en strandvakanties en wintersportvakanties.
68. Daarnaast heeft de Commissie in een besluit65 in het midden gelaten of binnen de markt voor
pakketreizen een nader onderscheid moet worden gemaakt op basis van de indeling van de
branchevereniging van Franse touroperators, te weten: (i) pakketreizen à la carte: d.w.z. op maat
samengestelde pakketreizen; (ii) tour pakketreizen: d.w.z. rondreizen met inbegrip van de reis,
accommodatie en rondleidingen met gidsen; (iii) tour pakketreizen in clubs: hierbij worden extra
diensten verleend in aanvulling op de accommodatie zoals animatie, activiteiten, sport, babysitten
etc.; (iv) pakketreizen met verblijf: deze bestaan uit de vlucht en accommodatie op een enkele
locatie; en (v) groepspakketreizen: dit zijn pakketreizen die in het kader van een collectieve
overeenkomst worden verkocht.66
Standpunt Partijen
69. Het aanbod van Partijen overlapt op het gebied van zonvakanties.67 Volgens Partijen moet voor de
beoordeling van de voorgenomen concentratie worden uitgegaan van een markt die alle
zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange afstand omvat.68 Partijen ervan uit dat

Partijen geven aan dat [vertrouwelijk]. TUI biedt in het geheel geen losse reiscomponenten aan. Zie antwoord van TUI
van 4 juli 2020 op vragen van de ACM met kenmerk ACM/IN/512117).
63

Zie bijvoorbeeld beschikking van de Europese Commissie in M.8046 TUI/ Transat France, 20 oktober 2016, punt 39;

beschikking van de Europese Commissie M.4600 TUI/ First Choice, 4 juni 2007, punten 30 en 32; beschikking van de
Europese Commissie M.4601 KarstadtQuelle/ MyTravel, 4 mei 2007, punt 25; beschikking van de Europese Commissie
M.1524 Airtours/ First Choice, 22 september 1999, punten 10 en 28.
64

Zie besluit van de NMa in 4660 Holidaybreak/ Djoser, 11 januari 2005, punt 11; besluit van de NMa in 3782 BCD/

Sudtours, 15 december 2003, punt 20; besluit van de NMa in 3677 Globe Reisburo/ Rabobank Reisbureaus, 20 oktober
2003, punt 13.
65

Beschikking van de Europese Commissie in M.8046 TUI/ Transat France, 20 oktober 2016, punt 39.

66

Beschikking van de Europese Commissie in M.8046 TUI/ Transat France, 20 oktober 2016, punt 31.

67

Voetnoot 66 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

68

Punt 94 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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de relevante markt geen andere typen vakanties omvat dan zonvakanties.69 Onder een zonvakantie
verstaan Partijen een accommodatie met vlucht, in combinatie met een grote kans op mooi weer en
vaak een strand/ zwembad op de bestemming.70
70. Partijen stellen dat het onderscheid naar type reis dat de Commissie heeft overwogen in het besluit
M.8046 TUI/ Transat France (zoals hierboven beschreven in randnummer 67), over het algemeen
niet wordt herkend voor de Nederlandse markt.
Opvattingen marktpartijen
71. Aan marktpartijen is gevraagd in hoeverre zij hun aanbod gesegmenteerd hebben naar
verschillende typen reizen, wat zij verstaan onder een zonvakantie en in hoeverre een aanbieder
van een ander type vakantie zonvakanties kan gaan aanbieden.
72. De meeste touroperators71 geven aan dat zij hun reisaanbod aan Nederlandse consumenten
segmenteren naar type reis. Daarnaast geven drie van de acht (online) reisagenten72 die actief zijn
in Nederland aan een segmentering toe te passen in hun aanbod. Enkele categorieën die daarbij
veel worden genoemd, zijn: zon en zee, stedentrips, autovakantie, cruises, tours en
wintersportvakanties. De categorie “zon en zee” wordt daarbij door vijf marktpartijen genoemd. 73
73. Uit gesprekken van de ACM met drie marktpartijen blijkt dat een zonvakantie enkele kenmerken
heeft die dit type reis onderscheiden van bijvoorbeeld een rondreis, een culturele reis of een
stedentrip. Een zonvakantie is vaak op een locatie bij een strand en heeft meestal een duur van
zeven tot vijftien dagen. Daarnaast bevat een zonvakantie vaak één of meer elementen (zoals
maaltijden en transfers) om ervoor te zorgen dat de reiziger “ontzorgd” wordt.

69

Voetnoot 3 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

70

Punt 56 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233

71

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537,

antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,
antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541 en
het antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316. Alleen
uit het antwoord van Club Med van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503559
en het antwoord van FTI van 7 november 2019 met kenmerk ACM/IN/503562 blijkt dat zij geen onderscheid maken tussen
typen reizen. In totaal heben zes touroperators hun standpunt gegeven.
72

Uit het antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese commissie met kenmerk

ACM/IN/455530, antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456909 en antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455528 blijkt dat zij een onderscheid tussen verschillende typen reizen maken. Uit het antwoord van
Expedia van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457910, antwoord van
Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456916,
antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455536,
antwoord van Vakanties.nl van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503566 en
antwoord van Dutch Travel Alliance van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/503563 blijkt dat zij dit niet doen.
73

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,

antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455530,
antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,
antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316, antwoord
van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455528.
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74. Een rondreis is vaak langer (minimaal drie weken), kostbaarder en omvat meer bestemmingen dan
een zonvakantie. Een culturele reis bevat vaak ook meerdere bestemmingen en heeft een thema,
zoals muziek, wijn of kunst. Zon en strand zijn hier geen belangrijke elementen. Een stedentrip is
korter dan een zonvakantie (vaak een weekend of midweek) en de bestemming is een stad in plaats
van een bestemming bij het strand.74 De reiziger stelt lagere eisen aan de accommodatie voor een
stedentrip.75 Ook wordt een stedentrip zelden als een pakketreis aangeboden en vrijwel nooit in
combinatie met een transfer.76
75. Uit gesprekken van de ACM met drie marktpartijen 77 blijkt dat het niet eenvoudig is om als
aanbieder van één type reis een ander type reis te gaan aanbieden. Deze marktpartijen geven aan
dat aanbieders zich in de praktijk hebben gespecialiseerd in een bepaald type reis en vaak de
specifieke kennis missen om succesvol een ander type reis aan te bieden. Er is ook een verschil
tussen bestemmingen voor verschillende typen reizen. 78 Het is niet eenvoudig om toegang te
krijgen tot nieuwe bestemmingen; het merendeel van de touroperators geeft aan dat er veel tijd en
geld moet worden geïnvesteerd om een nieuwe bestemming aan te bieden en dat de
beschikbaarheid van schaarse vliegtuigstoel- en accommodatiecapaciteit een drempel kan
vormen.79
Beoordeling ACM
76. De ACM is net als Partijen van mening dat sprake is van een nader onderscheid naar het type
toeristische reizen, waarbij in elk geval een aparte relevante markt bestaat voor zonvakanties. Een
belangrijk argument hiervoor is dat de meeste marktpartijen in het reisaanbod onder meer de
categorie ‘zon en zee’ onderscheiden. Daarnaast geldt dat tussen verschillende typen reizen niet
alleen verschillen bestaan als het gaat om de bestemming en invulling van de vakantie, maar ook
wat betreft de prijs, de duur van de vakantie en/ of de periode waarin de vakantie wordt genomen.
Verder blijkt uit interne documenten van Partijen dat zij zich in belangrijke mate focussen op het
aanbieden van zonvakanties en daarbij concurrenten monitoren die ook zonvakanties bieden. 80
Hierin ziet de ACM een duidelijke aanwijzing dat aanbieders van andere typen vakanties niet een
zodanige concurrentiedruk uitoefenen op aanbieders van zonvakanties, dat zij tot dezelfde
relevante markt behoren.
77. Het eerder door de Commissie overwogen mogelijke onderscheid bij Franse touroperators
(pakketreizen à la carte, tour pakketreizen, tour pakketreizen in clubs, pakketreizen met verblijf en
groepspakketreizen) lijkt op basis van de informatie van marktpartijen niet van toepassing op het
Nederlandse reisaanbod - nu dit onderscheid door slechts één marktpartij is genoemd. De ACM
74

Gesprek met Vakantiediscounter van 16 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530385.

75

Gesprek met TUI van 29 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535172.

76

Gesprek met DER Touristik/Prijsvrij van 25 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534249.

77

Gesprek met Vakantiediscounter van 16 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530385, gesprek met DER

Touristik/Prijsvrij van 25 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534249, gesprek met D-rt Groep van 19 maart 2020,
verslag met kenmerk ACM/UIT/530593.
78

Gesprek met DER Touristik/Prijsvrij van 25 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534249.

79

Zie hiervoor randnummer 105 van dit besluit.

80

Uit Annex 22A – Triton 5.4 Doc # 029 blijkt bijvoorbeeld dat Corendon zich vergelijkt [vertrouwelijk] en daarbij focust op

het aanbod op zonbestemmingen. Uit Triton 5.4 Doc # 050, slide 19, blijkt dat Partijen de concurrentiekracht van derde
partijen beoordelen op basis van hun mogelijkheid om zon-en-zeevakanties te bieden. Uit Triton 5.4 Doc # 043 blijkt verder
dat Partijen zelf ook onderscheid maken tussen onder meer zonvakanties, wintersportvakanties, self drives. Zie
ACM/IN/503510.
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acht het aannemelijk dat verschillen in vraag en aanbod tussen Frankrijk en Nederland een
verklaring hiervoor zijn. Zo geeft een aantal marktpartijen aan dat zij significante verschillen ziet
tussen de voorkeuren van consumenten uit Nederland en consumenten uit Frankrijk of België.81
78. Daarnaast stelt de ACM vast dat er geen sprake is van aanbodsubstitutie tussen zonvakanties en
andere typen reizen. Het is niet aannemelijk dat een aanbieder van een ander type reis op korte
termijn en zonder aanzienlijke investeringen een ander type reis kan aanbieden in reactie op een
prijsverhoging.82 Uit gesprekken van de ACM met twee marktpartijen83 blijkt dat specifieke kennis is
vereist om op succesvolle wijze een bepaald type reis, zoals een zonvakantie of een
wintersportvakantie, te gaan aanbieden. In de praktijk is ook te zien dat reisaanbieders zich vaak
specialiseren in één type vakantie. Daarnaast horen bij de verschillende typen vakanties vaak
verschillende bestemmingen, en blijkt uit de input van marktpartijen dat het niet eenvoudig is om op
korte termijn een nieuwe bestemming aan te bieden.84
79. Op basis van voorgaande is de ACM van oordeel dat er een aparte relevante productmarkt is voor
zonvakanties.
6.2.1.4

Nader onderscheid naar bestemmingen

Beschikkingspraktijk Commissie/ACM
80. De Commissie heeft in eerdere besluiten85 overwogen dat binnen de markt(en) voor het aanbieden
van pakketreizen een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen binnenlandse en
buitenlandse bestemmingen, en dat binnen de markt(en) voor het aanbieden van pakketreizen naar
buitenlandse bestemmingen een nader onderscheid kan worden gemaakt naar korte en
middellange afstandsbestemmingen enerzijds en lange afstandsbestemmingen anderzijds.86 De
exacte marktafbakening heeft ze uiteindelijk in het midden gelaten. De Commissie heeft in een
besluit87 ook in het midden gelaten of een nader onderscheid moet worden gemaakt naar het land
van bestemming of de groep landen van bestemming.

81

Zie bijvoorbeeld het gespreksverslag van 26 augustus 2019 van Club Med met de EuropeseCommissie met kenmerk

ACM/IN/456899, antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/457316 en gespreksverslag met TUI van 2 september 2019 met kenmerk ACM/IN/461143.
82

Zie punt 20 van de Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het

gemeenschappelijke mededingingsrecht van 9 december 1997.
83

Gesprek met De Vakantie Discounter van 16 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530385, gesprek met D-rt

Groep van 19 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530593.
84

Zie het gesprek met DER Touristik/Prijsvrij van 25 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534249 en randnummer 105

van het onderhavige besluit.
85

Zie bijvoorbeeld beschikkingen van de Europese Commissie in M.8406 TUI/ Transat France, 20 oktober 2016, punt 55;

M.4601 KarstadtQuelle/ MyTravel, 4 mei 2007, punten 24, 26 en 27.
86

Een pakketreis naar een lange afstandsbestemming is gedefinieerd als een pakketreis naar een bestemming met een

vlucht die substantieel langer dan drie uur duurt. (Zie bijvoorbeeld beschikking van de Europese Commissie in M.8406 TUI/
Transat France, 20 oktober 2016, punt 40.) Vluchten naar bijvoorbeeld de Canarische Eilanden duren ca. 4 uur vanaf
Schiphol en vallen daarmee in de categorie korteafstandsvakanties. (Zie bijvoorbeeld beschikking van de Europese
Commissie in M.5867 Thomas Cook/ Öger tours, 14 september 2010, punt 10; beschikking van de Europese Commissie in
M.1524 Airtours/ First Choice, 22 september 1999, voetnoot 12.)
87

Zie beschikking van de Europese Commissie in M.8406 TUI/ Transat France, 20 oktober 2016, punt 57.
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81. Ook de rechtsvoorganger van de ACM heeft in eerdere besluiten88 in het midden gelaten of een
nader onderscheid moet worden gemaakt tussen korte afstandsvakanties en lange
afstandsvakanties. Daarnaast heeft ze in een eerder besluit89 in het midden gelaten of een nader
onderscheid moet worden gemaakt naar het land van bestemming of groepen landen van
bestemming.
-

Nader onderscheid naar korte en middellange afstandsbestemmingen en lange
afstandsbestemmingen

Standpunt Partijen
82. Het aanbod van Partijen overlapt op het gebied van zonvakanties naar bestemmingen op de korte
en middellange afstand. Volgens Partijen houden bestemmingen op de korte en middellange
afstand voor zonvakanties in: alle Europese bestemmingen en bestemmingen rond de Middellandse
Zee, in Noord-Afrika en de Canarische Eilanden.90 Bij de weergave van hun marktaandelen op de
markt voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange afstand gaan Partijen uit
van Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Marokko, Portugal,
Spanje, Tunesië en Turkije.91
83. Volgens Partijen moet voor de beoordeling van de voorgenomen concentratie worden uitgegaan
van een markt voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange afstand. 92 Partijen
gaan niet nader in op het onderscheid tussen bestemmingen op de korte en middellange
afstandsbestemmingen enerzijds en lange afstandsbestemmingen anderzijds.
84. Wel geven Partijen in hun mededingingsanalyse aan concurrentiedruk te ondervinden van
aanbieders van zonvakanties naar lange afstandsbestemmingen. Die bestemmingen vormen
volgens Partijen een alternatief voor sommige middellange afstandsbestemmingen, omdat er in de
winter minder bestemmingen op de korte en middellange afstand beschikbaar zijn met grote kans
op mooi weer. Er is volgens Partijen dan ook geen scherpe lijn te trekken tussen verschillende
bestemmingen voor zonvakanties op basis van vliegafstand.93
Opvattingen marktpartijen
85. Met betrekking tot de vraag of er een nader onderscheid kan worden gemaakt tussen toeristische
reizen voor zonvakanties naar bestemmingen op korte en middellange afstand enerzijds en lange
afstandsbestemmingen anderzijds zijn de meningen van marktpartijen verdeeld. Vier van de
veertien marktpartijen94 geven aan dat er sprake is van een dergelijk onderscheid. Zeven van de

88

Zie bijvoorbeeld besluit van de NMa in 4971 TUI/ HollandExel, 9 mei 2005, punt 15; besluit van de NMa 3782 BCD/

Sudtours, 15 december 2003, punt 20.
89

Zie het besluit van de NMa in 1340, Airtours/ Marysol, 7 juni 1999, punt 14.

90

Punt 6 en voetnoot 3 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

91

Voetnoot 109 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

92

Punt 114 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

93

Punt 168 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

94

Antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455530,

antwoord van DER Touristik van 26 augustus 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,
antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316, antwoord
FTI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503562.
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veertien marktpartijen95 stellen daarentegen dat er geen nader onderscheid is, en dat toeristische
reizen voor zonvakanties naar bestemmingen op korte en middellange afstanden enerzijds en op
lange afstanden anderzijds substituten vormen.
86. Eén marktpartij geeft aan dat er sprake is van een nader onderscheid vanwege grote verschillen in
prijsniveau, vluchttijd en een mogelijk tijdsverschil.96 Een andere marktpartij stelt dat een consument
kiest voor ofwel een korte of middellange afstandsreis, ofwel een lange afstandsreis en vervolgens
niet van keuze wisselt.97 TUI heeft in een gesprek met de ACM toegelicht dat zonvakanties op de
korte en middellange afstand meestal een duur hebben van acht tot veertien dagen, terwijl
consumenten die naar verdere bestemmingen reizen meestal kiezen voor een reisduur van
minimaal twee weken.98 Verder blijkt uit informatie van TUI dat het grote merendeel van de klanten
die in 2018 een zonvakantie op middellange afstand heeft geboekt, in 2019 weer voor een
middellange afstandsbestemming kiest. Uit onderzoek van TUI onder websitebezoekers blijkt
daarnaast dat consumenten die zonvakanties naar middellange afstandsbestemmingen bekijken en
de pagina’s voor meerdere bestemmingen bezoeken, zelden ook kijken naar lange
afstandsbestemmingen. Volgens TUI geeft dit aan dat lange afstandsbestemmingen niet snel als
een substituut voor middellange afstandsbestemmingen gezien kunnen worden.99
87. Eén marktpartij noemt als argument voor geen nader onderscheid, dat consumenten tegenwoordig
bereid zijn verder te reizen voor een stedentrip of zonvakantie.100 Enkele andere marktpartijen
stellen dat het antwoord op de vraag of sprake is van substitutie afhankelijk is van de bestemming 101
of het prijsniveau102 van de reis. In een gesprek met de ACM hebben twee marktpartijen toegelicht
dat, indien de prijzen van een lange afstandsbestemming zoals Curaçao of Bali laag genoeg zijn,
deze bestemmingen voor consumenten een aantrekkelijk alternatief worden voor korte en
middellange afstandsbestemmingen.103
Beoordeling ACM
88. Net als Partijen is de ACM van oordeel dat er een relevante markt is voor zonvakanties naar
bestemmingen op de korte en middellange afstand.

95

Antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/455528, antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456909, antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/456916, antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455536, antwoord van Vakanties.nl van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/503566, antwoord van Club Med van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/503559, antwoord van Dutch Travel Alliance van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie
met kenmerk ACM/IN/503563.
96

Antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316.

97

Antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541.

98

Gesprek met TUI van 29 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535172.

99

E-mail van TUI van 4 juli 2020 met kenmerk ACM/IN/512115. Gegevens van december 2019 tot en met januari 2020.

100

Antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909.

101

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537.

102

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579.

103

Gesprek met Vakantiediscounter van 16 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530385, gesprek met D-rt Groep

van 19 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530593.
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89. Prijs, reistijd en een eventueel tijdverschil zijn naar het oordeel van de ACM relevante factoren
wanneer een consument een keuze maakt voor een zonvakantie. Zeker als het gaat om een
vakantie van acht tot veertien dagen verwacht de ACM dat consumenten minder snel voor een
bestemming zullen kiezen met een langere reistijd en/ of waarbij sprake is van een groot
tijdsverschil.
90. De ACM stelt vast dat bij zonvakanties met vergelijkbare kenmerken sprake is van significante
prijsverschillen tussen korte en middellange afstandsbestemmingen enerzijds en lange
afstandsbestemmingen anderzijds, waarbij de prijzen van lange afstandsbestemmingen gemiddeld
ongeveer twee keer zo duur zijn als korte en middellange afstandsbestemmingen.104 Op basis
hiervan acht de ACM het niet aannemelijk dat over het algemeen een significante prijsdruk uitgaat
van zonvakanties naar lange afstandsbestemmingen op korte en middellange
afstandsbestemmingen. In combinatie met de langere reistijd en een eventueel tijdsverschil
verwacht de ACM dat zonvakanties naar korte en middellange afstandsbestemmingen en
zonvakanties naar lange afstandsbestemmingen door consumenten niet als substituten worden
beschouwd. Een bevestiging hiervan ziet de ACM in de informatie van TUI (die een met Partijen
vergelijkbare aanbieder is)105 waaruit blijkt dat consumenten die zoeken naar een zonbestemming
op middellange afstand, zelden ook kijken naar een zonbestemming op lange afstand.
91. De ACM ziet daarmee geen reden om af te wijken van de afbakening van een aparte relevante
productmarkt voor zonvakanties naar korte en middellange afstandsbestemmingen, zoals in eerdere
besluiten door de Commissie overwogen (zie randnummer 80 van dit besluit).
92. De ACM merkt overigens op dat alleen Corendon lange afstandsreizen aanbiedt, en dat Sunweb
alleen korte en middellange afstandsreizen aanbiedt. De concentratie zal daarom geen gevolgen
hebben voor de markt voor lange afstandsreizen.
-

Nader onderscheid naar land van bestemming/ groep landen van bestemming

Standpunt Partijen
93. Volgens Partijen omvat de relevante markt alle bestemmingen voor zonvakanties op korte en
middellange afstand in Europa en rond de Middellandse Zee, in Noord-Afrika en op de Canarische
Eilanden.106 Er is geen nader onderscheid naar land van bestemming of groep landen van
bestemming
94. Partijen voeren in dit kader allereerst aan dat zonbestemmingen vanuit consumentenperspectief
uitwisselbaar zijn en dat consumenten switchen tussen zonbestemmingen. Als consumenten een
zonvakantie zoeken, kijken zij over het algemeen niet naar één specifieke bestemming, maar naar
een aantal zonbestemmingen dat voldoet aan dezelfde vereisten. Zij kiezen uit het beschikbare
aanbod op basis van prijs-kwaliteitverhouding.107 Partijen dragen ook aan dat consumentengedrag
verandert als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen. Zo nam het aantal toeristen in Egypte sinds
104

Vergelijking van de laagste beschikbare prijzen van pakketreizen naar Griekenland, Spanje, Turkije, de Canarische

Eilanden, Curaçao, Kaapverdië en Bali voor 2 personen, 7 nachten met vertrek in september 2020, april 2021 en juni 2021,
bij Corendon en TUI. Prijsgegevens opgevraagd op 30 juni en 1 juli 2020. Document met kenmerk ACM/UIT/536665.
105

E-mail van TUI van 4 juli 2020 met kenmerk ACM/IN/512115.

106

Punt 95 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

107

Punt 96 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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2011 sterk af als gevolg van de Arabische lente en liep het toerisme naar Turkije sinds 2015 sterk
terug als gevolg van het geweld in de regio. De toeristenaantallen naar Egypte en Turkije herstellen
zich inmiddels weer volop, wat aantoont dat consumenten bereid zijn hun reisgewoonten op korte
termijn te veranderen.108
95. Ook uit onderzoek naar het gedrag van klanten van Partijen (waaronder het onderzoek van RBB109)
blijkt dat velen niet loyaal zijn aan een bestemming. Voor alle bestemmingen geldt dat de
(overgrote) meerderheid van de klanten op een bepaalde bestemming niet eerder op die
bestemming is geweest. Dit geldt ook voor Griekenland en Turkije, de landen met de hoogste
loyaliteit. Uit dit onderzoek van RBB blijkt daarnaast dat de meerderheid van de klanten die van
Sunweb naar Corendon overstapt of vice versa, kiest voor een ander land van bestemming. 110
Volgens Partijen geldt dit zowel voor zomerzonbestemmingen als voor winterzonbestemmingen.
Klanten kunnen gemakkelijk switchen, waardoor een poging om de prijzen naar een bepaalde
bestemming te verhogen tot te veel overstap naar alternatieve bestemmingen zou zorgen om de
prijsverhoging winstgevend te laten zijn.111
96. Ten tweede stellen Partijen dat het aanbod van diverse marktpartijen op verschillende
zonbestemmingen vergelijkbaar is. Websites waarop reizen worden aangeboden door onder meer
Partijen richten zich steeds weer op dezelfde kenmerken, namelijk een aantrekkelijke
accommodatie, mooi weer, en de aanwezigheid of nabijheid van een strand of zwembad. Deze
elementen zijn volgens Partijen op alle zonbestemmingen aanwezig. Op de websites van
verschillende aanbieders kunnen consumenten zoeken naar zonvakanties zonder daarbij eerst een
bestemming te kiezen. Daarmee spelen de aanbieders in op het feit dat consumenten in de regel
nog geen beslissing hebben genomen over hun bestemming.112
97. Ook de eisen die aan de reisdocumentatie worden gesteld, leiden niet tot een relevant onderscheid
tussen EU- en niet-EU-bestemmingen. Hoewel voor reizen naar Turkije en Egypte een visum is
vereist, is dit niet duur en gemakkelijk te verkrijgen. 113 Ook taal is geen onderscheidende factor, nu
geen enkele zonbestemming Nederlandstalig is.114
98. Het GfK/RBB-rapport van 17 maart 2020115 stelt dat de meeste respondenten niet loyaal zijn aan
een specifieke zonbestemming; zij overwegen een breed scala aan zonbestemmingen en zijn
bereid om bij een relatief kleine prijsstijging over te stappen naar een andere bestemming. Het RBBrapport van 15 juni 2020116 analyseert het klikgedrag van consumenten op de websites van Partijen

108

Punt 97 en 98 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

109

RBB Destination Loyalty Analyse, Annex 24 bij Form CO, met kenmerk ACM/IN/503510.

110

Punt 102 tot en met 107 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

111

Punt108 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

112

Punt 109 tot en met 111 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

113

Punt 112 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233. Zo bieden Partijen de mogelijkheid om het visum direct via hen

te regelen.
114

Punt 113 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

115

Rapport GfK/RBB Economics: Triton/Corendon – Analyse resultaten GfK-enquête (Nederland) van 17 maart 2020,

ontvangen op 17 mei 2020 met kenmerk ACM/IN/490573.
116

Rapport RBB Economics: Echo – Click Data Request: Analysis of the Parties’ website click data in the Netherlands van

15 juni 2020, ontvangen op 27 juni 2020 met kenmerk ACM/IN/509188.
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en stelt vast dat een grote meerderheid van de websitebezoekers in één internetsessie 117 de
webpagina’s van verschillende bestemmingen bezoekt voorafgaand aan het boeken van een reis.
Partijen benadrukken dat, nu enkel is gekeken naar de activiteit binnen één sessie op de websites
van Partijen, het aantal bestemmingen dat wordt bekeken voorafgaand aan het boeken van een reis
waarschijnlijk wordt onderschat met deze benadering. 118
99. Partijen concluderen dat er geen relevant onderscheid is naar bestemmingen en dat de
productmarkt alle zonbestemmingen op korte en middellange afstand omvat.119
Opvattingen marktpartijen
100. Aan marktpartijen is gevraagd in hoeverre zij een nader onderscheid op basis van bestemming
relevant achten. Vijf van de negen marktpartijen 120 geven aan dat zij een dergelijk onderscheid
zinvol vinden. Het onderscheid dat elk van deze marktpartijen zou maken, verschilt echter sterk.
Waar twee marktpartijen een onderscheid per land relevant achten121 maken andere marktpartijen
een onderscheid op basis van groepen landen122 of grotere regio’s (zoals bijv. Zuid-Europa).123 Vier
marktpartijen hebben aangegeven dat zij een nader onderscheid op basis van bestemming niet
relevant vinden.124
101. Aan markpartijen is gevraagd om aan te geven welke keuzefactoren een rol spelen wanneer
consumenten een reis naar een bepaalde bestemming boeken. Het gaat om factoren zoals het land
van bestemming, de prijs-kwaliteitverhouding, de faciliteiten op de locatie en het weer. Twee
marktpartijen noemen het land van bestemming als de belangrijkste keuzefactor.125 Daarentegen
noemen vijf marktpartijen de prijs-kwaliteitverhouding als de belangrijkste factor waarop
consumenten hun keuze voor een bestemming baseren.126
117

Gedefinieerd als de periode waarbinnen de consument actief is op de betreffende website van één van Partijen. Als de

consument langer dan 30 minuten niet actief is op de website, eindigt de sessie.
118

Rapport RBB Economics: Echo – Click Data Request: Analysis of the Parties’ website click data in the Netherlands van

15 juni 2020, ontvangen op 27 juni 2020 met kenmerk ACM/IN/509188, pagina 2.
119

Punt 114 en 115 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

120

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,

antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316, antwoord
van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909, antwoord van
Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455536, antwoord van
FTI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503562.
121

Antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316,

antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455536.
122

Antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909.

123

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579.

124

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537,

antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455528, antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455541, antwoord van Vakanties.nl van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/503566.
125

Antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909,

antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456916.
126

Antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/455536, antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
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102. De meeste marktpartijen127 hebben verder aangegeven dat er voor verschillende bestemmingen
verschillende factoren zijn die de keuze van de consument voor deze specifieke reisbestemming
beïnvloeden. Zo is de prijs-kwaliteitverhouding volgens enkele marktpartijen voornamelijk relevant
voor de bestemmingen Turkije, Egypte en Bulgarije, en is de bestemming met name van belang bij
landen zoals Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Cyprus en Kroatië.128
103. Ongeveer de helft van de marktpartijen geeft aan dat de meerderheid van de consumenten hun
keuze voor een bestemming niet zou wijzigen als de prijs van die bestemming met 5 tot 10%
stijgt.129 De andere helft geeft aan dat de meerderheid van de consumenten wel voor een andere
bestemming zou kiezen.130
104. Uit informatie van TUI blijkt dat het grote merendeel van de websitebezoekers die een
accommodatie of bestemming bekijkt, slechts op één bestemming zoekt. 131
105. Tot slot hebben zeven touroperators aangegeven in hoeverre het voor een touroperator
gemakkelijk is om reizen naar een nieuwe bestemming aan te gaan bieden. Vijf touroperators132

kenmerk ACM/IN/455528, antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455530, antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455579, antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/457316.
127

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,

antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,
antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909,
antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456916, antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455536, antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455537, antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455530 en antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/457316. Uit het antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie
met kenmerk ACM/IN/455528), het antwoord van Vakanties.nl van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie
met kenmerk ACM/IN/503566 en het antwoord van FTI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/503562 blijkt dat voor elke bestemming dezelfde keuzefactoren in dezelfde mate meespelen. In totaal
hebben elf marktpartijen hun opvatting gegeven.
128

Zie bijvoorbeeld antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/455541, antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455537 en antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455579.
129

Antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,

antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456916, antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455530.
130

Antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909,

antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316, antwoord
van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455536, antwoord
van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455528,
antwoord van FTI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503562.
131

E-mail van TUI van 4 juli 2020 met kenmerk ACM/IN/512115. Gegevens van december 2019 tot en met januari 2020.
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geven aan dat dit voor hen niet gemakkelijk zou zijn. Aan het aanbieden van een nieuwe
bestemming zijn veel risico’s en kosten verbonden133 en er gaat veel onderzoek vooraf aan het
bieden van nieuwe bestemmingen.134 Op sommige bestemmingen is het moeilijk om reizen aan te
bieden, omdat daar door exclusieve hotelcontracten van gevestigde touroperators weinig goede
accommodaties beschikbaar zijn.135 Een touroperator geeft aan dat de beschikbaarheid van
vliegtuigstoelen een barrière kan vormen bij het aanbieden van een nieuwe bestemming. 136 Een
andere touroperator geeft aan dat er veel voorbereiding nodig is om een voldoende serviceniveau
op een nieuwe bestemming te bereiken.137 Een derde touroperator stelt dat, ondanks haar ruime
ervaring in de markt, er altijd twee tot drie seizoenen (anderhalf jaar) in een nieuwe bestemming
geïnvesteerd moet worden voordat deze winstgevend wordt.138 Hoewel touroperators voor een
nieuwe bestemming soms kunnen inkopen bij aanbieders waarmee zij op andere bestemmingen al
samenwerken, wordt voor veel bestemmingen gebruik gemaakt van aanbieders van
accommodaties, excursies en vluchten die geen onderdeel zijn van een internationale keten. In dat
geval is er tijd nodig om een netwerk op te bouwen.139
106. Eén touroperator, die tevens een vliegmaatschappij is, geeft aan dat het wel eenvoudig zou zijn
om een nieuwe bestemming aan te bieden aangezien zij over een groot luchtvaartnetwerk en een
IT-platform beschikt.140 Uit de reacties van de touroperators blijkt dan ook dat het gemak waarmee
een touroperator nieuwe bestemmingen aan kan bieden, afhangt van het type reizen dat de
touroperator biedt (traditionele of dynamische pakketreizen), of de touroperator ook beschikking
heeft over een vliegmaatschappij of gemakkelijk beschikking heeft over vliegtuigstoelcapaciteit en of
er een IT-platform beschikbaar is141.
107. Uit een gesprek van de ACM met een marktpartij142 blijkt dat het voor een aanbieder van
dynamische pakketreizen redelijk eenvoudig is om reizen naar een andere bestemming aan te gaan

132

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537,

antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,
antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316, antwoord
van FTI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503562, antwoord van Luxair
van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455534. Luxair is een touroperator uit
Luxemburg. De ACM overweegt dat ook de reacties van touroperators die niet in Nederland actief zijn, relevant zijn voor
deze vraag.
133

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,

antwoord van Luxair van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455534.
134

Antwoord van Luxair van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455534.

135

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579.

136

Gesprek met DER Touristik/Prijsvrij van 25 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534249.

137

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537.

138

Antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316.

139

Gesprek met TUI van 29 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535172.

140

Antwoord van easyJet holidays van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/456391, die een eigen luchtvaartmaatschappij en IT-platform tot haar beschikking heeft.
141

Antwoorden van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/455541, antwoorden van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/457316, antwoorden van easyJet holidays van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/456391, antwoorden van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455537.
142

Gesprek met De Vakantie Discounter van 16 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530385.
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bieden. Hiervoor dient de reisaanbieder een overeenkomst te sluiten met een vliegmaatschappij die
naar deze bestemming vliegt. Niet alle vakantiebestemmingen zijn echter op deze wijze goed
bereikbaar. Zo geven enkele marktpartijen aan dat onder meer Egypte en Turkije voor andere
aanbieders dan TUI, Sunweb en Corendon voor Nederlandse consumenten moeilijk te bereiken
zijn, omdat er voor hen te weinig beschikbare vliegtuigstoelcapaciteit is in de vorm van
lijnvluchten.143
Beoordeling ACM
108. Hoewel de input van marktpartijen een gemengd beeld oplevert, blijkt hieruit dat een nader
onderscheid naar land van bestemming of groep landen van bestemming relevant kan zijn.
Consumenten kunnen volgens marktpartijen om specifieke redenen kiezen voor een bepaalde
bestemming. Bovendien geeft de helft van de marktpartijen aan dat de meeste consumenten die
eenmaal voor een bestemming hebben gekozen niet zouden switchen bij een kleine, maar
significante prijsverhoging. De ACM acht het mogelijk dat consumenten, als zij in een bepaald jaar
eenmaal voor een vakantiebestemming hebben gekozen, zij niet snel bereid zijn om voor dat jaar
een andere bestemming te kiezen. Dat consumenten niet getrouw zijn aan een bestemming en de
meeste consumenten van jaar op jaar “switchen” tussen bestemmingen consumenten in
verschillende jaren voor verschillende bestemmingen kiezen, zoals Partijen aanvoeren, doet naar
het oordeel van de ACM niet aan deze mogelijkheid af.
109. De ACM ziet op basis van de opvattingen van marktpartijen en de informatie van Partijen niet
alleen indicaties voor vergelijkbare concurrentieomstandigheden op verschillende bestemmingen,
zoals Partijen aanvoeren, maar ook indicaties voor verschillen. Zo ziet de ACM dat Partijen en hun
concurrenten in verschillende mate aanwezig zijn op verschillende bestemmingen, met een ander
aanbod. TUI heeft bijvoorbeeld het grootste aanbod in Spanje, Corendon in Turkije en Sunweb in
Griekenland.144 Daarnaast blijkt uit de reacties van marktpartijen dat op sommige bestemmingen in
Turkije en Egypte sprake is van een aanbod dat hoofdzakelijk uit traditionele pakketreizen
bestaat.145
110. De resultaten van de analyse van de websitebezoekers van Partijen, waaruit blijkt dat
websitebezoekers van Partijen naar meerdere bestemmingen kijken in één sessie, vormen een
aanwijzing voor een productmarkt waarvan alle bestemmingen voor zonvakanties op de korte en
middellange afstand onderdeel van uitmaken. De ACM merkt echter op dat deze resultaten
tegengesteld zijn aan de resultaten van de analyse van TUI onder haar websitebezoekers, waaruit
juist blijkt dat het merendeel van de websitebezoekers van TUI naar één bestemming kijkt.
111. Op basis van de gemengde informatie vanuit marktpartijen en Partijen kan de ACM nog geen
conclusie trekken over de vraag of zonvakanties naar verschillende landen van bestemming of
groepen landen van bestemming op de korte en middellange afstand tot dezelfde relevante
productmarkt behoren. Hiervoor is in een eventuele vergunningsfase nader onderzoek nodig.

143

Gesprek met De Vakantie Discounter van 16 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530385, gesprek met

Booking.com van 18 juni 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535947, gesprek met Transavia van 28 mei 2020, verslag
met kenmerk ACM/UIT/534472.
144

Zie Annex 22 bij Form CO, Triton 5.4 Doc # 043, slide 36 en 37, met kenmerk ACM/IN/503510.

145

Gesprek met De Vakantie Discounter van 16 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530385, gesprek met

Booking.com van 18 juni 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535947, gesprek met Transavia van 28 mei 2020, verslag
met kenmerk ACM/UIT/534472.
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Conclusie

112. De ACM concludeert dat sprake is van de volgende mogelijke relevante productmarkten: i) de
mogelijke markt voor het aanbieden van pakketreizen voor zonvakanties naar bestemmingen op de
korte en middellange afstand, met eventueel een nader onderscheid naar land van bestemming of
groep landen van bestemming; en ii) de mogelijke markt voor het aanbieden van toeristische reizen
(die naast pakketreizen ook losse reiscomponenten omvat) voor zonvakanties naar bestemmingen
op de korte en middellange afstand, met eventueel een nader onderscheid naar land van
bestemming of groep landen van bestemming.
6.2.2

Geografische markt(en)

Beschikkingspraktijk Commissie/ACM
113. De Commissie heeft in haar besluiten146 – waaronder een besluit147 dat onder meer zag op
Nederland - geconcludeerd dat de markten voor toeristische reizen en voor pakketreizen, en
eventuele nadere segmentatie, nationaal van aard zijn. Overwegingen in dit kader waren onder
meer dat i) touroperators en reisagenten hun producten op nationale basis samenstellen en
aanbieden; en ii) praktische obstakels bestaan voor consumenten bij het boeken van pakketreizen
bij touroperators/ reisagenten die niet gevestigd zijn in hun land, zoals taal- en
communicatieproblemen, het moeilijker verkrijgen van een vergoeding in geval van een klacht, en
het zelf moeten regelen van het bereiken van het vertrekpunt van de reis.148
114. In twee besluiten149 heeft de Commissie in het midden gelaten of twee specifieke bestemmingen,
in casu Oostenrijk en Duitsland, één geografische markt vormen voor wat betreft het aanbieden van
pakketreizen, alhoewel er aanwijzingen waren voor convergentie tussen Oostenrijk en Duitsland
zoals de afwezigheid van een taalbarrière, vergelijkbare klantenvoorkeuren met betrekking tot
pakketvakanties en kleine prijsverschillen. Daarbij boden reisagenten in West-Oostenrijk reizen uit
Duitse brochures aan hun Oostenrijkse klanten aan.
115. De rechtsvoorganger van de ACM is in haar besluiten150 uitgegaan van een nationale markt voor
het aanbieden van toeristische reizen, en heeft in een aantal besluiten in het midden gelaten in
hoeverre de geografische markt mede België omvatte. Touroperators verkopen (direct of via
reisagenten) over het algemeen geheel verzorgde reizen met een bepaald land als vertrekpunt,
waarbij de marketingactiviteiten gericht zijn op het land van vertrek. Ook vanuit het
consumentenperspectief bestaat er een voorkeur voor een nationale aanbieder. Hierdoor kunnen

146

Zie beschikking van de Europese Commissie in M.8046 TUI/Transat France, 20 oktober 2016, punt 65; beschikking van

de Europese Commissie in M.6704 REWE Touristik Gmbh/ Ferid NASR/ EXIM Holding SA, 30 november 2012, punt 28;
beschikking van de Europese Commissie in M.4600 TUI/ First Choice, 4 juni 2007, punt 38; beschikking van de Europese
Commissie in M.4601 KarstadtQuelle/ My Travel, punten 28 en 29; beschikking van de Europese Commissie in M.1524
Airtours/ First Choice, 22 september 1999, punt 50.
147

Zie beschikking van de Europese Commissie in M.4600 TUI/ First Choice, 4 juni 2007, punt 38.

148

Zie beschikking van de Europese Commissie M.1524 Airtours/ First Choice, 22 september 1999, punten 43 en 44.

149

Zie beschikking van de Europese Commissie in M.4600 TUI/ First Choice, 4 juni 2007, punt 39; beschikking van de

Europese Commissie in M.1898 TUI Group/ GTT Holding, 31 mei 2000, punt 22.
150

Zie bijvoorbeeld besluit van de NMa in zaak 4971/TUI – HollandExel, 9 mei 2005, punt 23; besluit van de NMa in zaak

4660/Holiday Break – Djoser, 11 januari 2005, punt 12; besluit van de NMa in zaak 3782/BCD – Sudtours, 15 december
2003, punt 25; besluit van de NMa in zaak 1107- TUI/ Panta, 23 oktober 1998, punt 16.
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extra kosten worden voorkomen bij het bereiken van het vertrekpunt van de reis, maar ook taal- en
andere communicatieproblemen.151
Standpunt Partijen
116. Partijen zijn van mening dat de geografische markt in elk geval zonvakanties met vertrek vanaf
luchthavens in Nederland en nabijgelegen luchthavens in buurlanden omvat - te weten, in ieder
geval: Antwerpen, Luik, Brussel, Charleroi, Düsseldorf, Keulen, Weeze, Münster, Osnabrück en
Dortmund.152
117. Ten eerste stellen Partijen dat Nederlandse consumenten regelmatig vanaf buitenlandse
luchthavens naar een zonbestemming vliegen. In KLM/Martinair153 kwam de Commissie al tot de
conclusie dat veel Nederlandse reizigers vluchten vanuit Düsseldorf en Brussel als een alternatief
zien voor vluchten vanuit Amsterdam. De uitwisselbaarheid is in het afgelopen decennium volgens
Partijen alleen maar toegenomen. Uit een analyse van Partijen blijkt dat meer dan 30% van de
Nederlandse klanten van Sunweb een buitenlandse luchthaven (in België of Duitsland) als (op één
na) dichtstbijzijnde luchthaven heeft en dat bijna 40% minstens één buitenlandse luchthaven heeft
binnen een honderd kilometer rijafstand.154
118. Partijen wijzen erop dat een substantieel en stijgend aantal Nederlandse consumenten gebruik
maakt van verschillende luchthavens over de grens. Buitenlandse luchthavens promoten zichzelf
ook aan Nederlandse consumenten en verschillende luchthavens (Weeze, Münster, Osnabrück en
Düsseldorf) hebben Nederlandstalige websites. De meeste Nederlandse reisaanbieders, waaronder
Partijen, bieden ook vluchten met vertrek vanaf buitenlandse luchthavens.155
119. Het tweede argument dat Partijen aandragen, betreft het gegeven dat consumenten overstappen
naar buitenlandse luchthavens in geval van prijsstijgingen. Een voorbeeld hiervan is dat
Nederlandse consumenten in reactie op de invoering van de vliegbelasting in 2008 uitweken naar
luchthavens in het buitenland. Dit betrof naar schatting ongeveer één miljoen passagiers. De
vliegbelasting riep ook reacties op aan de aanbodzijde, zoals Air Berlin die extra ging adverteren in
Nederlandse kranten. Vanwege het afnemende aantal passagiers en de nadelige gevolgen voor de
luchtvaartsector werd de vliegbelasting een jaar later op nul gesteld en uiteindelijk afgeschaft.156
Opvattingen marktpartijen
120. Aan marktpartijen zijn vragen gesteld die betrekking hebben op de geografische omvang van de
markt voor pakketreizen. De informatie van marktpartijen wijst erop dat deze markt nationaal van
aard is.
121. Allereerst geven twaalf marktpartijen157 aan dat 0 tot maximaal 5% van de Nederlandse
consumenten die een pakketreis aanschaffen, hierbij gebruik maken van het aanbod dat zij in

151

Zie besluit van de NMa in zaak 1107- TUI/ Panta, 23 oktober 1998, punt 16.

152

Punt 117 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

153

Zie beschikking van de Europese Commissie M.5141 KLM/Martinair, 17 december 2008, punten 126-132.

154

Punt 118 tot en met 120 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

155

Punt 121 tot en met 125 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

156

Punt 126 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

157

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,

antwoord van DER Touristik van 26 augustus 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,
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België hebben. Geen van de marktpartijen geeft aan dat het om een hoger percentage gaat. Drie
marktpartijen geven aan dat Nederlandse consumenten niet alleen bij Belgische, maar ook bij
Duitse touroperators pakketreizen afnemen en dat een deel van de Nederlandse consumenten als
gevolg van een prijsstijging over zal stappen naar Duitse aanbieders.158 Desgevraagd geven drie
marktpartijen aan dat slechts een zeer klein percentage (minder dan 1%) van hun verkopen via
Duitse verkoopkanalen afkomstig is van Nederlandse consumenten. 159 Andersom geeft een
marktpartij aan dat slechts 0,5% van de verkopen van het Nederlandse verkoopkanaal aan Duitse
consumenten is gericht.160
122. Bijna alle Nederlandse marktpartijen geven aan dat de meerderheid van de Nederlandse
consumenten vanuit Nederland zou blijven reizen wanneer de prijzen van pakketreizen vanuit
Nederland met 5 tot 10% zou stijgen.161 Eén marktpartij geeft aan dat de meerderheid van de
Nederlandse consumenten naar een buitenlandse aanbieder zou overstappen.162 Volgens één
marktpartij voelt een consument zich het meest comfortabel bij vertrek vanaf een luchthaven uit het
eigen land.163
123. Enkele marktpartijen gaan in op verschillen in de voorkeuren van Nederlandse en andere
consumenten. Zo zijn Nederlandse consumenten meer kostenbewust en geven zij, in tegenstelling
tot Belgische en Duitse consumenten, liever geld uit tijdens de reis dan van tevoren, boeken zij

antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316, antwoord
van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909, antwoord van
De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455528,
antwoord van Personal Touch Travel met kenmerk ACM/IN/456916, antwoord van Avitour van 30 oktober 2019 op vragen
van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503570, antwoord van Connections van 30 oktober 2019 op vragen van
de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456977, antwoord van Gul Reizen van 7 november 2019 op vragen van de
Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503564, antwoord van Omnia Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de
Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457365, antwoord van Yuksel Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de
Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503568 en het antwoord van Luxair van 30 oktober 2019 op vragen van de
Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455534. De laatste zes partijen zijn niet actief op de Nederlandse markt.
158

Antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455530,

antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,
antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909,
antwoord van Vakanties.nl van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503566.
159

Antwoord van lastminute.com van 25 maart 2020 op vragen van de ACM met kenmerk ACM/UIT/472291, e-mail van

DER Touristik van 3 juni 2020 met kenmerk ACM/IN/498324, gesprek met Alltours van 28 mei 2020, verslag met kenmerk
ACM/UIT/534961.
160

Gesprek met DER Touristik/Prijsvrij van 25 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534249.

161

Antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455530,

antwoord van DER Touristik van 26 augustus 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,
antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909,
antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456916, antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455536, antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455528. Geen enkele marktpartij heeft aangegeven dat de meerderheid vanuit het buitenland zou reizen.
162

FTI geeft aan dat in het geval van een prijsstijging van 5-10% slechts 0-10% van de consumenten in Nederland zou

blijven kopen. Zie antwoorden van FTI 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/503562.
163

Antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541.
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vaker online.164 Twee marktpartijen hebben hun aanbod op een verschillende wijze gesegmenteerd
in Nederland en België.165 Volgens drie marktpartijen zijn Nederlandse consumenten prijsgevoeliger
dan Belgische consumenten en hechten zij meer belang aan de prijs/kwaliteitverhouding. 166
124. De meeste marktpartijen geven aan in België en Nederland een vergelijkbaar aanbod te
hanteren167 en dat sprake is van vergelijkbare prijzen168. Een tweetal marktpartijen169 geeft aan dat
er wel een verschil is tussen het aanbod in België en in Nederland, bijvoorbeeld door een exclusief
hotelaanbod in één van beide landen. Vijf marktpartijen stellen dat er sprake is van prijsverschillen
tussen Nederland en België, vanwege verschillen in de prijzen van vluchten, de luchthaven van
vertrek, inkoopprijzen en concurrentieomstandigheden.170 Een Belgische marktpartij stelt dat het
prijsniveau in België hoger is dan in Nederland.171 TUI, die zowel in Nederland als in België een
belangrijke aanbieder van pakketreizen is, stelt dat zij bij het samenstellen van pakketten rekening
houdt met nationale voorkeuren van consumenten en de prijzen op nationaal niveau vaststelt.172

164

Gesprek van de Europese Commissie met Club Med van 26 augustus 2019, verslag met kenmerk ACM/IN/456899,

gesprek met Alltours van 28 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534961.
165

Alltours past in België geen segmentering toe naar type reis en in Nederland wel. TUI hanteert ook een verschillende

segmentering, waarbij het aanbod in België ook exclusieve VIP-vakanties, pretparkvakanties en vakantiehuisjes bevat. Zie
antwoord van Alltours van 11 november 2019 op de vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537 en
antwoord van TUI van 7 november 2019 op de vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316.
166

Antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909,

antwoord van easyJet holidays van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456391, antwoord De Jong Intra van 30 oktober 2019 op de vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455579.
167

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537,

antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455530,
antwoord van DER Tourstik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,
antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909,
antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456916, antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455528.
168

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537,

antwoord van Travelclub van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455530,
antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 met kenmerk ACM/IN/455579,Antwoord van DER Touristik van 26
augustus 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541,antwoord van D-rt Groep van 31
oktober 2019 op vragen van de Euopese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909, antwoord van Personal Touch Travel
van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456916.
169

Antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316,

antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455536.
170

Antwoord van easyJet holidays van 6 november 2019 op vragen van de Europese commissie met kenmerk

ACM/IN/456391, antwoord van Schmetterling van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455536, antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese commissie met kenmerk
ACM/IN/457316, antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455528, antwoord van FTI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/503562.
171

Antwoord van Omnia Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457365.

172

Gespreksverslag met TUI van 2 september 2019, verslag met kenmerk ACM/IN/461143.
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125. Drie marktpartijen173 geven aan dat zij alleen het aanbod van hun Nederlandse concurrenten
monitoren. Eén Nederlandse marktpartij geeft aan ook aanbieders uit het buitenland te monitoren. 174
126. Tot slot hebben marktpartijen aangegeven dat het niet eenvoudig is om toe te treden tot de
Nederlandse markt. Vier marktpartijen geven aan dat hiervoor veel tijd en/of substantiële
investeringen benodigd zijn.175 Daarnaast stellen vijf marktpartijen dat toetreding tot de Nederlandse
markt moeilijk en risicovol is, vanwege de concurrentie met gevestigde partijen. 176 In aanvulling
geeft één marktpartij die niet in Nederland actief is aan dat het regelen van ondersteuning en
klantenservice in de Nederlandse taal een drempel vormt.177 Twee marktpartijen (online
reisagenten) stellen daarentegen dat het makkelijk is om de Nederlandse markt te betreden. Eén
van hen geeft aan dat dit met dynamische pakketten binnen zes tot acht maanden kan.178 De ander
stelt dat het voor een (online) reisagent die al dynamische pakketten verkoopt, eenvoudig is om een
commerciële relatie aan te gaan met een touroperator om diens pakketten in Nederland te
distribueren.179
127. In een gesprek met de ACM heeft een dynamische pakketreisaanbieder, die op dit moment niet in
Nederland actief is, aangegeven dat de financiële drempels (de eisen die door de SGR worden
gesteld) en praktische drempels om toe te treden tot de Nederlandse markt hoog zijn. Deze partij
geeft aan dat de eisen in Nederland hoger lijken dan in andere landen en dat de eisen sinds het
faillissement van Thomas Cook in 2019 zijn verscherpt.180 Ook een andere marktpartij geeft aan dat
de financiële eisen die aan toetreders worden gesteld, erg hoog zijn.181

173

Antwoord van DER Touristik van 26 augustus 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/455541, antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/457316, antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455579.
174

Het gaat om de van origine Duitse aanbieder, die aangeeft ook aanbieders uit Duitsland te monitoren. Antwoord van FTI

van 7 november 2019 op de vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503562.
175

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op de vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537,

antwoord van DER Touristik van 26 augustus 2019 op de vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455541, antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op de vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456909, antwoord van eDreams ODIGEO van 6 november 2019 op de vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/457314.De ACM betrekt bij deze vraag ook de opvattingen van marktpartijen uit het buitenland.
176

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op de vragen van de Europese Commissie vanmet kenmerk

ACM/IN/455579, antwoord van DER Touristik van 26 augustus op de vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455541, antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op de vragen van de Europese Commissiemet kenmerk
ACM/IN/456909, antwoord easyJet easyJet holidays van 6 november 2019 op de vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/456391, antwoord FTI van 7 november 2019 op de vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/503562.
177

Antwoord van Lastminute.com van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/456918.
178

Antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/455528.
179

Antwoord van Expedia op de vragen van de europese commissie met kenmerk ACM/IN/457910.

180

Gesprek met lastminute.com van 17 maart 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/530454.

181

Gesprek met DER Touristik/Prijsvrij van 25 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534249.
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Beoordeling ACM
128. Voor de geografische marktafbakening is relevant in hoeverre Nederlandse consumenten een
aanbod afnemen van een reisaanbieder die zich met haar aanbod richt op buitenlandse
consumenten (d.w.z. consumenten die niet in Nederland woonachtig zijn). Uit de informatie van
marktpartijen volgt het eenduidige beeld dat Nederlandse consumenten slechts in beperkte mate
(maximaal 5%) pakketreizen afnemen van aanbieders die zich richten op Belgische consumenten.
Dit volgt overigens ook uit de informatie van Partijen. 182 Daarnaast lijkt een minimaal percentage
van de pakketreizen voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange afstand
gericht op Duitse consumenten door Nederlandse consumenten te worden afgenomen. 183
129. Alhoewel voor een deel van België geldt dat dezelfde taal wordt gehanteerd als in Nederland,
heeft de ACM aanwijzingen dat sprake is van verschillen tussen Nederlandse en Belgische
consumenten qua voorkeuren. Zo lijken Belgische consumenten prijsgevoeliger, hebben zij mogelijk
een voorkeur voor andere bestemmingen en boeken zij veelal op een andere wijze dan
Nederlandse consumenten. Zo boekt 82% van de Nederlandse consumenten online184, tegenover
46% van de Belgische consumenten.185 Uit interne documentatie van Partijen volgt dat Belgische
consumenten behoefte hebben aan persoonlijke interactie als zij een reis boeken186 en dat Partijen
hun aanbod aanpassen op basis van de consumentenvoorkeuren op de nationale markten.187 Ook
uit de informatie van TUI blijkt dat zij haar aanbod en prijs voor Nederlandse consumenten aanpast
aan nationale voorkeuren en omstandigheden.188
130. Uit de informatie van marktpartijen blijkt verder dat zij alleen het aanbod van concurrenten gericht
aan Nederlandse consumenten monitoren. Ook uit de interne documenten van Partijen blijkt dat zij
hun positie ten opzichte van concurrenten [vertrouwelijk].189
131. Gelet op het voorgaande verwacht de ACM dat bij een prijsverhoging van 5 tot 10% de
meerderheid van de Nederlandse consumenten nog steeds voor een pakketreis zal kiezen van een
aanbieder die zich richt op Nederlandse consumenten. De ACM stelt derhalve vast dat op basis van
vraagsubstitutie geen aanleiding is voor een geografische markt die ruimer is dan Nederland.

182

Uit Annex QP2-3 met kenmerk ACM/IN/503510 blijkt dat gemiddeld tussen de 0 en 5% van de boekingen van Corendon

en Sunweb in België 2016 en 2018 afkomstig was van Nederlandse consumenten. Enkel wanneer Belgische en
Nederlandse vakantieperiodes afwijken, stijgt het percentage Nederlandse consumenten tijdelijk naar [vertrouwelijk]%
183

Op basis van de informatie van lastminute.com dat minder dan 1% van de pakketreizen van weg.de aan Nederlandse

consumenten wordt verkocht. Zie antwoord van lastminute.com van 25 maart 2020 op vragen van de ACM met kenmerk
ACM/IN/472291.
184

Punt 69 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

185

Annex 22A, Triton 5.4 Doc # 110: inzichten GfK 13.03.2019, slide 5, met kenmerk ACM/IN/503510.

186

Annex 22A, Triton 5.4 Doc # 030, p. 123, met kenmerk ACM/IN/503510.

187

Annex 22A Triton 5.4 Doc # 048, p. 57 met kenmerk ACM/IN/503510 gaat in op uitbreiding van Sunweb-merk Primavera

dat enkel actief is op de Nederlandse markt, naar de Duitse en Belgische markt. Het hotelaanbod van Primavera wordt voor
dit doel aangepast voor “local differences”. In Doc #015, p. 22 wordt gesproken van een “slightly different taste of Belgians
for hotels”.
188

Gesprek met van TUI 2 september 2019, verslag met kenmerk ACM/IN/461143.

189

Zie in dit kader Annex 22A Triton 5.4 Doc #009, slide 20, Doc # 017, slide 8, Doc # 030, slide 123, Doc # 047, slide 17 en

Doc #048, slide 6.met kenmerk ACM/IN/503510.
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132. De constatering dat veel Nederlandse reisaanbieders een aanbod hanteren met vertrek vanaf
een buitenlandse luchthaven, zoals Partijen stellen, doet daaraan niet af. Wanneer een
Nederlandse aanbieder een pakketreis aanbiedt met vertrek vanaf een buitenlandse luchthaven, is
dit nog altijd een aanbod dat de Nederlandse geografische markt betreft aangezien het aanbod is
gericht op de Nederlandse consument. Hierin ziet de ACM dan ook geen aanwijzing, zoals Partijen
aanvoeren, voor een ruimere geografische markt dan Nederland.
133. Met betrekking tot aanbodsubstitutie is de vraag relevant in hoeverre een aanbieder die zich met
haar aanbod richt op buitenlandse consumenten, op korte termijn en zonder aanzienlijke
investeringen een aanbod gericht op Nederlandse consumenten kan realiseren.190 Uit de reacties
van marktpartijen maakt de ACM op dat voor het merendeel van hen geldt dat dit niet mogelijk is,
vanwege benodigde voorbereidingen, investeringen en aanwezige toetredingsdrempels die in
Nederland, mede na het faillissement van Thomas Cook, hoog lijken. De ACM neemt daarbij ook in
ogenschouw dat een aanbieder die zich richt op buitenlandse consumenten één of meer
verkoopkanalen in Nederland zal moeten introduceren en haar aanbod mogelijk zal moeten
aanpassen om dit geschikt te maken voor de Nederlandse consument. De ACM stelt verder vast dat
dit aanzienlijke investeringen betreffen en niet op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.
134. Gelet op het voorgaande acht de ACM het niet waarschijnlijk dat in reactie op een prijsverhoging
van 5 tot 10% van (pakket)reizen voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en
middellange afstand gericht op Nederlandse consumenten, buitenlandse aanbieders in zodanige
mate en op korte termijn zullen toetreden, dat deze prijsverhoging niet winstgevend is. Er is
derhalve naar het oordeel van de ACM geen sprake van aanbodsubstitutie.
135. Op basis van de analyse van de vraag- en aanbodsubstitutie komt de ACM tot de conclusie dat
de mogelijke relevante productmarkten – d.w.z. de mogelijke markt voor het aanbieden van
pakketreizen voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange afstand, met
eventueel een nader onderscheid naar land van bestemming of groep landen van bestemming,
alsook de mogelijke relevante markt voor het aanbieden van toeristische reizen (die naast
pakketreizen ook losse reiscomponenten omvat) voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte
en middellange afstand, met eventueel een nader onderscheid naar land van bestemming of groep
landen van bestemming - nationaal van aard zijn.

6.3 Marktaandelen
136. Alvorens paragraaf 6.4 ingaat op de gevolgen van de voorgenomen concentratie, wordt in deze
paragraaf eerst uiteengezet welke gevolgen de concentratie heeft voor de marktaandelen van
Partijen. Dit wordt achtereenvolgens gedaan voor (i) de mogelijke nationale markt voor het
aanbieden van pakketreizen voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en middellange
afstand, met een mogelijk nader onderscheid naar land van bestemming of groep landen van
bestemming; en (ii) de mogelijke nationale markt voor het aanbieden van toeristische reizen
(pakketreizen en losse componenten) voor zonvakanties naar bestemmingen op de korte en
middellange afstand, met een mogelijk nader onderscheid naar land van bestemming of groep
landen van bestemming. Deze mogelijke markten worden hierna aangeduid met ‘pakketreizen voor
zonvakanties’ respectievelijk ‘toeristische reizen voor zonvakanties’.

190

Zie punt 20 van de Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het

gemeenschappelijke mededingingsrecht van 9 december 1997.
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137. Zoals hierna zal blijken, leidt de voorgenomen concentratie ertoe dat er voor een aantal mogelijke
relevante markten voor zowel pakketreizen als voor toeristische reizen voor zonvakanties, een
geconcentreerde markt ontstaat. Op deze relevante markten blijven twee grote spelers over, dat wil
zeggen Partijen gezamenlijk enerzijds en TUI anderzijds. Overige spelers zijn op deze markten veel
kleiner van omvang.
138. Bij de berekeningen is uitgegaan van data van marktpartijen en Partijen voor het jaar 2018. Ten
tijde van de melding waren dit de meest recente data waarover de ACM beschikte. De ACM heeft
geen reden om aan te nemen dat het beeld ten aanzien van de marktaandelen in 2019 significant
afwijkt van 2018.
Pakketreizen voor zonvakanties
139. De verkoopvolumes van de in Nederland actieve aanbieders van pakketreizen voor zonvakanties
zijn opgevraagd voor 2018.191 Daarbij is specifiek gevraagd naar pakketreizen die in Nederland
verkocht zijn en door de aanbieder zelf zijn samengesteld.192 Op basis van deze cijfers komt de
ACM tot de volgende berekende marktaandelen op de mogelijke markt voor pakketreizen voor
zonvakanties, met een nader onderscheid naar een aantal bestemmingen (zie Tabel 1):
Tabel 1: Mogelijke markt voor pakketreizen voor zonvakanties, met een nader onderscheid naar een
aantal bestemmingen
Specifieke bestemmingen
Alle
bestemmingen
gezamenlijk

Spanje

Bulgarije

Egypte

Griekenland

Portugal

Cyprus

Italië

Turkije

Sunweb

[10-20]%

[10-20]%

[20-30]%

[20-30]%

[30-40]%

[30-40]%

[10-20]%

[0-10]%

[0-10]%

Corendon
Partijen
gezamenlijk

[20-30]%

[0-10]%

[40-50]%

[20-30]%

[20-30]%

[10-20]%

[20-30]%

[30-40]%

[40-50]%

[40-50]%

[20-30]%

[60-70]%

[40-50]%

[50-60]%

[40-50]%

[30-40]%

[30-40]%

[50-60]%

TUI

[40-50]%

[40-50] %

[20-30] %

[30-40]%

[30-40]%

[40-50]%

[50-60]%

[40-50]%

[20-30]%

Overige aanbieders
gezamenlijk

[10-20]%*

[20-30]%**

[0-10]%*

[20-30]%**

[0-10]%*

[10-20]%**

[10-20]%*

[20-30]%**

[10-20]%**

* individuele aanbieders < 5%

**individuele aanbieders < 10%

140. Op de markt voor pakketreizen voor zonvakanties zonder onderscheid naar bestemming, hebben
Partijen gezamenlijk een marktaandeel van [40-50]%. Daarnaast is er nog een even grote
concurrent met een marktaandeel van [40-50]%, namelijk TUI. De overige concurrenten hebben

191

Deze aanbieders zijn: Sunweb, Corendon, TUI, D-rt Groep, FTI Group, DER Touristik / Prijsvrij, Alltours, Expedia, De

Vakantie Discounter, Pelikaan Reizen, Schauinsland reisen, Club Med en easyJet holidays. Cijfers van Thomas Cook zijn
hierin niet meegenomen. Daarmee is impliciet de aanname gemaakt dat het marktaandeel van het in 2019 failliet gegane
Thomas Cook naar rato van marktaandeel verdeeld wordt over de overgebleven marktpartijen. De ACM heeft geen reden
om aan te nemen dat het marktaandeel van Thomas Cook op een andere wijze verdeeld zou moeten worden.
192

Voor een nadere specificatie van de gebruikte data en de wijze waarop de marktaandelen zijn berekend, zie de notitie

methodologie marktreconstructie met kenmerk ACM/INT/406675.
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allen een aandeel van minder dan [0-10]%. Als gevolg van de concentratie daalt het aantal grote
spelers van drie naar twee. Dit blijkt ook uit de gestegen concentratiegraad van de HerfindahlHirschman Index (hierna: HHI), deze stijgt van 2449 naar 3272 (een verandering van 823). Een HHI
van boven 2000 en een delta van meer dan 150 vormen een aanwijzing dat mededingingsbezwaren
niet op voorhand onwaarschijnlijk kunnen worden geacht.193
141. Indien een nader onderscheid naar specifieke bestemmingen moet worden gemaakt, hebben
Partijen gezamenlijk op een aantal bestemmingen een marktaandeel van meer dan [50-60]%. Dit
geldt voor Bulgarije, Griekenland en Turkije. Voor Egypte ligt het marktaandeel iets onder de [5060]%, maar zijn Partijen gezamenlijk wel duidelijk de grootste aanbieder. Op deze bestemmingen is
naast Partijen alleen TUI nog een concurrent van enige omvang met een marktaandeel van [2030]% tot [30-40]%, voor het overige zijn er slechts veel kleinere partijen actief.
142. Op een aantal bestemmingen ontstaat bovendien een situatie met twee grote aanbieders (TUI en
Partijen gezamenlijk), waarbij Partijen nog steeds een aanzienlijk marktaandeel hebben van tussen
[20-30]% en [40-50]%, terwijl daarnaast slechts een aantal kleine spelers actief zijn op deze
bestemmingen. Dit geldt voor Spanje194, Portugal195, Cyprus196, en Italië197.
Toeristische reizen voor zonvakanties
143. De door Partijen ingeschatte marktaandelen voor 2018 op de mogelijke markt voor toeristische
reizen voor zonvakanties, met een nader onderscheid naar een aantal bestemmingen, zijn
weergegeven in Tabel 2.
144. De ACM merkt hierbij op dat deze marktaandelen zijn gebaseerd op een schatting van de totale
marktomvang van het aantal Nederlandse niet-zakelijke reizigers naar de verschillende landen van
bestemming. Hierin zijn niet alleen zonvakanties inbegrepen, maar ook andersoortige toeristische
reizen, zoals city trips of culturele rondreizen. Dit betekent dat de marktomvang zal zijn overschat en
het marktaandeel van Partijen zal zijn onderschat.

193

De Herfindahl-Hirschman Index (HHI) is een gebruikelijke maatstaf om de marktconcentratie te meten. Het absolute

niveau van de HHI geeft een eerste aanwijzing voor de concurrentiedruk op de markt ná de fusie; de wijziging in de HHI
(meestal de “delta” genoemd) is graadmeter voor de verandering in de concentratiegraad die rechtstreeks uit de fusie
voortvloeit. Een HHI van boven 2000 en een delta van meer dan 150 vormen een aanwijzing dat mededingingsbezwaren
niet op voorhand onwaarschijnlijk kunnen worden geacht. Zie Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op
grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen (2004/C 31/03),
randnummers 16-21.
194

HHI gaat van 2859 naar 3194, delta = 335.

195

HHI gaat van 2902 naar 3651, delta = 750.

196

HHI gaat van 3378 naar 4101, delta = 723.

197

HHI gaat van 2918 naar 3302, delta = 384.
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Tabel 2: Mogelijke markt voor toeristische reizen voor zonvakanties, met een nader onderscheid naar
een aantal bestemmingen198
Specifieke bestemmingen

Griekenland

Portugal

Cyprus

[0-10]%

[0-10]%

[10-20]%

[20-30]%

[0-10]%

[10-20]%

[0-10]%

[0-10]%

[0-10]%

[0-10]%

[10-20]%

[20-30]%

[10-20]%

[0-10]%

[10-20]%

[0-10]%

[30-40]%

[0-10]%

[0-10]%

[20-30]%

[40-50]%

[30-40]%

[10-20]%

[30-

[0-10]%

[40-

[0-10]%

[10-20]%

[0-10]%

[40-50]%

[10-20]%

[0-10]%

[30-40]%

[0-10]%

[20-30]%

Booking.com

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[0-10]%

[0-10]%

[10-20]%

[0-10]%

[20-30]%

[0-10]%

Overige aanbieders
gezamenlijk199

[60-70]%

[60-70]%

[50-60]%

[10-20]%

[30-40]%

[60-70]%

[20-30]%

[60-70]%

[30-40]%

Partijen gezamenlijk
TUI

Italië

Corendon

Turkije

Egypte

[0-10]%

Sunweb

Spanje

Bulgarije

Alle
bestemminge
n
gezamenlijk

40]%

50]%

145. Uitgaande van de schattingen in Tabel 2 hebben Partijen op de mogelijke markt voor toeristische
reizen voor zonvakanties zonder nader onderscheid naar bestemmingen, een gezamenlijk
marktaandeel van [0-10]%.
146. Indien een nader onderscheid moet worden gemaakt naar het land van bestemming, hebben
Partijen op een aantal bestemmingen een aanzienlijk gezamenlijk marktaandeel op de mogelijke
markt voor toeristische reizen voor zonvakanties. Dat geldt met name voor Egypte, Griekenland,
Turkije en Cyprus. Op deze bestemmingen is het marktaandeel van Partijen gezamenlijk tussen de
[30-40] en [40-50]%.
147. Daarnaast ontstaat op de mogelijke markt voor toeristische reizen voor zonvakanties op een
aantal bestemmingen een situatie met twee grote aanbieders en daarnaast slechts een aantal
kleine aanbieders. Dit geldt in ieder geval voor Egypte 200 en Cyprus201.

198

De ACM heeft hier dezelfde bestemmingen geselecteerd als eerder bij de pakketreizen is gedaan. Verder is hetzelfde

jaar genomen (2018) en heeft de ACM de cijfers bewerkt door uit de markttotalen de geschatte reizigersaantallen van het
failliete Thomas Cook weg te laten, conform de eerder gebruikte methode (zie ook de notitie methodologie
marktreconstructie met kenmerk ACM/INT/406675).
199

Volgens deze schattingen boekt gemiddeld 15% van de reizigers direct bij de accommodatie. Voor het overige zijn er

geen reisaanbieders met een aanzienlijk marktaandeel.
200

HHI gaat van 2483 naar 3268, delta = 785.

201

HHI gaat van 2084 naar 2553, delta = 469.
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6.4 Gevolgen van de voorgenomen concentratie
148. Deze paragraaf gaat in op de mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie. Hierbij
wordt ingegaan op de twee mogelijke relevante markt(en): de mogelijke markt voor pakketreizen
voor zonvakanties en de mogelijke markt voor toeristische reizen voor zonvakanties.
149. De ACM ziet drie mogelijke risico’s voor de mededinging. De eerste twee risico’s betreffen
mogelijke horizontale niet-gecoördineerde effecten. Het derde risico betreft mogelijke horizontale
gecoördineerde effecten.
150. De ACM acht het, op basis van haar onderzoek, allereerst aannemelijk dat Partijen als gevolg
van de concentratie op een aantal mogelijke relevante markten een economische machtspositie
kunnen verkrijgen of versterken. Dat betreft met name de mogelijke relevante markten waarop
Partijen een hoog marktaandeel krijgen (van circa [50-60]% of meer) en de grootste concurrent TUI
aanzienlijk kleiner is. Dit het geval op de mogelijke markten voor pakketreizen voor zonvakanties
naar Bulgarije, Griekenland, Turkije en Egypte. Op de ruimere markt voor toeristische reizen voor
zonvakanties kan dit het geval zijn voor Griekenland en Turkije. Er zijn aanwijzingen voor beperkte
groeimogelijkheden en hoge toetredingsdrempels op deze markten, alsook voor de afwezigheid van
compenserende afnemersmacht. Na de concentratie zou mogelijk de groei van concurrenten
bemoeilijkt kunnen worden, doordat voor hen de toegang tot noodzakelijke inputs (vliegtuigstoel- en
accommodatiecapaciteit) (verder) beperkt wordt door de positie van Partijen. Gelet op het
voorgaande bestaat het risico dat Partijen na de concentratie op deze markten bovencompetitieve
prijzen kunnen hanteren.
151. Ten tweede is er een aantal mogelijke relevante markten waar het aantal grote aanbieders door
de concentratie van drie naar twee (Partijen gezamenlijk en TUI) wordt gereduceerd, met daarnaast
slechts een aantal veel kleinere spelers. Dit is het geval op de mogelijke markt voor pakketreizen
voor zonvakanties naar bestemmingen, zonder nader onderscheid naar bestemming, en op
mogelijke markten voor pakketreizen voor zonvakanties naar Portugal, Italië, Spanje, Cyprus en
Egypte. Op een ruimere markt voor toeristische reizen voor zonvakanties kan dit, op basis van de
huidige schattingen van de marktaandelen, eveneens het geval zijn voor Egypte en Cyprus. Er zijn
aanwijzingen dat na de concentratie Partijen enerzijds en TUI anderzijds elkaars meest nabije
concurrenten zijn. Op deze mogelijke relevante markten kan naar het oordeel van de ACM
belangrijke concurrentiedruk die Partijen voorafgaand aan de concentratie op elkaar uitoefenden
worden uitgeschakeld en kan de concurrentiedruk op de overgebleven concurrent(-en) worden
verminderd. Relevant hierbij is dat er aanwijzingen zijn voor beperkte groeimogelijkheden en hoge
toetredingsdrempels, alsook voor de afwezigheid van compenserende afnemersmacht. Hiermee
kan een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging ontstaan, zelfs zonder dat
coördinatie tussen de twee overgebleven aanbieders waarschijnlijk is.
152. Ten derde kunnen zich, op dezelfde mogelijke relevante markten als in het vorige randnummer
bedoeld, mogelijk ook gecoördineerde effecten voordoen. De twee overgebleven grote aanbieders
(Partijen gezamenlijk en TUI) kunnen na de concentratie (sterker) geneigd zijn hun marktgedrag te
coördineren en de prijzen te verhogen of de daadwerkelijke mededinging op andere wijze significant
te belemmeren bijvoorbeeld door een verdeling van bestemmingen, accommodaties en/of
klantsegmenten.
153. De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Paragraaf 6.4.1 behandelt de mogelijke horizontale
niet-gecoördineerde effecten die als gevolg van de concentratie kunnen ontstaan. Hiertoe wordt
eerst achtereenvolgend ingegaan op verschillende aspecten die in dit kader relevant zijn: de
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nabijheid van concurrentie (paragraaf 6.4.1.1), concurrentie en groei- en toetredingsmogelijkheden
(paragraaf 6.4.1.2), en compenserende afnemersmacht (paragraaf 6.4.1.3). Vervolgens geeft de
ACM in de tussenconclusie, aan de hand van de eerder gepresenteerde aspecten, een beoordeling
van de twee mogelijke varianten van horizontale niet-gecoördineerde effecten (paragraaf 6.4.1.4).
154. Paragraaf 6.4.2 behandelt de mogelijke horizontale gecoördineerde effecten die als gevolg van
de concentratie kunnen ontstaan.

6.4.1
6.4.1.1

Horizontale niet-gecoördineerde effecten
Nabijheid van concurrentie

Standpunt Partijen
155. [vertrouwelijk] 202. RBB concludeert tevens dat zij aanzienlijke concurrentiedruk ondervinden van
een breed scala van andere marktspelers.203
156. In reactie op opmerking van de ACM in haar Verwijzingsverzoek dat Partijen als nabije
concurrenten kunnen worden beschouwd, aangezien zij kunnen worden beschouwd als zeer
vergelijkbare aanbieders van "goedkope" vakanties,204 merken Partijen op dat ook TUI door
consumenten als een goedkope aanbieder wordt gezien.205 Daarnaast laat hetzelfde onderzoek
zien dat veel consumenten, ook klanten van Partijen, gebruik maken van aanbieders buiten het
traditionele pakkettensegment. De resultaten van het onderzoek wijzen er volgens Partijen zelfs op
dat consumenten die Sunweb, Corendon of TUI als de aanbieder van hun eerste keuze noemden,
in de 24 maanden ervoor met een aanbieder buiten het traditionele pakketreissegment op reis zijn
gegaan.206
157. Het onderzoek van GfK toont volgens Partijen aan dat zij juist geen bijzonder nabije concurrenten
zijn, de onderlinge concurrentiedruk beperkt is en Partijen te maken hebben met aanzienlijke
concurrentiedruk van niet-traditionele spelers. Ook stellen Partijen dat er geen objectieve factoren
zijn die erop wijzen dat zij beter dan hun concurrenten in staat zijn lage prijzen te bieden. Allereerst
bieden vele marktpartijen hetzelfde type product aan: een vakantie naar een zonbestemming. Ten
tweede hebben Partijen geen specifieke inkoopmacht. Concurrenten zouden vanwege
schaalvoordelen beter in staat zijn om aantrekkelijke voorwaarden te bedingen.

202

RBB Switching Analyse en RBB Economics, Supplementary paper on closeness of competition, bijlage 20 bij de melding

met kenmerk ACM/IN/468189.
203

Punt 139 tot en met 142 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

204

Form CO, Annex 22B doc. # 36: GFK-rapport “Corendon: merk en imago positie in Nederland”, december 2017 met

kenmerk ACM/IN/503510.
205

Punt 143 en 144 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

206

Punt 146 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Opvattingen van marktpartijen
158. Aan marktpartijen is gevraagd in hoeverre Partijen nabije concurrenten van elkaar zijn en in
hoeverre hun aanbod aan consumenten vergelijkbaar is.
159. Bijna alle marktpartijen kwalificeren Partijen als nabije, zeer nabije of elkaars meest nabije
concurrenten op het gebied van toeristische reizen voor zonvakanties ten aanzien van de klanten
die zij bedienen, de diensten en bestemmingen die zij aanbieden, de prijs en kwaliteit van hun
aanbod en/of het geografische gebied waarbinnen hun activiteiten plaatsvinden. Volgens zes
marktpartijen zijn Partijen allebei sterk in het bieden van scherpe prijzen en/of het bedienen van het
lagere prijssegment.207 Ook TUI wordt door veel marktpartijen genoemd als een (zeer) nabije
concurrent.208 Eén marktpartij merkt op dat na het faillissement van Thomas Cook in 2019 alleen
TUI nog een serieuze bedreiging is voor Partijen in de markt.209
Beoordeling ACM
160. Partijen bieden gelijksoortige (voornamelijk traditionele) pakketreizen aan naar grotendeels
overlappende bestemmingen voor zonvakanties op de korte en middellange afstand. In antwoord op
vragen van de Commissie noemen vrijwel alle marktpartijen Sunweb, Corendon en TUI als elkaars
belangrijkste concurrenten. Ook uit interne documenten van Partijen blijkt dat zij elkaar als naaste
concurrenten zien.210

207

Antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/455528, antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456909, antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/456916, antwoord van Travel Club van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455530, antwoord van Dutch Travel Alliance van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie
met kenmerk ACM/IN/503563 en antwoord van TUI reisagent van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie
met kenmerk ACM/IN/512122.
208

Antwoord van Club Med van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503559,

antwoord van easyJet holidays van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456391, antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455579, antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455541, antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/457316, antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456909, antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455528, antwoord van Dutch Travel Alliance van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie
met kenmerk ACM/IN/503563, antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese
Commissie met kenmerk ACM/IN/456916, antwoord van Vakanties.nl van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese
Commissie met kenmerk ACM/IN/503566, antwoord van TUI reisagent van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese
Commissie met kenmerk ACM/IN/512122,antwoord van FTI op vragen van de Europese Commissie van 7 november 2019
met kenmerk ACM/IN/503562.
209

Antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909.

210

Zie bijvoorbeeld een interne presentatie van Sunweb over de overname van Corendon, waarin het volgende wordt

vermeld: “[vertrouwelijk]” (Annex 22A Triton 5.4 Doc # 010, Slide 4). In een andere interne presentatie van Sunweb wordt
vermeld: “[vertrouwelijk].” (Annex 22A Triton 5.4 Doc # 017, slide 10). In een presentatie van PwC voor Sunweb wordt
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161. Partijen stellen dat zij slechts zeer beperkte concurrentiedruk op elkaar uitoefenen, nu uit
onderzoek van RBB211 blijkt dat er van 2017 op 2018 [vertrouwelijk] wordt geswitcht tussen
Sunweb en Corendon. Echter, naar het oordeel van de ACM is het switchgedrag van consumenten
tussen verschillende aanbieders of typen vakanties van het ene jaar op het andere niet de meest
relevante factor om te vast te stellen of verschillende aanbieders c.q. reizen door consumenten als
substituten worden beschouwd. Om het voorgaande vast te stellen, gaat het namelijk om de vraag
welke opties een consument als mogelijke substituten in overweging neemt op het moment dat hij
voor een bepaalde periode een zonvakantie wil boeken. Dat staat los van de vraag of hij op een
later moment, voor een andere reisperiode, mogelijk andere wensen heeft. Om deze reden is ook
het GfK-onderzoek dat Partijen noemen van beperkte relevantie.
162. Het argument dat Partijen slechts een zeer beperkte concurrentiedruk op elkaar zouden
uitoefenen, kan de ACM gezien het voorgaande dan ook niet volgen. Uit het onderzoek onder
marktpartijen en de informatie van Partijen volgt dat er van aanbieders van losse reiscomponenten
minder concurrentiedruk op Partijen uitgaat.212 Ongeacht of wordt uitgegaan van markt voor
pakketreizen voor zonvakanties of een ruimere markt voor toeristische reizen voor zonvakanties, dat
Partijen, samen met TUI, na de concentratie elkaars meest nabije concurrenten zijn.
6.4.1.2

Concurrentie, groei- en toetredingsmogelijkheden

Standpunt Partijen
163. Partijen stellen dat zelfs indien de ACM haar analyse zou beperken tot aanbieders van
'traditionele' pakketreizen, de concentratie nog steeds niet zou leiden tot een significante
belemmering van de daadwerkelijke mededinging, omdat een aantal zeer grote, internationale
spelers actief blijft en concurrentiedruk op hen uitoefent.213 Partijen noemen daarbij onder meer TUI,
als de grootste aanbieder van pakketreizen in Nederland en één van de grootste touroperators ter
wereld.
164. Partijen geven aan dat een aanzienlijk aantal aanbieders in de afgelopen jaren succesvol de
Nederlandse markt heeft betreden. Zij noemen in dat kader Expedia, Booking.com, Airbnb, FTI,
Alltours, easyJet holidays, Schauinsland-Reisen, D-rt Groep en Prijsvrij. Partijen stellen dat de
concentratie hierin geen verandering zal brengen en dat Partijen concurrentiedruk zullen blijven
ervaren als gevolg van (de dreiging van) nieuwkomers op de markt.214
165. De populariteit van online boeken en de ruime aanwezigheid van MSE’s (meta search engines)
zoals Zoover en wederverkopers, in combinatie met een groot aantal online en fysieke reisbureaus,

voor de Nederlandse markt opgemerkt dat “[vertrouwelijk]” (Annex 22A Triton 5.4 Doc # 043, slide 34). Met kenmerk
ACM/IN/503510.
211

RBB Switching Analyse en RBB Economics, Supplementary paper on closeness of competition, bijlage 20 bij de melding

met kenmerk ACM/IN/468189.
212

Het merendeel van de marktpartijen geeft in antwoord op de vragenlijst van de Commissie aan dat spelers zoals

Booking.com en Expedia geen nabije concurrenten zijn van Partijen. De ACM verwijst in dit kader ook naar de interne
documenten van Partijen zoals genoemd in voetnoot 58 van dit besluit, waaruit blijkt dat zij deze marktpartijen niet als
directe concurrenten zien.
213

Punt 150 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

214

Punt 172 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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betekent volgens Partijen dat niet alleen grote spelers, maar ook kleinere spelers (met een beperkt
aantal resorts en bestemmingen) eenvoudig de markt kunnen betreden.215
166. Verder maken bepaalde marktkenmerken het volgens Partijen eenvoudig voor concurrerende
ondernemingen om hun activiteiten op het gebied van pakketreizen verder uit te breiden.
Contracten met luchtvaartmaatschappijen en accommodatieaanbieders worden doorgaans
afgesloten voor een periode van één seizoen of jaar en zijn meestal niet exclusief. Bovendien is een
relatief klein deel van de door Partijen verkochte accommodaties door Partijen vooraf volledig
afgehuurd (gegarandeerd). Hierbij merken Partijen op dat het feit dat zij voor sommige
accommodaties exclusiviteit bedingen, de concurrentie geenszins in de weg staat. In het algemeen
zijn de meeste accommodaties namelijk substitueerbaar.216
167. Spelers als Expedia, Booking.com en Airbnb hebben volgens Partijen de mogelijkheid om
dezelfde typen vakanties aan te bieden als Partijen. Expedia en Booking.com bieden zelfs een
mogelijkheid om een accommodatie en vlucht apart of in een pakket te boeken.217 Partijen merken
daarbij op dat het gaat om internationale ondernemingen met grote financiële mogelijkheden om
bijvoorbeeld te investeren in technologie, marketing, samenwerkingen en innovatie, die
Nederlandse spelers missen.218 Partijen geven daarnaast aan dat luchtvaartmaatschappijen zoals
KLM en easyJet holidays, maar ook Transavia, Vueling en Pegasus zijn begonnen met het
aanbieden van opties voor klanten om hun vliegtickets te combineren met accommodaties.219
168. Partijen zeggen daarnaast concurrentiedruk te ondervinden van MSE’s, zoals TripAdvisor, Kayak,
Momondo, Skyscanner, Zoover en Trivago. Door het aanbod van verschillende spelers te
combineren, maken deze websites het mogelijk voor consumenten om verschillende opties te
vergelijken en daarmee vergemakkelijken zij het zoeken naar een zonvakantie. Als onderdeel van
hun booking journey bezoeken de meeste klanten dergelijke websites voordat ze een zonvakantie
boeken, aldus Partijen. Ook Google is hierop actief nu zij onlangs Google Flights en Google Hotels
heeft gecombineerd in de website Google Travel. Google is daarmee een one stop shop geworden
waarop consumenten kunnen zoeken, vergelijken en direct kunnen boeken.220
169. Samengevat zijn Partijen van mening dat zij sterke concurrentiedruk ervaren van (grote
internationale) aanbieders van pakketreizen en losse componenten. Deze marktpartijen hebben de
mogelijkheid om hun aanbod snel uit te breiden en/of om toe te treden tot de markt. Daarnaast
ervaren Partijen concurrentiedruk van spelers van buiten de mogelijke markten van pakketreizen en
toeristische reizen voor zonvakanties, zoals Google en TripAdvisor.

215

Punt 178 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

216

Punt 176 en 177 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

217

Punt 152 en 153 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233. De ACM merkt op dat Booking.com op dit moment geen

mogelijkheid biedt om een pakketreis te boeken.
218

Punt 154 en 155 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

219

Punt 173 tot en met 175 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

220

Punt 159 en 160 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Opvattingen marktpartijen
170. Aan marktpartijen is gevraagd in hoeverre sprake is van groei- en toetredingsmogelijkheden voor
(potentiële) aanbieders van pakketreizen.
171. Verschillende marktpartijen geven aan dat de groei- en toetredingsmogelijkheden voor
(potentiële) aanbieders van pakketreizen beperkt zijn, vanwege een schaarste aan vliegtuig- en
accommodatiecapaciteit, en dat Partijen na de concentratie mogelijk in staat zijn deze groei- en
toetredingsmogelijkheden verder te kunnen beperken – zoals in het navolgende wordt toegelicht.
172. Een aantal marktpartijen221, waaronder marktpartijen die Partijen als belangrijke concurrenten
noemen, geeft aan dat de beperkte toegang tot schaarse vliegtuigstoelen en/of
accommodatiecapaciteit een belangrijke toetredings- en uitbreidingsdrempel vormt voor (potentiële)
aanbieders van pakketreizen.
173. Transavia is een belangrijke aanbieder van vliegtuigstoelen op lijn- en chartervluchten voor
touroperators. Transavia222 licht in een gesprek met de ACM toe dat het aantal slots op Schiphol
schaars is en in de komende jaren slechts zeer beperkt zal groeien. Dit zorgt er volgens Transavia
voor dat het voor marktpartijen minder makkelijk is om toe te treden of te groeien. Transavia ziet
een risico dat de toegang voor andere aanbieders dan Partijen tot bestemmingen waar
hoofdzakelijk charters naartoe vliegen (in Turkije, Egypte en delen van Marokko) als gevolg van de
concentratie verder beperkt zal worden.223 Ook andere marktpartijen hebben de ACM erop gewezen
dat het met name op zonbestemmingen in Egypte en Turkije niet goed mogelijk is om zonvakanties
aan te bieden op basis van dynamische pakketreizen en losse componenten, omdat naar deze
bestemmingen niet of nauwelijks lijnvluchten worden aangeboden.224 Voor de meeste (kleinere)
touroperators is het charteren van een vlucht een te grote verplichting. Zij zijn daarom vooral
afhankelijk van lijnvluchten.225
174. Eén marktpartij226 vreest dat Partijen als gevolg van de concentratie meer invloed zullen hebben
op vliegtuigstoelen en prijzen, waardoor het samenstellen van dynamische pakketreizen voor
andere aanbieders moeilijker wordt. Een andere marktpartij227 geeft aan dat, als het toetreders al
lukt om vliegtuigstoelcapaciteit te bemachtigen, het voor hen moeilijk is om op prijs te concurreren
221

Antwoord van Alltours van 11 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455537,

antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,
antwoord van easyJet holidays van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/456391, antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/455528, antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met
kenmerk ACM/IN/ 456909 en antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/457316, gesprek met Booking.com van 18 juni 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535947.
222

Gesprek met Transavia van 28 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534472.

223

Gesprek met Transavia van 28 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534472.

224

Antwoord van D-rt Groep van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456909,

antwoord van De Vakantie Discounter van 31 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455528, antwoorden FTI op aanvullende vragen ACM met kenmerk ACM/IN/457367, gesprek met Booking.com
van 18 juni 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535947.
225

Gesprek met Transavia van 28 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534472.

226

Antwoord van Personal Touch Travel van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk

ACM/IN/456916.
227

Gesprek met DER Touristik/Prijsvrij van 25 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534249.
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met de grote touroperators. TUI en Corendon beschikken over eigen vliegtuigen en Sunweb kan als
belangrijke afnemer gunstige voorwaarden bij Transavia bedingen. Niet alleen voor kleine
aanbieders geldt dat sprake is van uitbreidingsdrempels. Ook TUI228 geeft in een gesprek met de
ACM aan dat zij er nu al niet in slaagt vliegtuigstoelcapaciteit te verkrijgen van Transavia op
Schiphol. Eén marktpartij geeft in een gesprek met de ACM aan dat zij voldoende mogelijkheden
heeft voor het inkopen van vliegtuigstoelcapaciteit. 229
175. Enkele marktpartijen geven aan dat ook de toegang tot schaarse accommodatiecapaciteit een
toetredings- en uitbreidingsdrempel vormt.230 Zo geeft TUI aan dat het op bepaalde bestemmingen,
waaronder Spanje en Turkije, moeilijk is om te groeien, omdat er geen vrije accommodatiecapaciteit
beschikbaar is. TUI licht toe dat ook voor accommodaties waar geen garantiecontracten zijn
afgesloten, capaciteit wordt gereserveerd voor een touroperator tot enkele weken voor de
startdatum. Veelal wordt die gereserveerde capaciteit gebaseerd op de verkochte capaciteit in
voorgaande jaren. 231
176. Volgens een meerderheid van de touroperators bestaat het risico dat Partijen na de concentratie
de toegang tot hotelaccommodaties voor andere aanbieders (verder) kunnen beperken op één of
meer zonbestemmingen.232 Eén marktpartij233 geeft aan dat Partijen als gevolg van hun exclusieve
beschikking tot charter vluchten in staat zijn om exclusieve contracten te sluiten met populaire
hotels, zodat deze niet langer door andere aanbieders te boeken zijn. Transavia stelt dat als gevolg
van de concentratie Partijen meer vliegtuigstoelcapaciteit kunnen opeisen en op bepaalde
bestemmingen meer accommodatiecapaciteit kunnen opeisen. Op bepaalde bestemmingen, zoals
de Griekse eilanden en de Azoren zou er op dit moment al weinig keuze zijn omdat TUI, Sunweb
en/of Corendon daar (een groot deel van) de accommodaties in handen heeft/hebben, met hogere
prijzen tot gevolg.234
Beoordeling ACM
177. In het onderstaande geeft de ACM haar beoordeling voor vier verschillende (groepen) spelers: (1)
TUI, (2) andere aanbieders van pakketreizen, (3) aanbieders van losse reiscomponenten en (4)
MSE’s.
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Gesprek met TUI van 29 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535172.

229

Gesprek met Alltours van 28 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534734.

230

Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579,

antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541 en
gesprek met TUI van 29 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535172.
231

Gesprek met TUI van 29 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535172.

232

Het gaat om vier van de zes touroperators. Antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019, op vragen van de

Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455579, antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de
Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/455541, antwoord van easyJet holidays van 6 november 2019 op vragen van
de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/456391 en antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de
Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/457316.
233

Antwoorden van D-rt Groep van 17 januari op aanvullende vragen van de ACM met kenmerk ACM/IN/456909.

234

Gesprek met Transavia van 28 mei 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/534472.
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TUI
178. TUI is de belangrijkste concurrent van Partijen in termen van marktaandeel, ongeacht of wordt
uitgegaan van een markt voor pakketreizen dan wel voor toeristische reizen voor zonvakanties. In
dit kader verwijst de ACM ook naar de opvattingen van marktpartijen in randnummer 159, waaruit
blijkt dat Sunweb, Corendon en TUI worden gezien als elkaars meest nabije concurrenten.
[vertrouwelijk] 235 “[vertrouwelijk].236
179. TUI is aanwezig op bijna alle korte en middellange afstand bestemmingen voor zonvakanties
waarop Partijen actief zijn en heeft een prominente positie op voor Partijen belangrijke
bestemmingen zoals Griekenland, Turkije en Spanje. Op basis van de beschikbare informatie is het
aanbod van TUI over het algemeen hoger geprijsd dan dat van Partijen en is het aanbod van TUI
meer gericht op kwaliteit en service.237
Andere aanbieders van pakketreizen
180. Naast TUI is er een aantal kleinere aanbieders van pakketreizen voor zonvakanties. De ACM
vindt het op basis van de input van marktpartijen aannemelijk dat de concurrentiekracht van de
kleinere aanbieders beperkt is.238 Zij lijken weinig mogelijkheden te hebben om hun aanbod uit te
breiden. Uit de informatie van marktpartijen komt het beeld naar voren dat zij duidelijke beperkingen
zien ten aanzien van de inkoop van vliegtuigstoelcapaciteit voor het samenstellen van pakketreizen.
Ook blijkt dat er op bepaalde bestemmingen sprake kan zijn van beperkingen ten aanzien van de
inkoop van accommodatiecapaciteit. De ACM is om die reden niet overtuigd van het argument van
Partijen dat zij sterke concurrentiedruk ondervinden van internationale aanbieders van pakketreizen,
die vanwege hun grote omvang in het buitenland snel zouden kunnen groeien op de Nederlandse
markt. Uit de informatie die de ACM van deze marktpartijen heeft ontvangen, komt het beeld naar
voren dat zij in hun groei worden beperkt door schaarse capaciteit op vluchten en accommodaties.
[vertrouwelijk].239
181. Om diezelfde reden acht de ACM het vooralsnog aannemelijk dat Partijen geen significante
concurrentiedruk ondervinden van potentiële toetreders. Uit de input van marktpartijen komt naar
voren dat de beperkte toegang tot vliegtuigstoelcapaciteit mogelijk een hoge toetredingsdrempel
vormt. Daarnaast ondervinden potentiële toetreders mogelijk een toetredingsdrempel bij de inkoop
van accommodatiecapaciteit. Daarnaast lijkt sprake te zijn van een hoge toetredingsdrempel door
de financiële eisen die de SGR stelt aan aanbieders van pakketreizen in Nederland. De ACM acht
het vooralsnog aannemelijk dat een marktpartij die erin slaagt als aanbieder van pakketreizen toe te

235

Zie hiervoor onder meer de productplannen van Corendon en Sunweb in bijlage 14 en 15 bij de beantwoording van de

vragen van de ACM van 23 maart 2020 met kenmerk ACM/IN/509734 .
236

[vertrouwelijk].

237

Annex 22A, Triton 5.4 Doc. #15, p. 135, Triton 5.4 Doc # 17, p. 9 en Triton 5.4 Doc # 029, p. 8 met kenmerk

ACM/IN/503510.
238

In een interne presentatie van Sunweb wordt een voormalig bestuurder van Thomas Cook geciteerd: “Small players in

the Dutch, Belgium and Danish market don’t pose a threat to the established players in the market as they typically
specialise in niche segments or destinations” (Annex 22A Triton 5.4 Doc # 017, slide 8). Met kenmerk ACM/IN/503510.
239

Annex 22B - Corendon 5.4(i) Doc - #03 p. 10 met kenmerk ACM/IN/503510.
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treden, niet in staat zal zijn op korte termijn zodanig te groeien, dat van de toetreding een
significante concurrentiedruk op Partijen uitgaat.
182. Uit de informatie van marktpartijen volgt een indicatie dat Partijen na de concentratie mogelijk in
staat zijn om de toegang van concurrenten tot vliegtuigstoel- en accommodatiecapaciteit (verder) te
beperken. De concentratie leidt ertoe dat Partijen [vertrouwelijk] de grootste afnemer van
Transavia worden240, waardoor zij mogelijk in staat zijn gunstiger prijzen en voorwaarden
(bijvoorbeeld gunstige vliegtijden) te bedingen dan concurrenten. Toegang van concurrenten tot
vliegtuigstoelcapaciteit kan hierdoor verder worden beperkt. Als gevolg hiervan zijn Partijen op
bepaalde bestemmingen gezamenlijk mogelijk in staat de toegang tot accommodaties voor andere
aanbieders verder te beperken.241 Daarbij is relevant dat de – doorgaans grotere –
pakketaanbieders de financiële mogelijkheden hebben om vooraf vliegtuig- en
accommodatiecapaciteit in te kopen, en daardoor concurrentiële voordelen hiervan genieten ten
opzichte van pakketaanbieders die dit niet kunnen doen.
183. Partijen hebben informatie opgeleverd over de vluchtmogelijkheden naar verschillende
bestemmingen, waaronder een overzicht van het aantal lijnvluchten, charter vluchten en
zogenaamde “hybride vluchten” naar o.a. zonbestemmingen in Turkije en Egypte.242 Uit het
overzicht wordt duidelijk dat naar de meeste bestemmingen voor zonvakanties in Turkije en Egypte
niet, of slechts zeer beperkt, lijnvluchten vertrekken. Op deze bestemmingen is wel sprake van
hybride vluchten, van aanbieders die zowel (deels) charter vluchten als vluchten met losse
stoelverkoop kunnen aanbieden. Partijen geven echter aan dat zij niet hebben kunnen vaststellen in
hoeverre op deze hybride vluchten losse stoelverkoop mogelijk is (voor aanbieders van dynamische
pakketreizen of losse componenten). Op dit moment kan de ACM geen conclusie trekken over de
mate waarin verschillende bestemmingen voor aanbieders van (dynamische) pakketreizen met
lijnvluchten bereikbaar zijn.
184. Gelet op het voorgaande, gaat de ACM in het onderhavige besluit uit van een beperkte
concurrentiekracht van de kleinere pakketreisaanbieders die naast Partijen en TUI op de
Nederlandse markt actief zijn, nu uit het onderzoek onder marktpartijen volgt dat zij als gevolg van
de concentratie mogelijk (verder) worden beperkt in hun groei door in ieder geval beperkte(re)
toegang tot vliegtuigcapaciteit en mogelijk ook accommodatiecapaciteit. Ook is het op grond van de
voorgaande informatie vooralsnog aannemelijk dat er om dezelfde redenen geen significante
concurrentiedruk uitgaat van potentiële toetreders. De concurrentiedruk die Partijen stellen te
ondervinden van bestaande en potentiële concurrenten op de markt voor pakketreizen voor
zonvakanties zal de ACM in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken, evenals eventuele
toetredings- en uitbreidingsdrempels voor deze spelers.
Aanbieders van losse reiscomponenten
185. Uitgaande van de ruimere productmarkt voor toeristische reizen voor zonvakanties zijn, naast
aanbieders van pakketreizen, ook aanbieders van losse reiscomponenten concurrenten van
Partijen. De concurrentiedruk die Partijen stellen te ondervinden van grote internationale aanbieders

240

TUI maakt meer gebruik van eigen vliegtuigtoestellen.

241

De ACM stelt op basis van de input van marktpartijen vast dat de mogelijke risico’s van uitsluiting van concurrenten op

vluchten en accommodaties zich met name zullen voordoen op zonbestemmingen in Egypte en Turkije.
242

Antwoorden van Partijen op vragen van 23 maart 2020 met kenmerk ACM/IN/509188 en bijlage 3 bij de antwoorden van

Partijen op vragen van 23 maart 2020 met kenmerk ACM/IN/509188
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van losse reiscomponenten (zoals Expedia, Booking.com en Airbnb) en (andere) aanbieders van
losse reiscomponenten (waaronder luchtvaartmaatschappijen) zal de ACM in een eventuele
vergunningsfase nader onderzoeken, evenals eventuele toetredings- en uitbreidingsdrempels voor
deze spelers.
MSE’s
186. Partijen geven aan concurrentiedruk te ondervinden van MSE’s, omdat zij consumenten in staat
stellen zonvakanties gemakkelijk te vergelijken en te boeken. De ACM is van oordeel dat MSE’s in
dit kader niet als potentiële concurrenten kunnen worden gezien. Potentiële concurrentie gaat
immers alleen uit van spelers die als mogelijke toetreder gelden voor het aanbieden van
pakketreizen of losse reiscomponenten. Wel kunnen MSE’s een rol spelen bij de mate waarin
consumenten losse reiscomponenten beschouwen als een substituut voor pakketreizen, omdat zij
consumenten in staat stellen eenvoudig een vlucht en accommodatie te zoeken en boeken. Zoals in
paragraaf 6.2.1.2 genoemd, zal de ACM de substitutie tussen pakketreizen en losse
reiscomponenten in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken.
6.4.1.3

Compenserende afnemersmacht

187. Indien er sprake zou zijn van compenserende afnemersmacht richting Partijen, zou deze of
afkomstig moeten zijn van (online) reisagenten die reizen inkopen bij Partijen, of van consumenten
die reizen afnemen bij Partijen.
188. Corendon verkoopt een deel van haar reizen via (online) reisagenten en een deel door middel
van directe verkoop. Sunweb maakt geen gebruik van reisagenten, maar verkoopt uitsluitend direct
via haar eigen website. Reisagenten treden slechts op als distributeur van reizen van touroperators,
die zij verkopen voor een commissie.243 Zij kopen deze reizen niet voor eigen rekening en risico.
Alle touroperators hebben desgevraagd aangegeven dat reisagenten als distributeurs van
toeristische reizen geen belangrijke onderhandelingsmacht hebben ten opzichte van
touroperators.244 Voor reizigers geldt dat zij hun vakantie individueel boeken en niet in
georganiseerd verband grootschalig inkopen. Het is daarmee niet aannemelijk dat reisagenten en/of
consumenten compenserende afnemersmacht uitoefenen richting Partijen.
6.4.1.4

Conclusie horizontale niet-gecoördineerde effecten

189. Zoals aangegeven in randnummers 149 t/m 151, ziet de ACM twee mogelijke risico’s qua
horizontale niet-gecoördineerde effecten.

243

Afgezien van het feit dat zij mogelijk daarnaast ook zelf actief kunnen zijn als touroperator, d.w.z. als aanbieder van

eigen (dynamische) pakketreizen.
244

Antwoord van Club Med van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk ACM/IN/503559,

antwoord van easyJet holidays van 6 november 2019 op vragen van de Europese Commissie, met kenmerk
ACM/IN/456391, antwoord van De Jong Intra van 30 oktober 2019, op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455579, antwoord van DER Touristik van 30 oktober 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/455541 en antwoord van TUI van 7 november 2019 op vragen van de Europese Commissie met kenmerk
ACM/IN/457316.
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Economische machtspositie
190. Allereerst kunnen Partijen gezamenlijk op een aantal mogelijke relevante markten een
economische machtspositie verkrijgen of versterken. Dat betreft met name de mogelijke relevante
markten waarop Partijen door de concentratie een hoog marktaandeel krijgen (van circa [50-60]% of
meer) en de grootste concurrent aanzienlijk kleiner is. Zoals uit paragraaf 6.3 blijkt, is dit het geval
op de mogelijke markten voor pakketreizen voor zonvakanties naar Bulgarije, Griekenland, Turkije
en Egypte. Op de ruimere markt voor toeristische reizen voor zonvakanties kan dit het geval zijn
voor Griekenland en Turkije – ervan uitgaande dat de schatting van de marktaandelen van Partijen
nog naar boven moet worden bijgesteld, vanwege het feit dat bij de berekening uitgegaan is van de
totale marktomvang, waarin niet enkel zonvakanties maar ook andere typen reizen zijn inbegrepen
(zie randnummer 144).
191. Hierbij is ook van belang dat er duidelijke beperkingen lijken te zijn ten aanzien van de inkoop van
vliegtuigstoelen en accommodatie, inputs die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van pakketreizen
(zie paragraaf 6.4.1.2). Zo zijn er aanwijzingen dat het aantal beschikbare slots op vliegvelden die
voor de Nederlandse markt in aanmerking komen, beperkt zijn en daarmee het aantal
vliegtuigstoelen. Ook de capaciteit in accommodaties op een aantal relevante zonbestemmingen is
mogelijk beperkt. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er toetredingsdrempels zijn door de financiële
eisen die de SGR stelt aan aanbieders van pakketreizen in Nederland.
192. Verder geldt dat de concentratie ertoe leidt dat Partijen [vertrouwelijk] de grootste afnemer van
Transavia worden - die het grootste deel van de slots op Nederlandse vliegvelden tot haar
beschikking heeft die gebruikt worden voor (charter) vluchten naar bestemmingen voor
zonvakanties op korte en middellange afstand. Zoals uit paragraaf 6.4.1.2 blijkt, zijn Partijen
mogelijk na de concentratie, vanwege hun schaal en omvang, (beter) in staat om bij Transavia
gunstiger prijzen en voorwaarden (bijvoorbeeld gunstige vliegtijden) te bedingen dan concurrenten
en nieuwe aanbieders waardoor bestaande of potentiële concurrenten een minder aantrekkelijk
aanbod kunnen aanbieden aan consumenten.
193. De ACM komt dan ook tot de conclusie dat de hiervoor genoemde beperkingen drempels lijken te
vormen voor de groei van concurrenten en voor toetreding van nieuwe aanbieders. Het lijkt
aannemelijk dat zij hierdoor niet eenvoudig op korte termijn hun capaciteit significant kunnen
uitbreiden of kunnen toetreden als aanbieder van pakketreizen voor zonvakanties.
194. Het hoge marktaandeel van Partijen in combinatie met de mogelijke uitbreidingsdrempels voor
bestaande concurrenten en toetredingsdrempels voor potentiële concurrenten, stelt Partijen na de
concentratie mogelijk in staat om op een aantal bestemmingen bovencompetitieve prijzen te
hanteren.
Significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging
195. Ten tweede is er een aantal mogelijke relevante markten waar het aantal grote aanbieders door
de concentratie van drie naar twee (Partijen gezamenlijk en TUI) wordt gereduceerd, met daarnaast
slechts een aantal veel kleinere spelers. Zoals uit paragraaf 6.3 blijkt, is dit het geval op de
mogelijke markt voor pakketreizen voor zonvakanties zonder nader onderscheid naar bestemming.
Vergelijkbare situaties kunnen ontstaan op mogelijke markten voor pakketreizen voor zonvakanties,
die onderscheiden worden naar bestemming, in het bijzonder op de mogelijke markten voor
pakketreizen voor zonvakanties naar Portugal, Italië, Spanje, Cyprus en Egypte. Op een ruimere
markt voor toeristische reizen voor zonvakanties kan dit, op basis van de huidige
marktaandeelschattingen, eveneens het geval zijn voor Egypte en Cyprus.
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196. In dit kader is van belang dat Sunweb, Corendon en TUI elkaars meest nabije concurrenten zijn
(zie paragraaf 6.4.1.1). Uitgaande van beperkte toegang tot in ieder geval vliegtuigstoelcapaciteit en
mogelijk ook accommodatiecapaciteit kunnen concurrenten bovendien niet eenvoudig door een
prijsverlaging een belangrijk deel van de klanten van de ander overnemen. Op een oligopolistische
markt waar capaciteit een belangrijke rol speelt in het concurrentieproces, leidt een vermindering
van het aantal aanbieders doorgaans tot hogere marktprijzen (ook zonder coördinatie).245
197. Op de markten waaraan wordt gerefereerd in randnummer 195, kan de concentratie ten gevolg
hebben dat belangrijke concurrentiedruk die Partijen voorafgaand aan de concentratie op elkaar
uitoefenden wordt uitgeschakeld en kan de concurrentiedruk op de overgebleven concurrent(-en)
worden verminderd. Hiermee kan een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging
ontstaan, zelfs zonder dat coördinatie tussen de leden van het oligopolie waarschijnlijk is.
198. Anderzijds kan de concentratie ook pro-competitieve gevolgen hebben, als Partijen na de
concentratie juist meer concurrentiedruk op concurrent TUI uitoefenen.
199. De concurrentiedruk tussen Partijen onderling, tussen Partijen en TUI, en tussen Partijen en
andere concurrerende aanbieders zal in een eventuele vergunningsfase nader worden onderzocht.
6.4.2

Horizontale gecoördineerde effecten

200. Als gevolg van de concentratie kunnen op bepaalde mogelijke relevante markten horizontale
gecoördineerde effecten ontstaan. Dat wil zeggen dat de twee overgebleven grote aanbieders
(Partijen gezamenlijk en TUI) na de concentratie sterker geneigd kunnen zijn hun marktgedrag te
coördineren en de prijzen te verhogen of de daadwerkelijke mededinging op een andere wijze
significant te belemmeren.
De criteria voor gecoördineerde effecten
201. Op sommige markten kan de structuur zodanig zijn dat ondernemingen de mogelijkheid en de
prikkel hebben om duurzaam één front te vormen op de markt met het doel om tegen hogere prijzen
te verkopen. Een concentratie op een geconcentreerde markt kan de daadwerkelijke mededinging
op significante wijze belemmeren door het in het leven roepen of versterken van een collectieve
machtspositie, omdat zij de kans vergroot dat ondernemingen zo hun gedrag kunnen coördineren
en de prijzen kunnen verhogen, zelfs zonder expliciete afstemming. De kans daarop is groter op
markten waar het betrekkelijk eenvoudig is om tot een verstandhouding te komen over de
coördinatievoorwaarden.246
202. Voor het ontstaan van een dergelijke situatie van gecoördineerde effecten moet aan drie
voorwaarden worden voldaan.247 Ten eerste moeten de coördinerende ondernemingen in staat zijn
om na te gaan of de andere marktdeelnemer dezelfde strategie volgt en handhaaft (transparantie).

245

Op een oligopolistische markt met zogenaamde “Cournot”-concurrentie (concurrentie op basis van capaciteit) kan

worden aangetoond dat de prijs/kosten-marge (“mark-up”) evenredig is met HHI-index, d.w.z. hoe kleiner het aantal spelers,
hoe hoger de marges.
246

Zie Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de

controle op concentraties van ondernemingen (2004/C 31/03).
247

Case T-342/99, Airtours v Commission, [2002] ECR II-2585, punt 62.
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Ten tweede moeten de ondernemingen beseffen dat wanneer zij een concurrentieslag ontketenen
om marktaandeel te veroveren, de andere soortgelijke stappen zal ondernemen, zodat het initiatief
geen voordeel zal opleveren (vergeldingsmechanisme). Ten derde moeten de waarschijnlijke
reacties van daadwerkelijke en potentiële concurrenten of van consumenten de resultaten van het
gecoördineerde gedrag niet in gevaar brengen (stabiliteit van de coördinatie).
Standpunt Partijen
203. De markt voor zonvakanties is volgens Partijen niet vatbaar voor gecoördineerde effecten, omdat
er een breed scala uiteenlopende spelers actief is en prijzen voortdurend fluctueren. In een
dergelijke marktcontext is coördinatie onwaarschijnlijk, betogen zij. In dat verband wijzen Partijen op
een beschikking van de Commissie, waarin wordt geconcludeerd dat de markt voor pakketreizen
niet voldoet aan de criteria voor gecoördineerde effecten.248 Partijen lichten dit verder toe aan de
hand de criteria voor gecoördineerde effecten, zoals uiteengezet in de Commissie Richtsnoeren
voor Horizontale Fusies.249, 250
204. Allereerst maken de kenmerken van de markt voor zonvakanties het moeilijk, zo niet onmogelijk,
om hypothetische voorwaarden voor coördinatie vast te stellen. Er zijn zeer veel verschillende
soorten zonvakanties en fluctueren prijzen voortdurend, waardoor afstemming op prijs of capaciteit
moeilijk te realiseren is. Klantenvoorkeuren zijn bovendien veranderlijk bijvoorbeeld als gevolg van
natuurrampen of politieke instabiliteit. De volatiliteit in vraag en klantenvoorkeuren maakt
coördinatie moeilijk te realiseren, onder meer omdat de coördinatiestrategie na dergelijke
ontwikkelingen steeds zou moeten worden aangepast. Het brede scala aan aanbieders, waaronder
‘traditionele’ aanbieders, online reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, accommodatieplatforms en
MSE’s maakt volgens Partijen elke poging om de prijs of capaciteit van een bepaalde groep
aanbieders te coördineren, onmogelijk.251
205. Niet alleen de mogelijkheid maar ook de prikkel om te coördineren, ontbreekt volgens Partijen.
Volgens Partijen zal de Transactie hierop geen invloed hebben.252
206. De markt is als gevolg van innovatie voortdurend aan verandering onderhevig. Spelers zoals
Booking.com, Airbnb, Ryanair, KLM, easyJet holidays en Zoover willen allen hun bestaande
bedrijfsmodel uitbreiden. Bovendien is de markt volgens Partijen asymmetrisch met een paar
duidelijke marktleiders (Booking.com, TUI, Expedia) en veel kleinere spelers, die hun marktaandeel
willen vergroten en niets te winnen hebben bij coördinatie. Het faillissement van Thomas Cook zou
eveneens niet bevorderlijk zijn voor coördinatie, omdat verschillende marktpartijen na dit
faillissement inzetten op een vergroting van hun marktaandeel.253
207. Ten tweede merken Partijen op dat zelfs wanneer aanbieders van zonvakanties de mogelijkheid
en de prikkel zouden hebben om tot overeenstemming te komen over de coördinatievoorwaarden,

248

Beschikking van de Europese Commissie M.5867 Thomas Cook / Öger Tours, 14 september 2010, punten 33-41;

beschikking van de Europese Commissie M.4601 KarstadtQuelle / MyTravel, 4 mei 2007, punten 91 - 116.
249

Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de

Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, Publicatieblad Nr. C 031 van 05/02/2004.
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Punt 183 en 184 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Punt 185 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Punt 186 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.

253

Punt 186 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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dan nog zou de markt volgens Partijen niet voldoende transparant zijn om afwijkend gedrag waar te
nemen. Voortdurende prijsschommelingen maken het onmogelijk om onderscheid te maken tussen
gewoon prijsgedrag en een hypothetische afwijking. Bovendien zijn prijscomponenten niet altijd
zichtbaar voor concurrenten (bijvoorbeeld een gratis upgrade van de accommodatie of
luchthaventransfer). Ook stellen Partijen dat het moeilijk is de prijzen van pakketreizen en losse
componenten te monitoren op naleving van afspraken, vanwege de verschillen in prijsmodellen en
opbouw van de prijzen.254
208. Verder zijn er regelmatig wijzigingen in vertrekluchthavens en reisbestemmingen, zijn
veranderingen in capaciteit van concurrenten niet openbaar, hebben prijs-, aanbod- en
capaciteitsbeslissingen met betrekking tot het ene land gevolgen voor de vraag naar andere
(substitueerbare) landen en is er een groot aantal concurrenten. Dit alles, zo betogen Partijen,
maakt dat concurrenten niet snel genoeg afwijkingen kunnen opsporen om effectief gebruik te
maken van een afschrikkingsmechanisme. 255
209. Ten derde stellen Partijen dat zij geen enkel middel hebben voor effectieve vergelding. Aangezien
de prijsstelling voor zonvakanties in een staat van constante volatiliteit verkeert, zou elke vergelding
voldoende grootschalig moeten zijn om te worden erkend als een vergelding voor het afwijken van
de coördinatie. Voorts zou zij voldoende impact moeten hebben, willen coördinerende spelers
kunnen nagaan wanneer de bestraffingsfase is afgelopen, zodat de coördinatie kan worden
hersteld.256
210. Volgens Partijen zou een concurrent een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding nodig hebben om de
vergelding het gewenste effect te laten sorteren. Het verkrijgen van extra capaciteit kost echter tijd,
waardoor de vergelding waarschijnlijk te laat komt om effect te sorteren. Bovendien brengt een
snelle capaciteitsuitbreiding extra kosten met zich mee. Hierdoor is het weinig aantrekkelijk om
afwijkend gedrag te vergelden en dus ook weinig aantrekkelijk om in de eerste plaats tot coördinatie
over te gaan. Tot slot zouden schommelingen in de vraag naar bepaalde zonbestemmingen maken
dat marktpartijen een extra prikkel hebben om af te wijken in periodes van grote vraag, hetgeen ook
tot zwaardere vergelding zou moeten leiden. Als zodanig is het hoogst onwaarschijnlijk volgens
Partijen dat reisaanbieders een prikkel zouden hebben om überhaupt te coördineren. 257
211. De markt voor zonvakanties wordt volgens Partijen tot slot gekenmerkt door een groot aantal
huidige en potentiële concurrenten, die snel kunnen uitbreiden. Dit maakt dat de kans dat de
coördinatievoorwaarden worden nageleefd, uitzonderlijk klein is.258
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Punt 187 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Punt 187 en 188 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Punt 189 en 190 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Punt 190 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Punt 191 tot en met 193 van de melding met kenmerk ACM/IN/468233.
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Beoordeling ACM
212. Op de mogelijke markt voor pakketreizen voor zonvakanties alsook op een enkele mogelijke
markten voor pakketreizen en toeristische reizen voor zonvakanties naar specifieke
bestemmingen259, lijkt TUI de enige concurrent waarvan een substantiële concurrentiedruk uitgaat
op Partijen. Na de concentratie zou dan een situatie ontstaan met twee grote aanbieders van
vergelijkbare omvang (Partijen gezamenlijk en TUI) en een aantal veel kleinere concurrenten.
213. Een dergelijke marktstructuur kan leiden tot mededingingsproblemen in de zin van
gecoördineerde effecten. De twee overgebleven grote touroperators (Partijen gezamenlijk en TUI)
hebben potentieel de mogelijkheden en prikkels om tot een (stilzwijgende) afstemming te komen ten
aanzien van prijzen, prijsverhogingen, of bijvoorbeeld een verdeling van bestemmingen,
accommodaties en/of klantsegmenten.
214. TUI heeft aangegeven dat door de concentratie het aandeel van TUI op een aantal
bestemmingen zal afnemen en dat TUI zal moeten proberen dat te compenseren op andere
bestemmingen.260 Dit is een indicatie dat Partijen en TUI als gevolg van de concentratie mogelijk
een prikkel en mogelijkheid hebben om hun bestemmingen onderling te verdelen. Als gevolg
daarvan zal de concurrentie op deze bestemmingen afnemen, waardoor Partijen en TUI in staat zijn
hun prijzen te verhogen.
215. Met betrekking tot het vereiste van transparantie merkt de ACM op dat de reisaanbiedingen van
Partijen en TUI beschikbaar zijn op hun respectievelijke websites. Daarbij is ook van belang dat het
slechts om twee spelers gaat, zodat elk van hen slechts één andere partij hoeft te volgen, Verder
maken zij deels gebruik van dezelfde accommodaties om hun aanbod vorm te geven. Ondanks een
relatief grote hoeveelheid verschillende pakketreizen en het gegeven dat prijzen over de tijd
variëren acht de ACM het niet uitgesloten dat deze aanbieders in staat zullen zijn om elkaars
gedragingen te monitoren.
216. Met betrekking tot de stabiliteit van de coördinatie merkt de ACM op dat kleinere concurrenten en
potentiële concurrenten vanwege eerder genoemde capaciteitsrestricties mogelijk niet in staat zijn
om op korte termijn significante hoeveelheden klanten van de twee grote aanbieders over te nemen
door lagere prijzen te bieden en daarmee de resultaten van het gecoördineerde gedrag teniet te
doen.
217. Op grond van het voorgaande, overweegt de ACM dat niet uit te sluiten valt dat er voor Partijen
en TUI mogelijkheden en prikkels bestaan om tot stilzwijgende coördinatie te komen. Dit zal in een
eventuele vergunningsfase nader worden onderzocht.

259

Voor pakketreizen voor zonvakanties zijn dat Spanje, Portugal, Cyprus en Italië, voor toeristische reizen voor

zonvakanties zijn dat (in ieder geval) Egypte en Griekenland. Zie paragraaf 16.3.
260

Gesprek met TUI van 8 juni 2020, verslag met kenmerk ACM/UIT/535172.
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7. Conclusie
218. Sunweb en Corendon hebben aan de ACM gemeld dat Sunweb de zeggenschap probeert te
verkrijgen over Corendon.
219. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk
5 van de Mw geregeld concentratietoezicht. Zij heeft 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. Daarom stelt de ACM vast dat Sunweb en Corendon een vergunning nodig
hebben voor het tot stand brengen van deze concentratie. De ACM wijst er op dat dit een voorlopig
standpunt is. Als Sunweb en Corendon besluiten om een vergunning aan te vragen 261 zal de ACM
aanvullend onderzoek uitvoeren. Mogelijk komt de ACM dan tot een ander oordeel.

Datum: 13 juli 2020

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze:

mr. T.M. Snoep
bestuursvoorzitter
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Op grond van artikel 41 van de Mededingingswet.
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