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1 Samenvatting en leeswijzer 

1. De ACM verleent een vergunning voor de overname van Primagaz door Benegas. Beide 

ondernemingen leveren propaangas in gasflessen. De ACM heeft de gevolgen van de overname 

onderzocht met een focus op gasflessen met een vulgewicht t/m 10,5 kg. Eerder onderzoek van de 

ACM heeft namelijk zorgen naar voren gebracht voor de levering van dat type gasflessen. Deze 

gasflessen kunnen van staal zijn of van lichter materiaal. Benegas biedt flessen aan van composiet 

kunststof en Primagaz biedt gasflessen aan van lichtgewicht staal, naast hun aanbod stalen 

gasflessen. Wat betreft de lichtere gasflessen zijn Benegas en Primagaz de voornaamste aanbieders 

in Nederland. 

 

2. De ACM heeft een onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau Motivaction naar het 

keuzegedrag van eindgebruikers van gasflessen. Met de resultaten van dit onderzoek en informatie 

opgevraagd bij Partijen heeft de ACM de zogenaamde critical loss analyses uitgevoerd om vast te 

stellen in welke mate composiet kunststof gasflessen, lichtgewicht stalen gasflessen en stalen 

gasflessen met een vulgewicht t/m 10,5 kg met elkaar concurreren. 

 

3. Uit dit onderzoek blijkt dat composiet kunststof en lichtgewicht stalen gasflessen vrijwel niet met elkaar 

concurreren. De aanvullende gesprekken die de ACM heeft gevoerd met verschillende marktpartijen 

bevestigen dit beeld. Volgens marktpartijen maken gebruikers van lichtgewicht gasflessen een 

bewuste keuze voor een bepaald type (composiet kunststof dan wel lichtgewicht staal) gasfles en 

stappen zij niet snel over naar een ander type (lichtgewicht) gasfles. 

 
4. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat composiet kunststof en lichtgewicht stalen 

gasflessen meer concurrentiedruk ondervinden van stalen gasflessen dan van elkaar. Bij een 

prijsverhoging van composiet kunststof gasflessen stappen gebruikers eerder over naar stalen 

gasflessen dan naar lichtgewicht stalen gasflessen. Bij een prijsverhoging van lichtgewicht stalen 

gasflessen stappen gebruikers eerder over naar stalen gasflessen dan naar composiet kunststof 

gasflessen.  

 

5. De ACM heeft daarom ook onderzoek gedaan naar het effect van de overname wanneer het aanbod 

van Partijen (met een vulinhoud t/m 10,5 kg) concurreert met de stalen gasfles. Het blijkt dat Primagaz 

en Benegas dan minder dan 40% van het aanbod van aan gasflessen (met een vulinhoud t/m 10,5 kg) 

leveren. Ook zijn er voldoende andere aanbieders. Bovendien kunnen bestaande aanbieders hun 

aanbod aan stalen gasflessen eenvoudig uitbreiden. 

 

6. Omdat concurrentie tussen composiet kunststof en lichtgewicht stalen gasflessen dermate gering is, 

heeft de overname van Primagaz door Benegas geen effect voor wat betreft het aanbod van  

(lichtgewicht) composiet kunststof en lichtgewicht stalen gasflessen. Afzonderlijk concurreren deze 

gasflessen meer met stalen gasflessen tot en met 10,5 kg. Daarvoor zijn er voldoende andere 

aanbieders in Nederland. 

 
7. Voor wat betreft gasflessen met een vulinhoud van meer dan 10,5 kg blijkt uit het onderzoek van de 

ACM dat naast Benegas en Primagaz ook daar meer dan voldoende andere aanbieders zijn. 

 

Leeswijzer 

8. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 beschrijft de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 

geeft een toelichting op de bij de concentratie betrokken partijen. Hoofdstuk 4 beschrijft de 

voorgenomen concentratie, waarna in hoofdstuk 5 de toepasselijkheid van het concentratietoezicht 
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wordt behandeld. In hoofdstuk 6 gaat de ACM in op de opzet van het onderzoek in de 

vergunningsfase. In hoofdstuk 7 volgt de sectorbeschrijving. In hoofdstuk 8 beoordeelt de ACM de 

gevolgen van de voorgenomen concentratie. Ten slotte volgt in hoofdstuk 9 de conclusie.  

 

2 De procedure 

9. Op 23 september 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een melding ontvangen van 

een voorgenomen concentratie.1 DCC Energy Netherlands B.V. wenst de zeggenschap te verkrijgen 

over Primagaz Nederland B.V. De ACM heeft op 19 januari 2021 besloten dat voor deze concentratie 

een vergunning is vereist (hierna: Meldingsbesluit). Dit is bekend gemaakt in Staatscourant 3624 van 

22 januari 2021. 

 
10. Op 28 januari 2021 heeft de ACM een vergunningsaanvraag ontvangen van Partijen. Zij hebben in de 

brief bij de aanvraag meegedeeld de conclusie van de ACM dat deze operatie de daadwerkelijke 

mededinging op de mogelijke Nederlandse markt voor de distributie en verkoop van lichtgewicht 

cilinders of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren in het besluit van 19 

januari 2021 niet te delen. Daarnaast hebben zij opmerkingen gemaakt over het door de ACM 

uitgevoerde onderzoek onder marktpartijen in de meldingsfase.  

 

11. De ACM heeft de aanvraag in de Staatscourant 5884 van 3 februari 2021 gepubliceerd. Van derden 

heeft de ACM geen zienswijze(n) ontvangen.  

 

12. Op 1 februari 2021 heeft de ACM Partijen verzocht om een aanvulling op de vergunningsaanvraag. De 

ACM heeft deze aanvulling op 5 februari 2021 ontvangen. Op 9 maart 2021 heeft de ACM aanvullende 

vragen gesteld aan Partijen. De ACM heeft de antwoorden op deze aanvullende vragen op 17 mei 

2021 ontvangen. De behandeltermijn van dertien weken2 is daardoor in totaal 71 dagen opgeschort 

geweest.  

 

3 Partijen 

13. DCC Energy Netherlands BV (hierna: DCC) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij 

is de dochtermaatschappij van DCC plc. Ireland. De activiteiten van DCC omvatten (i) de 

groothandelsdistributie en het voorraadketenbeheer van technologische producten (DCC Technology), 

(ii) het leveren van producten en diensten aan zorgverleners en gezondheids- en schoonheidsmerken 

(DCC Healthcare), (iii) de marketing en verkoop van vloeibaar petroleumgas (‘LPG’), aardgas en 

elektriciteit (DCC LPG) en (iv) de verkoop, de marketing en het vervoer van commerciële brandstoffen, 

stookolie en aanverwante producten en diensten (DCC Retail & OM). 

 

14. Benegas B.V. (hierna: Benegas) is de enige dochtermaatschappij van DCC die omzet op de 

Nederlandse markt genereert die relevant is voor deze voorgenomen concentratie. Benegas maakt 

deel uit van DCC LPG en is actief in de distributie van LPG in bulk en in cilinders aan bedrijven en 

consumenten in Nederland en België (onder de merknaam Benegas) en de distributie van LPG-

 
1 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet (hierna: Mw). 
2 Op grond van artikel 44, eerste lid, van de Mw. 
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autogas aan tankstations in Nederland, België en Duitsland (onder de merknaam LP Autogas). Verder 

produceert Benegas LPG als drijfgas voor de aerosolindustrie in (met name) Noordwest-Europa.  

 

15. Primagaz Nederland BV (hierna: Primagaz) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij 

is de dochtermaatschappij van SHV Energy N.V. Primagaz is actief op het gebied van de distributie 

van LPG in bulk en in cilinders aan bedrijven en consumenten in Nederland.  

 

Aanbod gasflessen van Benegas en Primagaz  

16. Benegas biedt verschillende soorten cilinders (hierna: gasflessen) aan. Deze zijn gemaakt van staal of 

composiet kunststof. Benegas biedt vier stalen gasflessen aan met een vulinhoud van 10,5 kg, 18 kg, 

33 kg en 46,5 kg. Het totale gewicht van deze gasflessen varieert van ongeveer 24 tot 70 kg. 

Daarnaast biedt zij onder de naam ‘Benegas Light’ drie lichtgewicht gasflessen aan van composiet 

kunststof materiaal. Dit betreft de Benegas Light 5 kg, 7,5 kg en 10 kg. Het totale gewicht van deze 

gasflessen varieert van ongeveer 9 tot 15 kg. 

 

17. Primagaz biedt eveneens verschillende gasflessen aan. Deze zijn gemaakt van staal of lichtgewicht 

staal. Zij biedt drie stalen gasflessen aan met een inhoud van 5 kg, 10,5 kg en 33 kg.3 Het totale 

gewicht van deze gasflessen varieert van ongeveer 11 kg tot 63 kg. Daarnaast biedt Primagaz 

lichtgewicht stalen gasflessen aan. Dit zijn de EasyBlue Plus 6 kg en de EasyBlue XL 9,5 kg. De 

PrimaPower 13 Light Steel (LS) die specifiek is bedoeld voor heftruckgebruik.4 Het totale gewicht van 

deze gasflessen varieert van ongeveer 10 kg tot 21 kg. Ook is Primagaz de exclusieve partner van 

Coleman Benelux voor de verkoop en distributie van de hervulbare stalen Campingaz-gasflessen in 

Nederland. Dit zijn drie blauwe gasflessen van 0,4 kg (Campingaz 901), 1,8 kg (Campingaz 904) en 

2,75 kg (Campingaz 907). 

 

4 De gemelde operatie 

18. Partijen zijn van plan om de volgende transactie uit te voeren: DCC plc. groep verkrijgt, via haar 

(indirecte) dochtermaatschappij DCC, 100% van de aandelen in Primagaz. De stemrechten verbonden 

aan de aandelen zullen DCC het recht geven om uitsluitende zeggenschap uit te oefenen over 

Primagaz. Het karakter van de voorgenomen concentratie blijkt uit de koopovereenkomst van 17 

september 2020.  

 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

19. Zoals de ACM in het Meldingsbesluit heeft vastgesteld, is de gemelde transactie een concentratie in 

de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (hierna: Mw). Betrokken 

ondernemingen zijn DCC (inclusief Benegas) en Primagaz. Het gevolg van de transactie is dat DCC 

uitsluitende zeggenschap krijgt over Primagaz.  

 

 
3 De stalen gasfles van 5 kg (EasyBlue 5 kg) wordt op dit moment uitgefaseerd. 

4 Benegas biedt een dergelijke gasfles voor heftruckgebruik niet aan. Naast Primagaz zijn er verschillende andere aanbieders 

van gasflessen voor heftruckgebruik. De ACM zal in dit besluit deze gasflessen daarom buiten beschouwing laten.  
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6 Opzet onderzoek vergunningsfase 

20. In dit hoofdstuk en de komende twee hoofdstukken motiveert de ACM op basis waarvan zij heeft 

besloten om een vergunning te verlenen.  

 

21. De activiteiten van Benegas en Primagaz overlappen op het gebied van de distributie en verkoop van 

propaangas in bulk en propaangas in gasflessen. De ACM heeft de gevolgen van de voorgenomen 

overname op de daadwerkelijke mededinging nader onderzocht. 

 

Meldingsbesluit 

22. De ACM heeft in het Meldingsbesluit geconcludeerd dat, op basis van de resultaten van haar 

onderzoek, er geen reden is om aan te nemen dat deze concentratie de daadwerkelijke mededinging 

op de markt voor de distributie en verkoop van propaangas in bulk of een deel daarvan op significante 

wijze zou kunnen belemmeren. 

 

23. In haar Meldingsbesluit kon de ACM niet uitsluiten dat de voorgenomen overname zou kunnen leiden 

tot een beperking van de mededinging op andere gebieden. Er waren vooral zorgen wat betreft de 

verkoop en distributie van propaangas in lichtgewicht gasflessen (composiet kunststof en lichtgewicht 

staal). Daarbij heeft de ACM overwogen dat er een mogelijk onderscheid dient te worden gemaakt 

tussen de verkoop en distributie van gasflessen voor professioneel gebruik en de verkoop en 

distributie van gasflessen voor recreatieve doeleinden waarbij de grens ligt op gasflessen met een 

vulinhoud van 10,5 kg. 

 
Opzet onderzoek vergunningsfase 

24. In de vergunningsfase heeft de ACM beoordeeld of de voorgenomen overname van Primagaz door 

Benegas leidt tot het wegnemen van belangrijke concurrentiedruk op één of meer aanbieders en met 

welke concurrentiedruk de gefuseerde onderneming te maken krijgt.5 Centraal stond het onderzoek 

naar de vraag welke concurrentiedruk composiet kunststof en lichtgewicht stalen gasflessen op elkaar 

uitoefenen en welke concurrentiedruk Benegas en Primagaz ondervinden van stalen gasflessen, los 

van de vraag wat de exacte marktdefinitie is. De ACM heeft zich met name gericht op gasflessen die 

een mogelijk alternatief zijn voor gebruikers van de composiet kunststof gasflessen van Benegas en 

de lichtgewicht stalen gasflessen van Primagaz. 

 

25. Om meer inzicht te krijgen in het keuzegedrag van de gebruikers van gasflessen heeft de ACM een 

kwantitatief onderzoek laten uitvoeren onder consumenten en zakelijke gebruikers van gasflessen 

door onderzoeksbureau Motivaction.6 De online vragenlijst is ingevuld door 1.551 consumenten die in 

de afgelopen drie jaar een gasfles voor privégebruik hebben gekocht, ingewisseld of laten vullen en 

268 personen die dit voor zakelijk gebruik hebben gedaan. Dit onderzoek bevatte naast een aantal 

algemene vragen over onder meer het gebruik van gasflessen, een conjunctmeting waarmee de 

voorkeuren van de respondenten zijn gemeten door hen een keuze te laten maken voor gasflessen.7 

 

 
5 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), punt 22. 

6 Rapport Vraagsubstitutie gascilinders, Keuzegedrag op de markt voor gasflessen - materiaal, inhoud, prijs, Motivaction, 22 

april 2021 (hierna: Rapport Motivaction). Dit rapport is als bijlage bij dit besluit gepubliceerd.  

7 Zie Rapport Motivaction, p. 7.  
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26. Voor het onderzoek onder marktpartijen in de vergunningsfase heeft de ACM daarnaast gesproken 

met 23 concurrenten/wederverkopers. Ook heeft de ACM in het onderzoek onder marktpartijen met 11 

afnemers van Benegas en/of Primagaz gesproken. 

 

27. De ACM heeft een enquête uitgezet onder alle gasvulstations in Nederland met als doel om de 

marktposities van de verschillende aanbieders van gasflessen kwantitatief beter te kunnen duiden. 

Van de 70 gasvulstations in Nederland hebben 63 gasvulstations de enquête ingevuld. 

 

7 Sectorbeschrijving  

28. Voordat de ACM de gevolgen van de voorgenomen concentratie beoordeelt, geeft de ACM in dit 

hoofdstuk een beschrijving van de specifieke kenmerken van de sector die relevant zijn voor de 

bepaling van de mate van concurrentiedruk tussen en door verschillende distributeurs van gasflessen. 

Hierna zal de ACM onder andere ingaan op het aanbod van gasflessen, de kenmerken van deze 

gasflessen en de distributieketen.  

7.1 Het aanbod van gasflessen 

29. Het aanbod van gasflessen in Nederland is divers. Zo verschilt het aanbod onder andere in vulinhoud, 

materiaal en betaalsysteem. In het navolgende zal de ACM stilstaan bij het aanbod van de 

verschillende typen gasflessen.  

 

30. In de figuur hieronder zijn enkele gasflessen afgebeeld. Van links naar rechts zijn dit de stalen gasfles 

van Campingaz, de composiet kunststof gasfles van Benegas, de lichtgewicht stalen gasfles van 

Primagaz, de klassieke stalen (groene) gasfles en de composiet kunststof (lichtgroene) gasfles van 

Antargaz.  

 

Figuur 1 overzicht van enkele type gasflessen 

 
 

Stalen gasflessen 

De meeste gasflessen zijn vervaardigd uit gelast staal en zijn herkenbaar aan de grijze of groene 

kleur. De stalen gasflessen worden gevuld met propaangas en kunnen in vulinhoud variëren van 
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ongeveer 2,5 kg tot ongeveer 46,5 kg. De stalen gasfles wordt ook wel de universele stalen gasfles of 

DIN-fles genoemd, vanwege de DIN-kraan als afsluiter.8  

 

Lichtgewicht stalen gasflessen 

31. Naast de klassieke stalen gasflessen worden er ook lichtgewicht stalen gasflessen met 

(bio)propaangas aangeboden. Deze lichtgewicht stalen gasflessen hebben vergelijkbare 

eigenschappen als de stalen gasfles, waarbij het voornaamste verschil is gelegen in het tarragewicht 

(dat wil zeggen: het gewicht van een lege gasfles). Het tarragewicht van de stalen gasfles met 

vulinhoud van 5 kg ligt rond de 6 kg en het tarragewicht van de lichtgewicht stalen gasfles van 6 kg ligt 

rond de 4,5 kg. Op dit moment is Primagaz met haar gasflesmodellen ‘EasyBlue Plus’ en ‘EasyBlue 

XL’ de enige landelijke aanbieder van deze lichtgewicht stalen gasflessen in Nederland. De 

lichtgewicht stalen gasflessen van Primagaz worden aangeboden op basis van een statiegeldsysteem 

(zie randnummer 35 voor een uitleg van dit betaalsysteem van gasflessen). Ook zijn deze lichtgewicht 

stalen gasflessen van Primagaz gevuld met biopropaangas, wat dezelfde prestaties levert als 

traditioneel propaangas maar minder belastend is voor het milieu.  

 

Composiet kunststof gasflessen 
32. Naast de stalen en lichtgewicht stalen gasflessen worden er composiet kunststof gasflessen met 

propaangas aangeboden op de Nederlandse markt. Deze gasflessen roesten niet, zijn transparant en 

nog lichter in gewicht dan de (lichtgewicht) stalen gasfles. Zo is het tarragewicht van de composiet 

kunststof gasflessen met een vulinhoud van 5 kg en 7,5 kg respectievelijk 3,8 kg en 4,1 kg. Er is in 

Nederland een aantal landelijke distributeurs9 van composiet kunststof gasflessen actief waaronder 

Benegas en Antargaz. Daarnaast worden er in Nederland op lokaal en regionaal niveau composiet 

kunststof gasflessen aangeboden door verschillende distributeurs zoals Holthausen, Schepers Gas en 

Hinnengas. Net als Primagaz maakt Benegas bij het aanbieden van haar composiet kunststof 

gasflessen gebruik van het statiegeldsysteem. De afnemer moet als waarborg EUR 55 betalen en 

vervolgens de gasfles registreren. De gasfles blijft daarmee in eigendom van Benegas. Andere 

aanbieders, zoals Holthausen, bieden een composiet kunststof gasfles doorgaans als koopfles aan.   

 

Kleine gasflessen 
33. Daarnaast worden er ook nog meer compacte gasflessen aangeboden in Nederland, gevuld met 

butaangas. Primagaz is de exclusieve distributeur van deze gasflessen van Coleman Benelux in 

Nederland, onder de merknaam Campingaz. Er zijn drie maten beschikbaar met een inhoud van 400 

gram, 1800 gram en 2750 gram. Een gebruiker die een lege gasfles terugbrengt, ontvangt voor de 

prijs van een vulling opnieuw een volle gasfles. Uit het onderzoek onder marktpartijen komt naar voren 

dat de doelgroep van Campingaz voornamelijk bestaat uit afnemers die de afmetingen van een gasfles 

belangrijker vinden dan het gewicht. De gasflessen van Campingaz worden, vanwege het compacte 

formaat, daarom veel gebruikt door kampeerders. Daarnaast kunnen de gebruikersdoeleinden van 

deze gasflessen anders zijn gelet op de vulling van butaangas. Het butaangas wordt namelijk 

onbruikbaar als de temperatuur rond het vriespunt komt te liggen. 

 

Betaalsysteem 

34. Er bestaan twee betaalsystemen die gehanteerd worden voor gasflessen. Het eerste betaalsysteem is 

het koopsysteem. In dat geval koopt de afnemer de gasfles en verkrijgt de afnemer de gasfles ook in 

eigendom. Bij deze gasflessen wordt een keurjaar aangebracht op de gasfles. De afnemer moet 

rekening houden met het herkeuren van deze gasfles. Vaak moeten gasflessen om de tien jaar 

 
8 In de markt worden de stalen gasflessen van 2,5 kg, 5 kg, of 10 tot 11 kg ook wel aangeduid als de euroflessen.  

9 Vanaf randnummer 36 gaat de ACM in op de distributieketen van de gasflessenmarkt. 
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worden herkeurd. Afnemers van een koopfles kunnen deze zelf laten vullen bij gasvulstations of 

omwisselen voor een andere gasfles. Bij het vullen betaalt de afnemer alleen voor het propaangas. Bij 

het omwisselen tegen een volle gasfles van hetzelfde keurjaar wordt ook alleen het propaangas 

betaald, terwijl een bijbetaling moet worden gedaan voor inruil tegen een gasfles van een later 

keurjaar.  

 

35. Het tweede betaalsysteem is het statiegeldsysteem. Het statiegeldsysteem houdt in dat de distributeur 

eigenaar blijft van de gasfles. De keur- en onderhoudsverplichting rust op de distributeur en ligt dan 

niet bij de eindgebruiker. Eigen aan het statiegeldsysteem is dat de gebruikers de gasfles niet zelf 

mogen (laten) bijvullen. Dat moet gebeuren door de distributeur. Indien de gasfles leeg is kunnen 

gebruikers van een statiegeldfles deze omwisselen voor een volle gasfles. De prijs daarvoor omvat 

niet alleen het propaangas maar ook de kosten van de distributeur voor vullen, keuren en onderhoud. 

Zo rekent Primagaz EUR 25 voor de EasyBlue Plus en EUR 35 voor de EasyBlue XL aan statiegeld 

voor de gasfles, zonder verdere administratieve verplichtingen voor de afnemer. Ook andere 

aanbieders zoals Benegas en Antargaz bieden gasflessen aan op basis van een statiegeldsysteem. In 

onderstaande tabel is de prijs van de vulling en het statiegeldbedrag te zien voor enkele gasflessen.  

 

Tabel 1 Overzicht enkele gasflessen10 

Merk gasfles Materiaal Gas Inhoud Prijs 

Campingaz 907 Staal Butaan Inhoud: 2,75 kg 

Tarra: 3,5 kg 

Totaal: 6,25 kg 

Vulling: EUR 30 

Nieuw: EUR 60 

Benegas Light 5 kg Composiet kunststof Propaan Inhoud: 5 kg 

Tarra: 3,8 kg 

Totaal: 8,8 kg 

Vulling: EUR 27,95 

Statiegeld: EUR 55 

 

Primagaz 

EasyBluePlus 6 kg 

Lichtgewicht staal Propaan Inhoud: 6 kg 

Tarra: 4,6 kg 

Totaal: 10,6 kg 

Vulling: EUR 26,50 

Statiegeld: EUR 25 

 

Universele Stalen 

gasfles 5 kg 

Staal Propaan Inhoud: 5 kg 

Tarra: 6 kg 

Totaal: 11 kg 

Vulling: EUR 13 

Koopfles: EUR 33 

Benegas Light 7,5 kg Composiet kunststof Propaan Inhoud: 7,5 kg 

Tarra: 4,1 kg 

Totaal: 11,6 kg 

Vulling: EUR 35,95 

Statiegeld: EUR 55 

 

Primagaz EasyBlue 

XL 9,5 kg 

Lichtgewicht staal Propaan Inhoud: 9,5 kg 

Tarra: 6,3 kg 

Totaal: 15,8 kg 

Vulling: EUR 35,50 

Statiegeld: EUR 35 

 

Benegas Light 10 kg Composiet kunststof Propaan Inhoud: 10 kg 

Tarra: 5,3 kg 

Totaal: 15,3 kg 

Vulling: EUR 44,95 

Statiegeld: EUR 55 

 

 

 
10 Primagaz is in Nederland de exclusieve distributeur van Campingaz.   
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7.2 De distributieketen 

36. Om te schetsen hoe het aanbod van gasflessen tot stand komt en welke andere typen aanbieders er 

zijn, geeft de ACM hier een beschrijving van de sector. Figuur 2 bevat een schematische weergave 

van de verschillende spelers en de wijze waarop zij gasflessen in- en verkopen. 

 

Figuur 2 Overzicht distributie gasflessen 

  
37. De Nederlandse markt kent verschillende distributeurs en aanbieders van gasflessen. Zo zijn er 

distributeurs met een eigen merk gasfles, wederverkopers en vulstations. Veelal overlappen deze 

functies elkaar. Zo kan een wederverkoper merken van andere distributeurs aanbieden, maar ook zijn 

eigen merk gasfles. Verder komt het voor dat een vulstation optreedt als verkoper van eigen merk 

gasflessen dan wel als wederverkoper voor andere aanbieders.     

 

Distributeurs eigen merk gasflessen  

38. De distributeurs van gasflessen kopen de gasflessen in bij een (buitenlandse) fabrikant of via andere 

Nederlandse wederverkopers/groothandels. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat er veel 

verschillende (buitenlandse) fabrikanten zijn van stalen, lichtgewicht stalen en composiet kunststof 

gasflessen. Voorbeelden hiervan zijn Amtrol-Alfa, Hexagon Ragasco, Presta Cycilinders en EVAS. 

Groothandels waar een distributeur een gasfles kan kopen zijn bijvoorbeeld Rijngas, Gashandel 

Bakker en Zn. en Euro LPG. 

 

39. Nederland kent een aantal landelijke distributeurs van gasflessen waaronder Primagaz, Benegas en 

Antargaz. Primagaz levert zowel rechtstreeks aan eindafnemers en grote doe-het-zelf ketens, als aan 

olie-en gasgroothandelaren. Benegas levert (nagenoeg) uitsluitend aan olie-en gasgroothandelaren en 

maakt dus nagenoeg uitsluitend gebruik van het distributienetwerk van deze aanbieders. De 

composiet kunststof gasfles van Benegas is verkrijgbaar in ongeveer 1000 verkooppunten in heel 

Nederland. Deze landelijke aanbieders hanteren voor hun lichtgewicht gasfles (de composiet kunststof 

of lichtgewicht staal) het statiegeldsysteem. 
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40. Naast de olie- en gasgroothandelaren zijn er in Nederland ook veel lokale en regionale distributeurs 

van al dan niet eigen merk stalen en composiet kunststof gasflessen. Sommige wederverkopers 

bezitten een eigen vulstation waardoor zij ook hun eigen merk stalen of composiet gasfles kunnen 

aanbieden. De eigen merk stalen of composiet kunststof gasfles wordt dan voorzien van een eigen 

herkenbare kleur.  

 
41. Om actief te worden als gasvulstation in Nederland is een omgevingsvergunning vereist op grond van 

het Besluit omgevingsrecht.11 De kosten van een dergelijke vergunning worden gemeentelijk bepaald 

via de legesheffing: hierbij gaat het meestal om een minimumbedrag dat wordt verhoogd met een 

percentage van de bouwkosten. 

 

42. Uit het door de ACM uitgevoerde onderzoek onder marktpartijen komt naar voren dat deze lokale en 

regionale aanbieders hun eigen composiet kunststof gasflessen vaak via een koopsysteem aanbieden, 

omdat de keur- en onderhoudsverplichting dan niet bij de aanbieder ligt maar bij de eindgebruiker. 

Daardoor is het niet noodzakelijk om een grote(re) voorraad gasflessen te hebben en is het 

eenvoudiger om controle te houden over de in- en verkoop van gasflessen. Deze regionale aanbieders 

bieden de gasflessen vervolgens weer aan andere wederverkopers, retailers of de eindgebruiker 

(zakelijke gebruiker of de consument) aan.  

 

43. Een andere schakel in de keten van de in- en verkoop van gasflessen is het retailkanaal. Enkele 

voorbeelden van retailers waar een consument en/of zakelijke gebruiker de gasfles kan aanschaffen 

zijn tuincentra, doe-het-zelf ketens en outdoor-winkels. Uit het marktonderzoek van de ACM komt naar 

voren dat grote tuincentra en doe-het-zelf ketens veelal afspraken maken met één landelijke 

distributeur van gasflessen. Zij vinden het niet noodzakelijk een groot assortiment gasflessen te 

voeren. Dit heeft ermee te maken dat voor dergelijke retailers het aanbieden van gasflessen niet hun 

corebusiness is. Een gasfles wordt gezien als een service-artikel dat, bijvoorbeeld, bij een barbecue 

wordt verkocht. Bovendien zijn retailers gebonden aan veiligheidseisen voor de opslag en de verkoop 

van gasflessen. Dit maakt dat zij in hun assortiment slechts beperkt ruimte hebben voor het aanbieden 

van gasflessen en dat zij hun bestaande aanbod niet (gemakkelijk) kunnen of willen uitbreiden. 

 

44. De eindgebruikers van gasflessen bestaan uit zakelijke gebruikers en consumenten. De gasflessen 

met een inhoud tot circa 10,5 kg worden voornamelijk door consumenten aangeschaft. Zwaardere 

gasflessen (vanaf een inhoud van ongeveer 10,5 kg) worden vrijwel uitsluitend zakelijk/professioneel 

gebruikt.  

 

45. Uit het marktonderzoek van de ACM komt naar voren dat de zakelijke gebruikers een gasfles voor 

verschillende doeleinden gebruiken. Zo wordt een gasfles zakelijk gebruikt in de horeca voor onder 

andere terrasverwarming en koken, in de bouw en voor dakdekken.  

 
Consumenten 

46. De consument gebruikt de gasflessen voor verschillende recreatieve doeleinden zoals de barbecue, 

kamperen, de caravan of terrasverwarming. Ongeveer [vertrouwelijk] van de Nederlandse 

consumenten heeft een gasfles in huis, blijkt uit een onderzoek van Primagaz: de penetratiegraad van 

gasflessen in Nederland ligt op [vertrouwelijk].12 De Nederlandse consument koopt een gasfles met 

name bij doe-het-zelf winkels, bouwmarkten, kampeerwinkels, outdoor-winkels of bij een lokaal 

 
11 Zie artikel 2.1 lid 2 / Categorie 2.7-n, Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht. 

12 [vertrouwelijk] 
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gasvulstation. De (initiële) aankoop van een gasfles bij één van de landelijke doe-het-zelf winkels of 

bouwmarkten gaat veelal gepaard met de aankoop van een barbecue. Consumenten maken niet het 

hele jaar door gebruik van hun gasfles, maar doen dat vooral in de lente/zomer. Zij wisselen 

gemiddeld één keer in de drie jaar hun gasfles om voor een nieuwe gasfles. 

 

47. Kort samengevat zijn er dus verschillende manieren waarop de gasfles uiteindelijk bij de eindgebruiker 

terechtkomt. Dit kan via B2C (directe verkoop aan zakelijke gebruiker of consument) of via B2B via 

(een netwerk van) wederverkopers, inkoopcollectieven of het retailkanaal. 

 

8 Beoordeling  

Leeswijzer 

48. In dit hoofdstuk zal de ACM de effecten van de voorgenomen concentratie beoordelen. Eerst zullen de 

opvattingen van Partijen worden weergegeven (paragraaf 8.1). Vervolgens gaat de ACM in op de 

gevolgen van de overname (paragraaf 8.2) en wordt uiteengezet of, en zo ja, in welke mate Partijen 

concurrentiedruk ondervinden op hun aanbod composiet kunststof, lichtgewicht staal en stalen 

gasflessen. Daarbij ligt de focus op een analyse van gasflessen met een vulgewicht t/m 10,5 kg. Deze 

gasflessen worden voornamelijk gebruikt door consumenten, terwijl (stalen) gasflessen met een 

vulgewicht van meer dan 10,5 kg vrijwel uitsluitend worden afgenomen door professionele gebruikers. 

De ACM gaat er daarom vanuit dat zwaardere (stalen) gasflessen met een vulgewicht van meer dan 

10,5 kg niet of nauwelijks een substituut vormen voor de lichtgewicht gasflessen van Benegas en 

Primagaz. De effecten van de overname ten aanzien van zwaardere gasflessen met een vulinhoud 

van meer dan 10,5 kg zal de ACM afzonderlijk bespreken. 

8.1 Opvattingen Partijen 

49. Partijen stellen dat de voorgenomen overname niet resulteert in een beperking van de mededinging 

omdat Partijen geen nabije concurrenten van elkaar zijn en alle soorten kleine gasflessen (met een 

vulinhoud ≤ 10,5 kg) met elkaar concurreren en geschikt zijn voor dezelfde doeleinden.13 In reactie op 

het Meldingsbesluit stellen Partijen dat uit moet worden gegaan van één markt voor de verkoop en 

distributie van LPG (dan wel propaangas) in gasflessen, die niet nader gesegmenteerd hoeft te 

worden naar type gebruik (recreatief of professioneel), materiaal of inhoud.14 Voor zover een 

onderscheid gemaakt zou moeten worden binnen de markt voor de verkoop en distributie van LPG in 

gasflessen, menen Partijen dat een onderscheid tussen gasflessen met een inhoud ≤ 10,5 kg (kleine 

gasflessen) en gasflessen met een inhoud > 10,5 kg (grote gasflessen) de enige mogelijke 

segmentering is.15 

 

50.  Partijen stellen dat zij geen naaste concurrenten zijn van elkaar, vanwege de verschillen tussen 

composiet kunststof gasflessen en lichtgewicht stalen gasflessen. Partijen geven daarbij aan dat 

klanten de Benegas Light vooral aanschaffen vanwege het extra comfort, te weten het lage gewicht, 

 
13 Vergunningsaanvraag, punt 7.  

14 Aanvraag vergunning DCC / Primagaz dd. 29-01-2021 (hierna: “Vergunningsaanvraag”), punt 8; Reactie op eerste fase 

besluit en marktonderzoek ACM (hierna: “Reactie eerste fase besluit”), par. 2.5.1. 

15 Vergunningsaanvraag, punt 6.  
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de afwezigheid van roest en de verzorgde uitstraling. De lichtgewicht stalen EasyBlue gasfles van 

Primagaz heeft daarentegen een vrij industriële uitstraling. 

 

Concurrentiedruk 

51. Partijen betogen dat alle spelers hetzelfde assortiment aan gasflessen hebben of kunnen aanbieden.16 

In dat kader noemen Partijen dat de grote verscheidenheid aan gasflessen niet alleen wordt 

aangeboden door spelers als Benegas, Primagaz, Antargaz, Robogas en Jewagas, maar ook door 

andere spelers (waaronder tussenhandelaren), al dan niet aangevuld met een eigen merk.17 Er zijn 

volgens Partijen ook meerdere regionale spelers met een eigen composiet kunststof gasfles. Zij 

verkopen die gasflessen vooral aan detailhandelaren/afnemers die zij kennen: vaste klanten waarvan 

zij weten dat die op regelmatige basis de gasflessen komen laten vullen – het zogeheten ‘cherry 

picking’. Lokale vaste klanten rechtvaardigen een investering in een eigen gasfles zonder een grote 

voorraad.18 Alle concurrenten hebben bovendien een eigen vulstation in gebruik en ook de kleinere, 

regionale, spelers zijn daarom in staat aanzienlijke concurrentiedruk uit te oefenen op Partijen.  
 

52. Antargaz is volgens Partijen goed in staat om haar positie na de overname te versterken, zowel qua 

aanbod, logistiek als financiën.19 De gasflessen van Antargaz zijn verkrijgbaar bij alle 

hoofddepothouders en Antargaz zou in staat zijn om tuincentra en doe-het-zelf ketens te beleveren.20 

Partijen wijzen er bovendien op dat Antargaz al over landelijke dekking beschikt. De ambitie van 

Antargaz blijkt ook uit haar initiatief met gasflessenautomaten. Deze bieden de mogelijkheid 

gasflessen te kopen, om te ruilen en in te leveren. Volgens Partijen is Antargaz voornemens om dit 

netwerk nog dit jaar verder uit te breiden.21 

 

53. Daarbij voeren Partijen aan dat de universele stalen gasfles/DIN-fles (met een inhoud van 2,5 kg, 5 kg 

of 10,5 kg) moet worden gezien als één grote landelijke concurrent die door een groot aantal spelers 

wordt aangeboden en de prijszetting door Partijen zou disciplineren. Deze stalen gasflessen worden, 

volgens Partijen, zowel voor recreatief gebruik (kamperen) als professioneel gebruik (in de bouw, door 

hoveniers) het meest verhandeld en kunnen door (nagenoeg) heel Europa goedkoop gevuld of 

ingeruild worden. Daarbij stellen Partijen dat de prijszetting eenzelfde benadering volgt voor alle 

soorten gasflessen. Prijsdifferentiatie naar gebruik, eindafnemer of verkooplocatie is niet mogelijk en 

vindt niet plaats.  

 

Toetreding en uitbreiding 

54. Verder menen Partijen dat geen sprake is van bijzondere toetredings- of uitbreidingsdrempels. Alle 

spelers, of het nu tussenhandelaren (hoofddepothouders en/of detailhandelaren) of vullers zijn, 

kunnen volgens Partijen gemakkelijk lege (nieuwe) gasflessen aanschaffen tegen concurrerende 

prijzen. Partijen noemen leveranciers van composiet kunststof en (lichtgewicht) stalen gasflessen die 

zijn gevestigd in Noorwegen, Portugal, Duitsland en India.22 Bovendien is er volgens Partijen 

gemakkelijke toegang tot LPG (dan wel propaangas) via de raffinaderijen en importterminals. 

Vulstations voor lagere volumes vergen bovendien geen grote investering en voor grotere volumes 

 
16 Reactie eerste fase besluit, par. 2.2.2. 

17 Vergunningsaanvraag, punt 59 onder a.  

18 Reactie eerste fase besluit, par. 6.2.19. 

19 Reactie eerste fase besluit, par. 6.2.14. 

20 Reactie eerste fase besluit, par. 6.2.7. 

21 Vergunningsaanvraag, punt 48. 

22 Vergunningsaanvraag, punt 35-36. 
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zouden gemakkelijk afspraken kunnen worden gemaakt met vulstations van hoge capaciteit, zoals ook 

Benegas momenteel vult bij Primagaz en voorheen bij Antargaz. Daarbij beschikken bestaande 

concurrenten over de benodigde goodwill, ervaring en financiële middelen om op te schalen of uit te 

breiden.  

 

55. Voorts menen Partijen dat een landelijk netwerk niet nodig is om succesvol te zijn met een kleine 

gasfles.23 Zo heeft Benegas geen eigen landelijk dekkend distributienetwerk, maar maakt nagenoeg 

uitsluitend gebruik van het distributienetwerk van de hoofddepothouders. Primagaz maakt gebruik van 

hoofddepothouders en distribueert daarnaast ook direct aan eindafnemers en doe-het-zelf ketens. 

Partijen stellen dat het enkele feit dat Benegas en Primagaz (deels) verschillende distributiemodellen 

hebben, al aangeeft dat het niet noodzakelijk is om een eigen landelijk dekkend distributienetwerk te 

hebben.24 Het zijn de hoofddepothouders die lokale netwerken van verkooppunten hebben. Partijen 

nemen aan dat deze hoofddepothouders na de overname open staan voor het distribueren van een 

bijkomend merk, zeker als zij zouden proberen de condities te verslechteren.25  

 

56. Daarnaast stellen Partijen dat een gasfles meestal vlak bij de plaats van aanschaf wordt gebruikt – in 

ieder geval wat de consument betreft. Dat een landelijk netwerk niet nodig is om succesvol te zijn met 

een kleine of lichtgewicht gasfles, blijkt ook uit het feit dat een aantal concurrenten van Partijen reeds 

regionaal of zelfs lokaal composiet kunststof gasflessen aanbieden.26 

 

57. Voor zover er zorgen zouden zijn dat het niet gemakkelijk is om een landelijk distributienetwerk op te 

zetten met een statiegeldfles, stellen Partijen dat potentiële toetreders wel altijd eigendomsflessen 

kunnen distribueren in een grotere geografische regio. De stalen (euro)fles is een eigendomsfles en 

heeft de facto een landelijk distributienetwerk. Afnemers van deze gasflessen kunnen praktisch overal 

hun gasfles laten hervullen of omwisselen voor een gevuld exemplaar.27 

 

Compenserende afnemersmacht 

58. Partijen brengen naar voren dat compenserende afnemersmacht in ruime mate aanwezig is. Afnemers 

van gasflessen hebben een sterke onderhandelingspositie in de onderhandelingen met Partijen. Dat 

geldt op alle distributieniveaus in de keten.28 Partijen gaan achtereenvolgens in op compenserende 

afnemersmacht van hoofddepothouders, detailhandelaren en tuincentra en doe-het-zelf ketens. 

 

59. Hoofddepothouders hebben geenszins een verplichting om de gasflessen van Partijen af te nemen. 

Partijen – zeker Benegas – zijn in grote mate afhankelijk van hoofddepothouders om hun gasflessen 

wijdverspreid beschikbaar te hebben. Hoofddepothouders kunnen (grote) kortingen bedingen vanwege 

de hoeveelheid gasflessen die zij van Partijen afnemen. Daar komt nog bij dat veel hoofddepothouders 

eveneens een eigen merk voeren, waardoor zij aan hun afnemers een gelijksoortige gasfles kunnen 

aanbieden tegen een veel lagere prijs dan de gasflessen van Partijen.29 

 

 
23 Reactie eerste fase besluit, par. 2.2.5.  

24 Vergunningsaanvraag, punt 44. 

25 Vergunningsaanvraag, punt 47. 

26 Reactie eerste fase besluit, par. 6.2.4 en par. 6.2.5. 

27 Reactie eerste fase besluit, par. 6.2.15 en par. 6.2.16. 

28 Reactie eerste fase besluit, par. 8.1. 

29 Reactie eerste fase besluit, par. 8.1(a). 
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60. Benegas onderhandelt niet met detailhandelaren en maakt slechts gebruik van hoofddepothouders. 

Primagaz daarentegen heeft een wijder verspreid distributienetwerk van detailhandelaren. Daar voert 

zij ook de onderhandelingen mee voor het geheel aan gasflessen dat de detailhandelaar afneemt, 

waarbij ook kortingen worden verstrekt voor bepaalde volumes propaangas/hoeveelheden gasflessen. 

Voor detailhandelaren geldt dat zij vrij zijn in de keuze van hun aanbod gasflessen, aangezien zij nooit 

exclusief één merk voeren (multi-brand dealers).30 

 

61. Tuincentra en doe-het-zelf ketens onderhandelen direct met Partijen. Voor dit soort afnemers zijn 

distributie, service, prijs en veiligheid doorslaggevend. Zij kunnen jaarlijks opzeggen en zijn dus 

geenszins gebonden aan langlopende contracten. De verkoop van gasflessen is geen core business 

voor deze spelers. Zij doen dat alleen om de koper van een terrasverwarmer, barbecue of 

onkruidverdelger een totaalproduct te kunnen leveren.31 

 

62. Partijen stellen tot slot dat hoofddepothouders, tussenhandelaren en detailhandelaren meer marge 

maken op de verkoop van hun eigen gasfles of (navullingen van) de eurofles dan de marge die zij 

maken op de gasflessen van Partijen. Dat verandert niet na de overname en Partijen houden dus een 

prikkel om hun eigen gasflessen zo goed mogelijk in de markt te zetten omdat dit anders ten koste zou 

gaan van de verkopen van hun gasflessen. Dat geeft deze spelers een zekere leverage ten opzichte 

van Partijen.32 

8.2 Gevolgen van de concentratie  

63. In deze paragraaf onderzoekt de ACM de gevolgen van de voorgenomen overname ten aanzien van 

het lichtgewicht (composiet kunststof en lichtgewicht staal) aanbod gasflessen van Partijen. Dit valt 

uiteen in een bespreking van de resultaten uit het kwantitatieve onderzoek dat de ACM heeft laten 

uitvoeren door het onderzoeksbureau Motivaction naar het keuzegedrag van eindgebruikers van 

gasflessen en het kwalitatieve onderzoek dat bestaat uit de uitkomsten van gesprekken die zijn 

gevoerd met meerdere marktpartijen (paragraaf 8.2.1). In paragraaf 8.2.2 zal de ACM stilstaan bij de 

concurrentiedruk die Partijen met hun lichtgewicht aanbod ondervinden van stalen gasflessen.  

8.2.1 Concurrentiedruk op aanbod composiet kunststof / lichtgewicht staal 

 

Onderzoeksresultaten Motivaction 

64. Zoals beschreven in hoofdstuk 6 heeft de ACM in de vergunningsfase door Motivaction in kaart laten 

brengen in welke mate gasflessen inwisselbaar zijn voor eindgebruikers van gasflessen. Hieruit blijkt 

dat de eindgebruikers, die bestaan uit consumenten en zakelijke gebruikers, belang hechten aan 

verschillende factoren bij de keuze voor een bepaald type gasfles.33 Onderstaande figuur geeft voor de 

groep consumenten het antwoord weer op de vraag hoe belangrijk  bepaalde (mogelijke) redenen 

waren om voor een gasfles te kiezen.  

 

 
30 Reactie eerste fase besluit, par. 8.1(b)  

31 Reactie eerste fase besluit, par. 8.1(c) 

32 Reactie eerste fase besluit, par. 8.2. 

33 De groep consumenten is de grootste groep van gebruikers van composiet kunststof en lichtgewicht stalen gasflessen. Uit 

het marktonderzoek en antwoorden van Partijen komt naar voren dat consumenten circa 70-80% van de groep van 

eindgebruikers van de gasflessen met een inhoud tot en met 10,5 kg uitmaken. 
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Figuur 3 Hoe belangrijk zijn de volgende (mogelijke) redenen om voor een bepaalde gasfles te 
kiezen (consumenten)?34 

 
 

 
 

65. Belangrijke keuzefactoren voor consumenten zijn:35 het gemak waarmee de gasfles in de lokale winkel 

kan worden ingewisseld (86% belangrijk of zeer belangrijk), de inhoud (78%), de prijs (76%), het 

verkooppunt (69%), het gewicht (59%) en het materiaal van de gasfles (50%). Daarna volgen nog 

vormgeving van de fles (28%) en het merk (23%). 

 
Figuur 4 Hoe belangrijk zijn de volgende (mogelijke) redenen om voor een bepaalde gasfles te 
kiezen (zakelijk)?36 

 
 

 
 

 

66. Aan zakelijke gebruikers is dezelfde vraag gesteld. Zoals blijkt uit bovenstaande figuur vinden zij de 

inhoud het meest belangrijk (72% belangrijk of zeer belangrijk). Daarna volgen: het inwisselgemak 

 
34 Rapport Motivaction, p. 21. 

35 De volgorde is identiek voor consumenten en zakelijke gebruikers. 

36 Rapport Motivaction, p. 21. 
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(67%), de prijs (62%), het verkooppunt (56%), het materiaal (44%), de vormgeving (38%) en het merk 

(28%). 

 
67. Uit het onderzoek van Motivaction komt verder naar voren dat het grootste deel van de markt bestaat 

uit stalen gasflessen. Van de gebruikers in het onderzoek van Motivaction geeft 82% aan alleen stalen 

gasflessen te gebruiken. Een relatief beperkte groep gebruikt lichtgewicht gasflessen (17%). Tussen 

deze groepen gebruikers lijkt een scherpe scheiding te zitten: slechts 1% gebruikt beide typen 

gasflessen (composiet kunststof en lichtgewicht staal).  

 
68. Wanneer binnen deze relatief beperkte groep wordt gelet op de gebruikers van composiet kunststof 

(70%) en lichtgewicht stalen gasflessen (66%) blijkt dat zij het gewicht van de gasfles vaker belangrijk 

of zeer belangrijk vinden dan gebruikers van stalen gasflessen (54%). Gebruikers van composiet 

kunststof gasflessen (61%) vinden ook het materiaal waarvan de gasfles gemaakt is vaker belangrijk 

of zeer belangrijk dan gebruikers van lichtgewicht stalen (54%) en stalen gasflessen (49%).37 

 

Effecten van prijsverhogingen 

69. In het onderzoek van Motivaction is ook gebruik gemaakt van de zogenoemde choice based conjoint 

methode.38 Respondenten kregen twaalf schermen voorgelegd waar ze telkens een keuze moeten 

maken uit drie opties.39 Aanvullend konden respondenten aangeven of ze het gekozen product ook 

daadwerkelijk zouden kopen (exit optie). 

 

70. Op basis van de resultaten van deze conjunctmeting is een analyse gemaakt wat de invloed is van 

een prijsverhoging van een bepaald type gasflessen op de voorkeuren van de gebruikers.40 De 

resultaten worden weergegeven in onderstaande tabellen. 

 

Tabel 2 Prijsstijging composiet (consumenten) 

Prijs composiet volumedaling naar lichtgewicht 

staal 

naar 

staal 

naar 

Campingaz 

Exit-optie 

+5% -3,5% 1,0% 1,5% 0,4% 0,6% 

+10% -15,7% 3,9% 6,9% 1,9% 3,0% 

 

 
37 Data uit het onderzoek van Motivaction, bewerking door de ACM. 

38 Conjoint Analysis is een statistische onderzoeksmethode om het relatieve belang van bepaalde kenmerken van een product 

of dienst voor consumenten te meten. De meest gebruikte variant is de choice-based methode, waarbij de respondent een 

bepaald aantal producten met verschillende productkenmerken naast elkaar te zien krijgt. Hiervan moet de respondent de 

meest geprefereerde keuze selecteren. 

39 Iedere optie is een van 17 bestaande gasflessen in de markt, met een bepaalde prijs. Als prijzen zijn gebruikt de huidige 

marktprijs (index 100) en prijzen die daar 5% en 10% onder of boven liggen (indexen 90, 95, 105, 110). 

40 Daarvoor is gekeken naar wijzigingen in de Share of Preference (SOP) van de verschillende gasflessen. Daarbij wordt niet 

alleen gekeken naar welk product de voorkeur heeft, maar ook naar de relatieve wenselijkheid van de overige producten. 

SOP geeft over het algemeen een betere afspiegeling van de werkelijkheid dan alternatieve methoden. Als schatting voor de 

verschuivingen in afzet van de verschillende typen gasflessen als gevolg van de prijsstijgingen is hierbij de relatieve wijziging 

in de SOP gehanteerd. 
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Tabel 3 Prijsstijging composiet (zakelijke gebruikers) 

Prijs composiet volumedaling naar lichtgewicht 

staal 

naar 

staal 

naar 

Campingaz 

Exit-optie 

+5% -14,5% 2,8% 7,3% 1,9% 2,5% 

+10% -27,4% 5,2% 14,1% 3,5% 4,7% 

71. Zakelijke gebruikers blijken meer prijsgevoelig dan consumenten, maar voor beide groepen gebruikers 

geldt dat gebruikers van composiet kunststof gasflessen bij een prijsstijging duidelijk meer switchen 

naar een stalen fles dan naar lichtgewicht staal of Campingaz. 

 

72. Een soortgelijk beeld komt naar voren wanneer wordt gekeken naar de gevolgen van een 

prijsverhoging van lichtgewicht stalen gasflessen. 

 
Tabel 4 Prijsstijging lichtgewicht staal (consumenten) 

Prijs lichtgewicht 

staal 

volumedaling naar composiet naar 

staal 

naar 

Campingaz 

Exit-optie 

+5% -6,8% 1,0% 4,3% 0,5% 1,0% 

+10% -16,0% 2,7% 10,1% 0,7% 2,4% 

 

Tabel 5 Prijsstijging composiet (zakelijke gebruikers) 

 

 

Prijs lichtgewicht 

staal 

volumedaling naar composiet naar 

staal 

naar 

Campingaz 

Exit-optie 

+5% -12,6% 2,6% 6,9% 1,4% 1,7% 

+10% -30,8% 5,4% 17,3% 4,1% 4,0% 

 

73. Ook hier blijken zakelijke gebruikers meer prijsgevoelig dan consumenten, maar voor beide groepen 

gebruikers geldt dat gebruikers van lichtgewicht stalen gasflessen bij een prijsstijging duidelijk meer 

switchen naar een stalen fles dan naar composiet kunststof gasflessen of Campingaz. 

 

74. Uit de enquête onder consumenten blijkt dat 78% van de consumenten in de afgelopen drie jaar niet is 

gewisseld van type/merk gasfles.41 Op de enquêtevraag of gebruikers in de afgelopen drie jaar wel 

eens daadwerkelijk geswitcht zijn van type/merk gasfles zien we ook dat gebruikers voornamelijk 

geswitcht zijn binnen hetzelfde type gasfles (bijv. van staal naar staal of van composiet naar 

composiet) en maar heel beperkt tussen verschillende typen gasflessen. Vooral van composiet naar 

lichtgewicht staal en vice versa werd zeer weinig geswitcht.42  

 
41 Rapport Motivaction, p. 23.  

42 Campingaz was in deze vraag niet expliciet opgenomen. 
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Figuur 5 Switchen tussen typen gasfles43 

 
 

Critical loss analyse 

75. Om nader te duiden in welke mate composiet kunststof, lichtgewicht stalen en stalen gasflessen 

concurrentiedruk op elkaar uitoefenen heeft de ACM een critical loss analyse uitgevoerd. Daarbij wordt 

gekeken of een hypothetische monopolist op een bepaald type gasfles in staat is om winstgevend zijn 

prijzen met 5-10% te verhogen.44  

 

76. Of een prijsverhoging voor een hypothetische monopolist winstgevend is hangt af van de (bruto) 

winstmarge, de hoogte van de prijsstijging en het volumeverlies als gevolg van de prijsstijging. 

Weergegeven in een formule is een prijsstijging alleen winstgevend als de winst na de prijsverhoging 

hoger is dan de winst voor de prijsverhoging: 

 

(p + Δp – c)(q – Δq) > (p-c)q 

 

Waarbij p = de prijs voor de prijsstijging 

  c = marginale kosten 

  q = afzet voor prijsstijging 

 

Deze formule kan als volgt worden geherformuleerd: 

 

Δp
𝑝

𝑝 − 𝑐
𝑝

+
Δp
𝑝

 >  
Δq

𝑞
  

 

 

 

 
43 Rapport Motivaction, p. 24. 

44 De SSNIP (Small but Significant and Non-transitory Increase in Price) is een test die wordt gebruikt om te bepalen hoe 

afnemers reageren op een verhoging van de relatieve prijs van een product wanneer alle andere factoren constant blijven. 
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Composiet kunststof gasflessen 
77. De resultaten van de conjuncte analyse van Motivaction duiden op een afzetverlies van 3,5% onder 

consumenten en een afzetverlies van 14,5% onder zakelijke gebruikers, bij een prijsstijging van 5% op 

alle composiet gasflessen.45  

 

78. Vullen we de prijsstijging in de bovenstaande formule in voor consumenten, d.w.z. Δp/p = 0,05 en Δq/q 

= 0,035 dan volgt dat een prijsstijging van 5% winstgevend is bij een brutomarge (p-c)/p < 1,38. 

Aangezien de brutomarge per definitie kleiner is dan 1 gaat deze voorwaarde op. Een afzetverlies van 

14,5% onder zakelijke gebruikers maakt een prijsstijging van 5% voor deze gebruikers winstgevend 

als de bruto marge lager is dan 0,29 (29%). 

 
79. De gemiddelde bruto marge op de composiet Benegas Light gasflessen is lager is dan 29% (oplopend 

van [vertrouwelijk]. Als deze marges een goede indicatie zijn voor de gemiddelde bruto marges voor 

composiet gasflessen in de markt, dan is de implicatie dat ook voor zakelijke gebruikers een 

hypothetische monopolist zijn prijzen winstgevend met 5% zou kunnen verhogen. 

 
80. Composiet kunststof gasflessen worden deels door consumenten en deels door zakelijke gebruikers 

afgenomen, wat impliceert dat de hiervoor genoemde 29% een ondergrens is voor de grenswaarde 

van de brutomarge. De onderzoeksresultaten geven dus een sterke aanwijzing dat een hypothetische 

monopolist zijn prijzen winstgevend met 5% zou kunnen verhogen.  

 

81. Een prijsverhoging van 10% betekent volgens de resultaten van het onderzoek van Motivaction een 

afzetverlies van 15,7% (consumenten), respectievelijk 27,4% (zakelijke gebruikers). Dat betekent dat 

een prijsverhoging door de hypothetische monopolist winstgevend is als de brutomarge kleiner is dan 

54%, respectievelijk 26%. 

 
82. Aangezien de gemiddelde bruto marge op de composiet Benegas Light gasflessen ook onder de 

ondergrens van 26% ligt, duiden deze resultaten erop dat de hypothetische monopolist ook 

winstgevend zijn prijzen met 10% zou kunnen verhogen. 

 
83. De voorgaande analyse duidt erop dat het aanbod van composiet kunststof gasflessen nauwelijks 

concurrentiedruk ondervindt van andere typen gasflessen.46  

 

Lichtgewicht stalen gasflessen 
84. De ACM heeft vervolgens dezelfde analyse uitgevoerd voor lichtgewicht stalen gasflessen. De 

resultaten van de conjuncte analyse van Motivaction duiden op een afzetverlies van 6,8% onder 

consumenten en een afzetverlies van 12,6% onder zakelijke gebruikers, bij een prijsstijging van 5% op 

alle lichtgewicht stalen gasflessen.47  

 

85. Vullen we de prijsstijging in de bovenstaande formule in voor consumenten, d.w.z. Δp/p = 0,05 en Δq/q 

= 0,068 dan volgt dat een prijsstijging van 5% winstgevend is bij een brutomarge (p-c)/p < 0,69. Een 

afzetverlies van 12,6% onder zakelijke gebruikers maakt een prijsstijging van 5% voor deze gebruikers 

winstgevend als de bruto marge lager is dan 0,35 (35%). 

 
45 Als schatting voor de verschuivingen in afzet van de verschillende typen gasflessen als gevolg van de prijsstijgingen is 

hierbij de relatieve wijziging in de SOP gehanteerd. 

46 De analyse van de critical loss analyse duidt op een aparte relevante productmarkt voor composiet kunststof gasflessen. 

47 Als schatting voor de verschuivingen in afzet van de verschillende typen gasflessen als gevolg van de prijsstijgingen is 

hierbij de relatieve wijziging in de SOP gehanteerd. 
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86. De gemiddelde bruto marge op de lichtgewicht stalen Primagaz EasyBlue gasflessen is lager dan de 

ondergrens van 35% [vertrouwelijk]. Als deze marge een goede indicatie is voor de gemiddelde bruto 

marge voor lichtgewicht gasflessen in de markt, dan is de implicatie dat zowel voor consumenten als 

voor zakelijke gebruikers een hypothetische monopolist zijn prijzen winstgevend met 5% zou kunnen 

verhogen. 

 
87. Een prijsverhoging van 10% betekent volgens de resultaten van het onderzoek van Motivaction een 

afzetverlies van 16% (consumenten), respectievelijk 30,8% (zakelijke gebruikers). Dat betekent dat 

een prijsverhoging door de hypothetische monopolist winstgevend is als de brutomarge kleiner is dan 

53%, respectievelijk 22%. 

 
88. Aangezien de gemiddelde bruto marge op de composiet Benegas Light gasflessen ook onder de 

ondergrens van 22% ligt, duiden deze resultaten erop dat de hypothetische monopolist ook 

winstgevend zijn prijzen met 10% zou kunnen verhogen. 

 
89. De voorgaande analyse duidt erop dat het aanbod van lichtgewicht stalen gasflessen nauwelijks 

concurrentiedruk ondervindt van andere typen gasflessen.48 

 

Tussenconclusie 

90. De resultaten van het onderzoek onder consumenten en zakelijke gebruikers van gasflessen duiden 

erop dat het aanbod composiet kunststof gasflessen nauwelijks concurrentiedruk ondervindt van 

andere typen gasflessen en dat het aanbod lichtgewicht stalen gasflessen nauwelijks concurrentie 

ondervindt van andere typen gasflessen. 

 

91. Uit het onderzoek volgt ook dat gebruikers van composiet kunststof gasflessen bij een prijsverhoging 

veel vaker zullen overstappen naar een stalen gasfles, dan naar een lichtgewicht stalen gasfles of 

naar een gasfles van Campingaz (zie tabellen 1 en 2). Ook gebruikers van lichtgewicht stalen 

gasflessen zullen bij een prijsverhoging veel vaker overstappen naar een stalen gasfles, dan naar een 

composiet kunststof gasfles of naar een gasfles van Campingaz (zie tabellen 3 en 4). Dit betekent dat 

de composiet kunststof gasflessen van Benegas (Benegas Light) en de lichtgewicht stalen gasflessen 

(EasyBlue) van Primagaz nauwelijks met elkaar concurreren. Voor beide typen gasflessen geldt dat zij 

meer concurrentiedruk ondervinden van stalen gasflessen, dan van elkaar.49 Om die reden zal de 

ACM in paragraaf 8.2.2 onderzoeken welk effect de voorgenomen overname heeft wanneer het 

aanbod van Partijen concurrentiedruk ondervindt van de stalen gasfles.  

 

Resultaten kwalitatief marktonderzoek 

92. Naast het kwantitatieve onderzoek heeft de ACM marktpartijen bevraagd over de voorkeuren van 

eindgebruikers van gasflessen en het switchgedrag tussen de verschillende typen/merken gasflessen 

door eindgebruikers. 

 

Voorkeuren gebruikers 

93. Uit het marktonderzoek onder wederverkopers en afnemers komt naar voren dat consumenten stalen 

gasflessen, lichtgewicht stalen gasflessen en composiet kunststof gasflessen afnemen. Consumenten 

 
48 De analyse van de critical loss analyse duidt op een aparte relevante productmarkt voor lichtgewicht stalen gasflessen. 

49 Dit betekent ook dat er geen relevante productmarkt is voor lichtgewicht gasflessen, bestaande uit composiet kunststof en 

lichtgewicht stalen gasflessen. 
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gebruiken een gasfles voor recreatieve doeleinden, zoals barbecueën, kamperen en 

terrasverwarming. Marktpartijen geven aan dat de prijs een belangrijke keuzefactor is voor 

consumenten, maar dat voor sommige consumenten gebruiksgemak ook een belangrijke factor is. 

Meerdere marktpartijen benoemen dat consumenten geen zware stalen gasflessen afnemen. 

Consumenten gebruiken gasflessen met een maximale vulinhoud van 10,5 kg. 

 

94. Concurrenten en wederverkopers geven in het marktonderzoek aan dat de stalen gasflessen van 10,5 

kg door zowel zakelijke gebruikers als particulieren worden gebruikt. Particulieren gebruiken de 10,5 

kg gasfles voor bijvoorbeeld terrasverwarming. Deze stalen gasfles van 10,5 kg wordt ook wel door 

consumenten afgenomen met een vaste seizoensplaats op een camping of door mensen met een 

gaskachel thuis. Professionele afnemers van de 10,5 kg stalen gasfles zijn dakdekkers, 

horecabedrijven, evenementenbedrijven en campings. 

 

95. Professionele eindafnemers nemen, in tegenstelling tot de consument, grotere en zwaardere stalen 

gasflessen af, met een vulinhoud vanaf 10,5 kg. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat 

professionele gebruikers eerder stalen gasflessen gebruiken dan lichtgewicht gasflessen, vanuit 

veiligheidsoverwegingen en vanwege een lagere vulprijs. Dakdekkers en horecabedrijven zijn 

grootafnemers van stalen gasflessen. 

 

Marktpartijen over switchgedrag eindgebruikers 

96. De ACM heeft de resultaten uit het kwantitatieve onderzoek van Motivaction getoetst onder 

verschillende wederverkopers en afnemers. Deze marktpartijen bevestigen het beeld dat gebruikers 

van composiet kunststof gasflessen over het algemeen bij hun keuze voor een composiet kunststof 

gasfles blijven. Afnemers en wederverkopers die zowel composiet kunststof gasflessen als 

lichtgewicht stalen gasflessen aanbieden herkennen zich in het beeld dat eindgebruikers niet switchen 

van een composiet kunststof gasfles naar een lichtgewicht stalen gasfles. In het marktonderzoek wordt 

aangegeven dat gebruikers van composiet kunststof gasflessen gehecht zijn aan hun composiet 

gasfles en dat zij daarom ook trouw blijven aan hun composiet gasfles. Uit het marktonderzoek volgt 

ook dat gebruikers van een lichtgewicht stalen gasfles bij hun keuze blijven. Afnemers en 

wederverkopers met een breed scala aan gasflessen geven aan dat gebruikers van een lichtgewicht 

stalen gasfles niet overstappen naar een composiet kunststof gasfles. 

 

97. Marktpartijen noemen een aantal redenen voor de bovengenoemde uitkomsten. Zo geven 

marktpartijen aan dat consumenten die al beschikken over een statiegeldfles uit gemak zijn of haar 

statiegeldfles vaak omwisselt voor een zelfde type/merk gasfles. Deze groep eindgebruikers switcht 

niet zo snel naar een ander type gasfles, geven marktpartijen aan. 

 

98. Daarnaast volgt uit het marktonderzoek dat een deel van de consumenten bij de eerste aankoop 

bewust kiest voor een composiet kunststof gasfles vanwege het comfort. Zo is de composiet kunststof 

gasfles doorzichtig, waardoor je meteen kunt zien hoeveel gas er nog in de gasfles zit. Bovendien 

roest de composiet kunststof gasfles niet en is deze gasfles daardoor geschikt voor gebruik op boten. 

De composiet kunststof gasfles heeft in de markt het imago van een lichtgewicht gasfles.  

 
99. Marktpartijen stellen dat een deel van de consumenten bewust kiest voor een lichtgewicht stalen 

gasfles vanwege het model van deze fles: de lichtgewicht stalen gasfles past eenvoudig in een 

disselbak (de opbergbak bij een caravan). In het marktonderzoek wordt ook genoemd dat lichtgewicht 

stalen gasflessen op het gebied van veiligheid beter scoren dan composiet kunststof gasflessen. Eén 

marktpartij geeft als voorbeeld dat gebruikers met een caravan soms bewust kiezen voor een 
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lichtgewicht stalen gasfles omdat een composiet kunststof gasfles bij een ongeluk op de autoweg 

sneller kapot barst. In het marktonderzoek wordt verder naar voren gebracht dat Primagaz met de 

EasyBlue een eigen product in de markt heeft gezet, dat vanwege de sterke merknaam door andere 

aanbieders lastig is te evenaren. Naast Primagaz is er geen andere grote marktpartij die lichtgewicht 

stalen gasflessen aanbiedt.  

 

100. Het beeld uit het kwantitatieve onderzoek dat eindgebruikers van de lichtgewicht gasflessen van 

Partijen niet of nauwelijks switchen naar de gasflessen van Campingaz wordt bevestigd in het 

marktonderzoek van de ACM: de Campingaz gasflessen zijn voor een specifieke doelgroep van 

gebruikers die een compacte, kleine gasfles willen gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld consumenten die 

gaan kamperen of op de fiets op vakantie gaan. Daarbij bestaat er een groot prijsverschil tussen de 

gasflessen van Campingaz en de lichtgewicht (stalen) gasflessen van Partijen. De gasflessen van 

Campingaz oefenen (vrijwel) geen concurrentiedruk uit op het gasflessenaanbod van Partijen.  

 
101. Een aantal wederverkopers met een eigen gasvulstation geeft aan dat consumenten incidenteel 

overstappen van een composiet kunststof gasfles of een lichtgewicht stalen gasfles naar een stalen 

gasfles. Deze wederverkopers geven aan dat de lagere prijs van een stalen gasfles voor deze groep 

consumenten de doorslag geeft. 

 

Tussenconclusie  

102. Uit de resultaten van het kwalitatieve marktonderzoek komt naar voren dat gasflessen vaak voor 

meerdere recreatieve doeleinden kunnen worden gebruikt. Het marktonderzoek in de vergunningsfase 

bevestigt dat de zwaardere gasflessen vanaf een vulinhoud van 10,5 kg veelal voor zakelijke 

doeleinden worden gebruikt. Voorts wijst het marktonderzoek uit dat de prijs voor consumenten een 

belangrijke reden is om te kiezen voor een bepaald type lichtgewicht gasfles (composiet kunststof of 

lichtgewicht staal). Wanneer een consument eenmaal zijn/haar keuze heeft gemaakt voor een bepaald 

type/merk lichtgewicht gasfles blijft hij of zij bij die keuze en stapt de consument niet of nauwelijks over 

naar aan ander type gasfles. Dit heeft met verschillende aspecten te maken zoals de 

productkenmerken, het gebruiksgemak (waaronder het inwisselgemak), de veiligheid en het feit dat 

een consument gemiddeld genomen maar eens in de drie jaar zijn/haar lege gasfles behoeft in te 

wisselen voor een volle gasfles. Het marktonderzoek bevestigt daarmee de conclusie uit het 

kwantitatieve onderzoek dat er niet of nauwelijks wordt geswitcht tussen verschillende typen 

lichtgewicht gasflessen. Verder komt uit het marktonderzoek dat de (initiële) aankoop van een gasfles 

bij één van de landelijke doe-het-zelf zaken of bouwmarkten veelal gepaard gaat met de aankoop van 

een barbecue. Concurrentiedruk op het aanbod composiet kunststof gasflessen van Benegas en op 

het aanbod lichtgewicht stalen gasflessen van Primagaz komt eerder vanuit stalen gasflessen (t/m 

10,5 kg). Hierna zal in paragraaf 8.2.2 van dit besluit evenwel worden besproken welke de gevolgen 

de overname heeft wanneer het aanbod van Partijen concurrentiedruk ondervindt van de stalen 

gasfles.  

8.2.2 Concurrentiedruk van stalen gasflessen  

 

103. Zoals hiervoor is vastgesteld komt uit het kwantitatieve en het kwalitatieve marktonderzoek van de 

ACM naar voren dat eindgebruikers van composiet kunststof gasflessen en lichtgewicht stalen 

gasflessen nauwelijks overstappen naar een ander type gasfles. Als eindgebruikers wel overstappen, 

stappen zij vooral over naar stalen gasflessen. Hierna zal de ACM daarom ingaan op de gevolgen de 

overname voor de concurrentie tussen Partijen wanneer het aanbod van Partijen concurrentiedruk 

ondervindt van de stalen gasfles. 
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104. De focus in het onderzoek van ACM lag op gasflessen met een vulgewicht t/m 10,5 kg. Lichtgewicht 

gasflessen worden immers aangeboden met vulgewichten tot maximaal 10 kg en worden voornamelijk 

gebruikt door consumenten, terwijl (stalen) gasflessen met vulgewichten van meer dan 10,5 kg vrijwel 

uitsluitend worden afgenomen door professionele gebruikers. De ACM gaat er daarom vanuit dat 

(stalen) gasflessen met vulgewichten van meer dan 10,5 kg niet of nauwelijks een substituut vormen 

voor de lichtgewicht gasflessen van Partijen. 

 

Marktaandeel gasflessen met een vulinhoud t/m 10,5 kg  

105. Op basis van de door ACM uitgevoerde enquête onder gasvulstations in Nederland behalen Partijen 

op een mogelijke markt voor alle soorten gasflessen (staal, lichtgewicht staal en composiet kunststof 

gasflessen) met een vulinhoud t/m 10,5 kg een marktaandeel van maximaal [30-40]%. Primagaz heeft 

met haar aanbod aan gasflessen met een vulinhoud t/m 10,5 kg een marktaandeel van [20-30%] en 

Benegas van [10-20]%.  

 

106. Partijen betogen op basis van de cijfers van de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) dat zij op een 

mogelijke nationale markt voor distributie en verkoop van gasflessen een geraamd marktaandeel 

hebben van [20-30]%.50 Deze inschatting van Partijen is in lijn met de onderzoeksresultaten van de 

ACM.  

 

Concurrentiedruk vanuit andere spelers 

107. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat Antargaz en Rijngas met hun aanbod aan stalen en/of 

composiet kunststof gasflessen voldoende concurrentiedruk uitoefenen op het aanbod van Partijen. 

Deze aanbieders zijn net als Partijen landelijk actief. Daarnaast ondervinden Partijen concurrentiedruk 

van diverse regionale aanbieders zoals Robogas, Jewagas, Marcogas, Holthausen, Smeding, 

Schepersgas en Kavégas. Deze aanbieders brengen evenals Partijen een groot assortiment aan 

(eigen merk) gasflessen op de markt. Zij zijn veelal wederverkoper en/of hoofddepothouder van  

Benegas en/of Primagaz en bieden daarnaast vaak ook een eigen merk stalen en/of composiet 

kunststof gasfles aan. Tevens beschikken deze aanbieders over een sterke regionale positie en 

klantenkring. Een aantal van deze regionale spelers heeft in het marktonderzoek van de ACM 

aangegeven dat zij juist kansen zien om hun klantenkring uit te breiden als gevolg van deze 

overname. Uit de enquête van de ACM onder gasvulstations komt naar voren dat er in Nederland 

minimaal 21 gasvulstations een eigen merk gasfles aanbieden. Bovendien bieden minimaal 48 

gasvulstations merkloze (universele) stalen gasflessen aan. 

 

Uitbreiding assortiment 

108. Uit het marktonderzoek komt ook naar voren dat, indien een aanbieder beschikt over een eigen 

vulstation, het uitbreiden van het assortiment naar andere typen gasflessen (lichtgewicht gasflessen of 

stalen gasflessen) voornamelijk het inkopen van gasflessen behelst. Composiet kunststof en stalen 

gasflessen kunnen bij meerdere buitenlandse en binnenlandse producenten en wederverkopers 

worden ingekocht. In tegenstelling tot composiet kunststof en lichtgewicht staal, komt uit het 

marktonderzoek naar voren dat voor stalen gasflessen een grootschalig distributienetwerk minder van 

belang is. Dit komt omdat deze gasflessen vaak door professionele gebruikers worden afgenomen en 

daarom ook een hogere omloopsnelheid hebben. Concurrenten beschikken vaak zelf over een 

vulstation en distributienetwerk via welke zij stalen gasflessen kunnen verkopen. Voor concurrenten is 

 
50 Partijen hebben dit marktaandeel berekend aan de hand van cijfers van de VVG-Nederland en een schatting van de 

marktposities van leveranciers die geen lid zijn van de VVG.  
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het daarom relatief eenvoudig om hun bestaande aanbod stalen gasflessen uit te breiden. Dat geldt 

zowel voor stalen gasflessen met een vulinhoud t/m 10,5 kg als de zwaardere stalen gasflessen.  

  

109. Concurrenten van Partijen geven daarnaast aan dat de stalen gasflessen (de euroflessen) overal 

verkrijgbaar zijn en voor hen relatief gemakkelijk zijn in te kopen en aan te bieden. Diverse 

concurrenten die de ACM heeft gesproken bieden tevens een eigen merk composiet kunststof gasfles 

aan of zijn voornemens om dat te doen.  

 

Beoordeling effecten ruimer aanbod gasflessen 

110. De ACM concludeert dat het aanbod van Partijen aan lichtgewicht en stalen gasflessen met een 

vulinhoud tot en met 10,5 kg voldoende gedisciplineerd wordt door andere aanbieders van gasflessen 

in Nederland. Partijen ondervinden zowel landelijke als regionale/lokale concurrentiedruk van andere 

aanbieders van gasflessen. Voor bestaande aanbieders is het mogelijk om zonder grote investeringen 

het aanbod stalen gasflessen uit te breiden. Verder zijn er geen aanzienlijke toetredingsbarrières voor 

nieuwe spelers om een stalen gasfles in de markt te zetten.  

 

Zwaardere stalen gasflessen (vulinhoud groter dan 10,5 kg) 

111. Zoals overwogen in randnummer 49, stellen Partijen dat voor zover er al een nader onderscheid naar 

vulinhoud gemaakt zou moeten worden, de knip zou liggen op een inhoud van 10,5 kg. Gasflessen 

met een inhoud van méér dan 10,5 kg worden immers vrijwel uitsluitend professioneel gebruikt.51  

 

112. Marktpartijen bevestigen dat gasflessen met een vulinhoud groter dan 10,5 kg vrijwel uitsluitend door 

professionele afnemers gebruikt worden. Professionele eindafnemers van gasflessen zijn onder meer 

dakdekkers, horecabedrijven, cateraars, transportbedrijven en bouwbedrijven. 

 

113. In het marktonderzoek zijn geen zorgen geuit over de positie van Partijen op het gebied van 

zwaardere stalen gasflessen. Ten aanzien van het aanbod van Partijen van stalen gasflessen met een 

vulinhoud van meer dan 10,5 kg blijkt uit het marktonderzoek dat er voldoende concurrentiedruk 

uitgaat van het aanbod van andere spelers. Uit het marktonderzoek van de ACM volgt dat de grootste 

aanbieders van zwaardere stalen gasflessen in Nederland Antargaz, Rijngas en Primagaz zijn. 

Meerdere marktpartijen noemen Antargaz en Rijngas als grote landelijk opererende concurrenten van 

Partijen op het gebied van zwaardere stalen gasflessen. Afgezet tegen het aanbod van Antargaz, 

Rijngas en Primagaz is Benegas een relatief kleine speler op het gebied van zwaardere stalen 

gasflessen. Naast de genoemde aanbieders zijn er in Nederland veel regionale aanbieders van 

zwaardere stalen gasflessen voor professionele gebruikers actief. Voorbeelden van deze regionale 

aanbieders van zwaardere stalen gasflessen zijn Voorne Gas, Vos Groep, Van Loon, Taalegas en 

Bakker.  

8.2.3 Conclusie 

 

114. Samengevat komt de ACM tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat de voorgenomen overname 

leidt tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging. Uit het onderzoek van de 

ACM blijkt dat de composiet kunststof gasflessen van Benegas en de lichtgewicht stalen gasflessen 

van Primagaz nauwelijks met elkaar concurreren. Voor beide soorten gasflessen geldt dat zij meer 

concurrentiedruk ondervinden van stalen gasflessen, dan van elkaars gasflessen. Voorts blijkt uit het 

 
51 Het gaat daarbij om gasflessen met een vulinhoud van 18-46,5 kg. 
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onderzoek van de ACM dat het aanbod gasflessen van Partijen in voldoende mate wordt 

gedisciplineerd door het aanbod stalen gasflessen van andere aanbieders van gasflessen in 

Nederland en dat bestaande aanbieders hun aanbod eenvoudig kunnen uitbreiden. 

 

9 Conclusie 

115. Benegas en Primagaz hebben bij de ACM een vergunningaanvraag ingediend omdat Benegas 

zeggenschap wenst te krijgen over Primagaz. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de 

werkingssfeer valt van het concentratietoezicht, dat geregeld is in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet.  

 

116. De ACM is van oordeel dat als de voorgenomen concentratie wordt voltrokken de daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan niet op significante wijze zal worden 

belemmerd. Daarom heeft de ACM besloten om een vergunning te verlenen. 

 

 

Den Haag, 31 mei 2021 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

mr. T.M. Snoep 

bestuursvoorzitter 

 
 

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

naar de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam . Dit moet u 

doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Meer informatie over de 

beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/
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