
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 2176/ Ahrend - Samas 

 

I. MELDING

1. Op 1 november 2000 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is 

medegedeeld dat Koninklijke Ahrend N.V. en Samas-Groep N.V. voornemens 

zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, onder a, van de Mededingingswet. Van 

de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 216 van 7 november 2000. 

Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen 

van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan 

verschillende marktpartijen.

 

II. PARTIJEN

2. Ahrend N.V. (hierna: Ahrend) is een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht. Certificaten van de aandelen van Ahrend zijn genoteerd aan 

de Amsterdamse effectenbeurs. Ahrend staat aan het hoofd van een groep 

van ondernemingen, waarvan de meeste de naam Ahrend dragen. Zij heeft 

ook zeggenschap over de in Duitsland gevestigde onderneming Mauser 

Waldeck. Ahrend is overwegend actief op het gebied van de productie en 

verkoop van kantoormeubilair en de verkoop van kantoorbenodigdheden.

3. Samas-Groep N.V. (hierna: Samas) is eveneens een naamloze 

vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de certificaten zijn genoteerd 

aan de Amsterdamse effectenbeurs. Zij staat aan het hoofd van een groep van 

ondernemingen. In Nederland handelt zij met name onder de naam Aspa. 

Samas is, evenals Ahrend, overwegend actief op het gebied van de productie 

en verkoop van kantoormeubilair en de productie van kantoorbenodigdheden.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie betreft een juridische fusie in de zin van Titel 7, Boek 

2 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen zullen een naamloze vennootschap 

oprichten, die de verkrijgende vennootschap zal zijn bij de fusie. Ahrend en 

Samas zullen de verdwijnende vennootschappen zijn. Een en ander blijkt uit 

het door partijen overgelegde Memorandum of Understanding d.d. 3 oktober 

2000.

 



IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder a, 

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie 

leidt er toe dat Ahrend en Samas fuseren.

6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren 

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Ahrend en 

Samas.

7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de 

gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.

 

V. BEOORDELING

A. Relevante markten

Relevante productmarkten

Opvatting partijen

8. Ahrend en Samas zijn actief op het gebied van de productie, distributie en 

verkoop van kantoormeubilair[1]. Zij produceren zelf kantoormeubilair, maar 

verkopen ook kantoormeubilair dat zij elders hebben ingekocht. Ahrend en 

Samas produceren niet zelf kantoorbenodigdheden[2]. Zij distribueren en 

verkopen uitsluitend kantoorbenodigdheden die zij bij derden hebben 

ingekocht.

9. Partijen maken geen definitieve keuze uit de diverse denkbare 

productmarktafbakeningen. Zij onderscheiden verschillende mogelijkheden. 

Partijen menen dat in het algemeen kan worden gesteld dat de levering van 

kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden op verkoop- en distributieniveau 

tot dezelfde productmarkt kunnen worden gerekend, maar dat er ook 

argumenten zijn die dit beeld nuanceren. Voor huishoudelijk gebruik en de 

kleinere bedrijven is deze weergave in haar algemeenheid nog te verdedigen, 

aldus partijen. Echter, de opkomst van het postorderkanaal, het 

zelfbedieningskanaal (zoals IKEA) en de mogelijkheid om bij talloze 

aanbieders van kantoorproducten digitaal bestellingen te plaatsen, leveren hier 

een substantieel genuanceerder beeld op. Voor zover opdrachten worden 

aanbesteed, zijn het doorgaans afzonderlijke opdrachten voor 

kantoormeubilair of voor kantoorbenodigdheden. Partijen wijzen erop dat aan 

de bovenkant van de vraagmarkt de distributie van kantoormeubilair en 

kantoorbenodigdheden niet hand in hand gaan, maar aan de onderkant wel.

10. Op productieniveau kan volgens partijen moeilijk worden volgehouden dat 

kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden tot dezelfde markt gerekend 

moeten worden. Het gaat om verschillende producten die niet onderling 

vervangbaar zijn.

11. Verder onderscheiden partijen een markt voor advisering en 

projectmanagement bij de volledige inrichting van kantoren (one-stop shop) en 



een markt voor inkoop van kantoorproducten door ondernemingen zoals 

Ahrend en Samas, voor zover zij deze producten niet zelf produceren.

Beoordeling

Verkoop van kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden

12. Uit reacties van concurrenten blijkt dat verkoop van kantoormeubilair en 

verkoop van kantoorbenodigdheden niet noodzakelijkerwijs door n 

onderneming wordt gedaan. Zo zijn er ondernemingen die uitsluitend actief 

zijn op het gebied van de verkoop van kantoormeubilair (zoals Steelcase, 

Gispen, Lensfeld, Voko, Kinnarps, Knig + Neurath) en er zijn ondernemingen 

die uitsluitend actief zijn op het gebied van de verkoop van 

kantoorbenodigdheden (zoals Office Center en Guilbert).

13. Volgens de branchevereniging Vereniging Fabrikanten van Systeem-, 

Kantoor- en Bedrijfsmeubelen (hierna: VSM) zijn ongeveer 80 bedrijven actief 

op de Nederlandse markt voor kantoormeubilair die kantoormeubilair 

fabriceren en/of importeren. Daarnaast zijn er vele honderden dealers op dit 

gebied actief. Waarschijnlijk zijn er maar enkele van de eerdergenoemde 80 

bedrijven (VSM schat twee drie, naast Ahrend en Samas) die daarnaast ook 

kantoorbenodigdheden verkopen, aldus VSM.

14. Reacties van grote afnemers van Ahrend en Samas geven geen eenduidig 

beeld over de mate waarin afnemers kantoormeubilair en 

kantoorbenodigdheden bij dezelfde onderneming betrekken. Uit het onderzoek 

van de NMa is niet gebleken dat dit bij kleine afnemers evident anders is.

15. Volgens de meeste concurrenten is het niet eenvoudig om van de verkoop 

van kantoormeubilair over te stappen naar de verkoop van 

kantoorbenodigdheden en vice versa. Deze overschakeling kost aanzienlijk 

veel tijd en geld, aangezien er moet worden genvesteerd in een 

gespecialiseerd advies- en servicenetwerk. Verkoop van 

kantoorbenodigdheden vraagt een andere marktbenadering, een andere 

verkoopstrategie en een andere organisatievorm dan verkoop van 

kantoormeubilair. Volgens een concurrent zijn het totaal verschillende 

markten. Kennis, ervaring en gebrek aan imago zijn de belangrijkste 

belemmeringen om over te stappen. En concurrent stelt dat de overschakeling 

van verkoop van kantoormeubilair op verkoop van kantoorbenodigdheden 

gepaard gaat met betrekkelijk lage kosten. Start-ups op het gebied van de 

verkoop van kantoorbenodigdheden kunnen bovendien profiteren van logistieke 

en andere ondersteuning die wordt geboden door inkoopverenigingen en 

groothandels, aldus deze concurrent.

16. Uit de reacties van concurrenten, branchevereniging VSM en de grote 

variatie aan reacties van afnemers in de onderhavige zaak blijkt dat het niet 

aannemelijk is dat aan de verkoopkant kantoormeubilair en 

kantoorbenodigdheden tot dezelfde markt behoren.[3]

17. Eventueel kan op het gebied van de verkoop van kantoormeubilair nader 

onderscheid gemaakt worden tussen de volgende vormen van levering: (i) 

direct supply, (ii) dealers en (iii) cash & carry. Op het gebied van de verkoop 

van kantoorbenodigdheden zou eventueel een nader onderscheid gemaakt 

kunnen worden tussen de volgende vormen van levering: (i) contract stationer, 

(ii) specialist stationer, (iii) direct mail en (iv) super stores. Hoewel deze 



verschillende vormen van levering verschillende handelsstromen zijn, is uit 

reacties van concurrenten gebleken dat er een aanzienlijke mate van overlap 

is tussen de verschillende leveringsvormen. Veel afnemers kopen in via 

meerdere kanalen. In het onderhavige geval is er derhalve geen aanleiding om 

aan te nemen dat de verschillende leveringsvormen zouden moeten leiden tot 

een opsplitsing van de onderscheiden markten. In het navolgende zal daarom 

uitgegaan worden van een markt voor productie en verkoop van 

kantoormeubilair en een markt voor verkoop van kantoorbenodigdheden.

Inkoop van kantoorproducten

18. Ahrend en Samas zijn actief op het gebied van inkoop van 

kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden (hierna tezamen: 

kantoorproducten). Voor de onderhavige zaak kan in het midden blijven of er n 

markt voor inkoop van kantoorproducten is, waarop partijen optreden als 

vragers, of dat er een afzonderlijke markt voor inkoop van kantoormeubilair en 

een afzonderlijke markt voor inkoop van kantoorbenodigdheden is, omdat de 

materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 54 en 55).

Advisering en projectmanagement bij de volledige inrichting van kantoren

19. Partijen zijn actief op het gebied van de verzorging van de volledige 

inrichting van een kantoor. Dit is een vorm van projectmanagement waarbij 

niet alleen inrichtingsproducten worden geleverd (die vaak bij derden zijn 

ingekocht), maar ook een plan wordt gemaakt voor de inrichting van het 

kantoor en het leveren van de producten wordt begeleid. Met partijen wordt 

aangenomen dat er een markt is voor advisering en projectmanagement bij de 

volledige inrichting van kantoren.

Relevante geografische markten

Opvatting partijen

20. Partijen onderscheiden een Europese markt voor productie en verkoop van 

kantoormeubilair, dan wel een Nederlandse markt voor kantoormeubilair en 

een Nederlandse markt voor kantoorbenodigdheden. Zij stellen dat 

Nederlandse bedrijven regelmatig afnemen van buitenlandse leveranciers van 

kantoormeubilair. Partijen noemen hier een aantal voorbeelden van en wijzen 

met name op de Nederlandse overheid en multinationals. Veel buitenlandse 

leveranciers beschikken over een lokale verkooporganisatie, maar deze zijn er 

volgens partijen met name op gespitst het moederbedrijf attent te maken op 

aanbestedingen en de mogelijkheid vanuit productieplaatsen buiten Nederland 

voor Nederlandse afnemers te produceren. Transportkosten zijn volgens 

partijen geen belemmering voor import.

21. De markt voor inkoop van kantoorproducten door ondernemingen zoals 

Ahrend en Samas zien partijen als Europees, zo niet wereldwijd. De door 

partijen onderscheiden markt voor advisering en projectmanagement bij de 

volledige inrichting van kantoren is huns inziens nationaal.

Beoordeling

Productie en verkoop van kantoormeubilair

22. Volgens concurrenten nemen in Nederland gevestigde afnemers van 



kantoormeubilair in slechts zeer beperkte mate af van buitenlandse 

leveranciers van kantoormeubilair die geen vestiging/verkooppunt in Nederland 

hebben. De klant verlangt een adequate logistiek en service (waaronder 

installatie) en dat vereist een lokale vestiging, aldus concurrenten. De 

grootste drempels om internationaal in te kopen hebben betrekking op 

nationale serviceverlening, logistiek en nationale wet- en regelgeving, zoals 

bijvoorbeeld de Nederlandse Ergonomische Norm (NEN).

23. Branchevereniging VSM heeft de indruk dat voor grote opdrachten, zoals 

Europese aanbestedingen van overheidsopdrachten, in Nederland gevestigde 

afnemers van kantoormeubilair afnemen van buitenlandse leveranciers. Zij 

wijst er daarbij echter op dat alle grote Europese fabrikanten 

verkoopvestigingen in Nederland hebben. Eventuele barrires om als 

Nederlandse afnemer kantoormeubilair af te nemen van in het buitenland 

gevestigde bedrijven zouden vervoerskosten en service kunnen zijn, aldus 

VSM.

24. Grote afnemers hebben aangegeven dat zij zeer beperkt kantoormeubilair 

afnemen bij buitenlandse bedrijven die geen vestiging/verkooppunt in 

Nederland hebben. De belangrijkste belemmeringen hiervoor zijn: service, 

snelheid van leveren, bezoek aan een showroom, hechten aan contacten in 

het Nederlands en niet voldoen aan de Nederlandse normen voor 

kantoormeubilair. Ook een afnemer die via Europese 

aanbestedingsprocedures kantoormeubilair aankoopt, stelt dat een onderdeel 

van zijn eisenpakket is dat de leverancier van kantoormeubilair een vestiging 

in Nederland heeft.

25. Kleinere afnemers van Ahrend en Samas hebben unaniem aangegeven 

dat zij geen kantoormeubilair afnemen bij buitenlandse bedrijven die geen 

vestiging/verkooppunt in Nederland hebben. De belangrijkste belemmeringen 

die hier werden genoemd zijn: afstand, graag willen zien en voelen wat men 

koopt en niet voldoen aan de Nederlandse normen voor kantoormeubilair.

26. Gezien de reacties van concurrenten en afnemers moet geconcludeerd 

worden dat de stelling van partijen dat Nederlandse bedrijven regelmatig 

afnemen van buitenlandse leveranciers van kantoormeubilair niet zonder meer 

kan worden onderschreven. Zelfs bij Europese aanbestedingen wordt de 

voorkeur gegeven aan een leverancier van kantoormeubilair met een 

vestiging/verkooppunt in Nederland.

27. Gelet op het bovenstaande wordt in het onderhavige geval uitgegaan van 

een nationale markt voor productie en verkoop van kantoormeubilair.

Verkoop van kantoorbenodigdheden

28. Een concurrent heeft aangegeven dat er op het gebied van de verkoop van 

kantoorbenodigdheden verschillen bestaan tussen landen met betrekking tot 

bijvoorbeeld standaardmaten voor papier, ringbanden et cetera. Door deze 

verschillen vindt de distributie van kantoorbenodigdheden thans nog 

voornamelijk op nationaal niveau plaats. Er is volgens deze concurrent echter 

een tendens naar een meer Europese markt, hetgeen blijkt uit het feit dat 

grote afnemers hun kantoorbenodigdheden in toenemende mate centraal 

afnemen op internationaal niveau. Andere concurrenten hebben aangegeven 

dat de afnemer van kantoorbenodigdheden, evenals bij kantoormeubilair, een 

adequate logistiek en service verlangt, hetgeen een nationale vestiging van de 

leverancier van kantoorbenodigdheden vereist.



29. Reacties van afnemers wijzen eveneens op een nationale markt voor 

verkoop van kantoorbenodigdheden. Zij wijzen hierbij grotendeels op dezelfde 

argumenten als bij de verkoop van kantoormeubilair. Daar komt bij dat de 

levertijden bij kantoorbenodigdheden het onmogelijk maken om vanuit het 

buitenland de leverantie tijdig te kunnen bewerkstelligen, aldus een afnemer.

30. Gelet op het bovenstaande wordt met partijen, concurrenten en afnemers 

in het onderhavige geval uitgegaan van een nationale markt voor verkoop van 

kantoorbenodigdheden.

Inkoop van kantoorproducten

31. Partijen hebben bij hun melding een overzicht overgelegd van de top-100 

leveranciers aan Ahrend respectievelijk Samas. Uit dit overzicht blijkt dat 

Ahrend en Samas ook in het buitenland, zowel binnen als buiten Europa, 

kantoorproducten inkopen.

32. Door concurrenten wordt bevestigd dat Ahrend en Samas voor de inkoop 

van kantoorproducten ook inkopen in het buitenland. Grote producenten van 

kantoorbenodigdheden zijn internationale bedrijven die in verschillende 

lidstaten leveren aan distributeurs en grote afnemers, aldus een concurrent.

33. Voor de onderhavige zaak kan in het midden blijven of de markt(en) voor 

inkoop van kantoorproducten Europees of ruimer dan Europa is/zijn, omdat de 

materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 54 en 55).

Advisering en projectmanagement bij de volledige inrichting van kantoren

34. De markt voor advisering en projectmanagement bij de volledige inrichting 

van kantoren is volgens partijen nationaal.

35. Mede gelet op de redenering in de punten 22 tot en met 27 kan met 

partijen worden aangenomen dat de markt voor advisering en 

projectmanagement bij de volledige inrichting van kantoren nationaal is.

B. Gevolgen van de concentratie

Opvatting partijen

36. Partijen hebben erop gewezen dat over de omvang van de verschillende 

productmarkten niet altijd diepgaand en eensluidend bronnenmateriaal 

beschikbaar is. Met betrekking tot de markt voor productie en verkoop van 

kantoormeubilair wordt wel eens gebruik gemaakt van zogeheten CSIL-cijfers, 

terwijl andere bronnen daarop impliciet zijn gebaseerd. CSIL is een Italiaans 

onderzoeksinstituut dat op basis van door (een beperkt aantal) producenten 

aangedragen omzetgegevens periodiek in kaart brengt welke omvang de 

Europese en nationale markten voor kantoorproducten (met name 

kantoormeubilair) hebben.

37. Volgens CSIL-gegevens[4] zou de omvang van de Europese 

respectievelijk de Nederlandse markt voor productie en verkoop van 

kantoormeubilair NLG 19,1 miljard respectievelijk NLG 976,7 miljoen 

bedragen. Indien deze gegevens juist zijn, zou het gezamenlijke 



marktaandeel van Ahrend en Samas op een Nederlandse markt voor productie 

en verkoop van kantoormeubilair circa [60-70]*% bedragen. Dit percentage is 

in de afgelopen periode ook in enkele media genoemd; vermoedelijk omdat 

van deze CSIL-gegevens (of daarop gebaseerde rapportages) gebruik is 

gemaakt, aldus partijen. Deze CSIL-gegevens zijn volgens partijen evenwel 

onvolledig en daardoor onjuist.

38. De branchevereniging VSM heeft met gebruikmaking van de 

omzetgegevens en kennis van haar leden zelf het volume van de markt voor 

productie en verkoop van kantoormeubilair (in 1998) vastgesteld. Voor 1998 

kwam VSM uit op een marktvolume van NLG 1.590 miljoen. Uitgaande van 

een reel groeicijfer van deze markt in 1999 van 3,9%[5], zou het volume van 

de Nederlandse markt voor productie en verkoop van kantoormeubilair ultimo 

1999 volgens partijen ten minste NLG 1.652 miljoen moeten zijn.

39. Partijen schatten hun gezamenlijke marktaandeel op de Europese markt 

voor productie en verkoop van kantoormeubilair op aanzienlijk lager dan 10%. 

In Nederland schatten zij hun gezamenlijke marktaandeel op de markt voor 

productie en verkoop van kantoormeubilair op [30-40]%, indien hun omzet uit 

leveringen aan het zogenaamde OOG[6]-segment en nevenactiviteiten zoals 

'baliebetimmering' niet worden meegeteld. Als de omzet uit deze activiteiten 

wel wordt meegeteld schatten zij hun marktaandeel op [30-40]%. Partijen 

baseren zich hierbij op gegevens van de branchevereniging VSM en het 

adviesbureau Heliview[7].

40. Partijen schatten hun marktaandeel op een nationale markt voor 

advisering en projectmanagement bij de volledige inrichting van kantoren op 

[0-10]%. Op de Europese, dan wel wereldwijde markt voor inkoop van 

kantoorproducten door ondernemingen zoals Ahrend en Samas schatten zij 

hun marktaandeel op aanzienlijk minder dan 5%, uitgaande van een Europese 

marktomvang van ten minste NLG 70 miljard.

41. Partijen menen dat er geen grond is voor zorg dat partijen zich na 

voltrekking van de fusie onafhankelijk van leveranciers, concurrenten of 

afnemers kunnen gedragen. Zij wijzen op de aanbestedingsplicht van 

overheidsinstellingen, die volgens hen 35% van de vraag uit de markt 

vertegenwoordigen[8], en stellen dat er een trend is dat er vaker aanbesteed 

wordt. Zij stellen dat de import van kantoormeubilair substantieel is en dat alle 

toonaangevende Europese producenten in Nederland actief zijn. Verder wijzen 

zij op de invoering van de Euro en de geharmoniseerde CEN-normen. Partijen 

verwachten ook expansie van Amerikaanse bedrijven.[9] Zij stellen dat er geen 

toetredingsdrempels van betekenis zijn. Verder betogen zij dat er aan de top 

van de markt concurrentie is op Europees niveau, op het middensegment 

concurrentie van dealers en aan de onderkant van de markt van het 

zelfbedieningskanaal, postorderbedrijven en e-commerce. Zij stellen ten slotte 

dat bedrijven die zich oorspronkelijk richtten op kantoorbenodigdheden de 

laatste jaren hun assortiment uitbreiden met kantoormeubilair.

Beoordeling

Productie en verkoop van kantoormeubilair

42. Met partijen kan worden geconcludeerd dat de omvang van de 

Nederlandse markt voor productie en verkoop van kantoormeubilair 

substantieel groter is dan die waar CSIL vanuit gaat. De door partijen 

overgelegde informatie wijst hierop en concurrenten op het gebied van 



kantoormeubilair en de branchevereniging VSM hebben dit unaniem 

bevestigd. De CSIL-cijfers zijn (wat de Nederlandse markt betreft) gebaseerd 

op door zes fabrikanten/leveranciers aangedragen omzetgegevens. Andere 

fabrikanten/leveranciers op de markt voor productie en verkoop van 

kantoormeubilair in Nederland en de factor import zouden volgens de CSIL-

gegevens een omzet van slechts NLG 26,4 miljoen representeren. Dat is 

onjuist. Alleen de import bedraagt al een veelvoud van dit bedrag. Bovendien 

zijn op Nederlands grondgebied veel meer dan zes fabrikanten actief.

43. Concurrenten wijzen voor de omvang van de Nederlandse markt voor 

productie en verkoop van kantoormeubilair op hetzij het rapport van VSM, 

hetzij het rapport van Heliview[10]. Heliview berekende een marktvolume voor 

1999 van NLG 1.386 miljoen en een marktvolume voor 2000 van NLG 1.408 

miljoen. Hierbij zijn evenwel eenmansbedrijven en afnemers met meer dan 500 

werknemers buiten beschouwing gelaten, waardoor dit marktvolume te laag 

is. Op basis van de door VSM en Heliview berekende marktvolumes (NLG 

1.590 miljoen en NLG 1.386 miljoen) is het marktaandeel van Ahrend circa 

[20-30]% respectievelijk circa [20-30]% en dat van Samas circa [10-20]% 

respectievelijk circa [10-20]%. Het gezamenlijke marktaandeel van Ahrend en 

Samas op de Nederlandse markt voor productie en verkoop van 

kantoormeubilair bedraagt op basis van de door VSM en Heliview berekende 

marktvolumes [30-40]% respectievelijk [40-50]%. Bij deze marktaandelen is 

geen rekening gehouden met omzet uit leveringen aan het zogenaamde OOG-

segment en nevenactiviteiten zoals baliebetimmering. Ook is geen rekening 

gehouden met het groeicijfer van de markt (voor VSM) en met het feit dat 

eenmansbedrijven en afnemers met meer dan 500 werknemers buiten 

beschouwing zijn gelaten bij de berekening van het marktvolume (voor 

Heliview). Als met deze factoren wel rekening zou worden gehouden, zouden 

bovengenoemde marktaandelen lager zijn (zie ook punt 39).

44. Gezien het voorgaande worden Ahrend en Samas gezamenlijk de grootste 

speler op de Nederlandse markt voor productie en verkoop van 

kantoormeubilair. Daarnaast genieten zij aanzienlijke naamsbekendheid in 

Nederland (Samas onder de merknaam Aspa), zoals marktpartijen opmerken. 

Hierdoor worden zij relatief vaak benaderd voor offertes. Er is evenwel een 

aantal factoren dat de gezamenlijke positie van partijen relativeert.

45. De belangrijkste concurrenten van partijen zijn, net als zij, grote en 

professionele ondernemingen met doorgaans vestigingen in meerdere landen. 

Een enkele concurrent verwacht dat partijen synergievoordelen zullen behalen 

ten opzichte van hun concurrenten. Diverse marktpartijen geven juist aan te 

verwachten dat de gezamenlijke marktpositie van partijen als gevolg van de 

concentratie enigszins zal lopen, omdat zij problemen zullen krijgen met hun 

merkbeleid en afnemers andere preferred suppliers zullen kiezen als 

alternatief voor de combinatie.

46. Met name grote afnemers van kantoormeubilair gaan vaak doorlopende 

contracten aan, soms op basis van (openbare) aanbesteding, soms na 

offerteaanvraag bij verschillende concurrenten. En afnemer specificeerde dat 

tien concurrenten belangstelling hadden getoond voor de door haar verstrekte 

opdracht. Sommige bedrijven nemen, behalve van hun 'vaste' leverancier, 

incidenteel ook van anderen af. Andere bedrijven hanteren een bewuste multi-

sourcing-inkoopstrategie, om onderlinge concurrentie tussen leveranciers te 

bevorderen. Ook kleinere afnemers, die vaker via dealers afnemen, kennen 

verschillende alternatieven voor Ahrend en Samas. Deze marktkenmerken 

bieden tegenwicht aan de marktpositie van Ahrend en Samas.



47. De reacties van bevraagde (zowel grote als kleine) afnemers van partijen 

geven geen indicatie dat de onderhavige concentratie een economische 

machtspositie zal doen ontstaan of versterken. Zij geven veelal aan bij een 

prijsverhoging van 5-10% van leverancier te zullen veranderen. Afnemers die 

niet zullen overstappen, vermelden dat de aanbestedingsregels die op hen van 

toepassing zijn dit niet toelaten, of dat zij niet door het overstappen op een 

andere leverancier onderhevig willen zijn aan 'stijlbreuk' in hun 

kantoormeubilair. Deze effecten zijn evenwel inherent aan de branche en 

worden niet sterker als gevolg van de onderhavige concentratie.

48. Verder kan worden gewezen op de import van kantoormeubilair, die een 

zekere disciplinerende werking heeft op binnenlandse aanbieders. Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid van toetreding tot de markt door de diverse sterke 

marktpartijen die in andere landen in Europa en daarbuiten actief zijn.

49. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als 

gevolg van de onderhavige concentratie op de markt voor productie en verkoop 

van kantoormeubilair een economische machtspositie kan ontstaan of worden 

versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt 

belemmerd.

Verkoop van kantoorbenodigdheden

50. De Nederlandse markt voor verkoop van kantoorbenodigdheden heeft 

volgens Heliview[11] een omvang van circa NLG 4,4 miljard. Deze inschatting 

omvat echter mede kantoorapparatuur (faxen, kopieerapparaten en dergelijke). 

Indien die apparatuur buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt de omvang 

van de Nederlandse markt voor verkoop van kantoorbenodigdheden naar 

schatting van partijen circa NLG 2,8 miljard, hetgeen wordt bevestigd door een 

rapport van ING Barings[12]. Een concurrent van partijen schat het 

marktvolume van de Nederlandse markt voor verkoop van 

kantoorbenodigdheden aanzienlijk hoger in.

51. Uitgaande van een marktvolume van circa NLG 2,8 miljard, bedraagt het 

marktaandeel van Ahrend respectievelijk Samas op de Nederlandse markt 

voor verkoop van kantoorbenodigdheden circa [0-10]% respectievelijk [10-

20]%. Het gezamenlijke marktaandeel van Ahrend en Samas op deze markt 

bedraagt derhalve [20-30]%. 

52. In grote lijnen zijn de in punten 45 tot en met 48 genoemde 

marktomstandigheden van overeenkomstige toepassing op de Nederlandse 

markt voor verkoop van kantoorbenodigdheden. Een concurrent geeft aan dat 

de effecten van de onderhavige concentratie op de Nederlandse markt voor 

verkoop van kantoorbenodigdheden gering zijn, omdat deze markt nog steeds 

sterk gefragmenteerd is. Ook hier geven reacties van afnemers geen indicatie 

dat de onderhavige concentratie een economische machtspositie zal doen 

ontstaan of versterken. Meer nog dan op de markt voor kantoormeubilair 

worden producten afgenomen van verschillende leveranciers.

53. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als 

gevolg van de onderhavige concentratie op de markt voor verkoop van 

kantoorbenodigdheden een economische machtspositie kan ontstaan of 

worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op 

de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt 



belemmerd.

Inkoop van kantoorproducten

54. Naar schatting van partijen vertegenwoordigt alleen al het Europese 

aanbod aan kantoorproducten een omzetwaarde van ten minste NLG 70 

miljard. Er is geen aanleiding om aan deze schatting van partijen te twijfelen. 

Uitgaande van de gezamenlijke omzet van Ahrend en Samas zou hun 

gezamenlijke marktaandeel op de Europese markt voor inkoop van 

kantoorproducten substantieel lager dan 5% zijn. Uitgaande van markt voor 

inkoop van kantoorproducten die ruimer is dan Europa zou dit marktaandeel 

nog lager zijn. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat dit beeld 

significant wijzigt als uitgegaan wordt van een afzonderlijke markt voor inkoop 

van kantoormeubilair en een afzonderlijke markt voor inkoop van 

kantoorbenodigdheden.

55. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als 

gevolg van de onderhavige concentratie op de markt(en) voor inkoop van 

kantoorproducten een economische machtspositie kan ontstaan of worden 

versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt 

belemmerd.

Advisering en projectmanagement bij de volledige inrichting van kantoren

56. Op de markt voor advisering en projectmanagement bij de volledige 

inrichting van kantoren concurreren Ahrend en Samas zowel met de, naar 

schatting van partijen, 800 zelfstandige dealers die in Nederland actief zijn, 

als met managementadviesbureaus, designwinkels, binnenhuisarchitecten en 

dergelijke.

57. Partijen hebben aangegeven niet over informatie over het volume van deze 

markt te beschikken. Naar schatting van partijen is hun omzet in ieder geval 

aanzienlijk minder dan [0-10]% van hun totale omzet van verkoop van 

kantoormeubilair. Dit kan ook worden afgeleid uit de geringe omzet die 

partijen behalen met de verkoop van stofferingsproducten (verlichting, 

gordijnen, tapijten en dergelijke).

58. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als 

gevolg van de onderhavige concentratie op de markt voor advisering en 

projectmanagement bij de volledige inrichting van kantoren een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd.

 

VI. CONCLUSIE

59. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de 

gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om 

aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 



daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd.

60. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van 

de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 

vereist.

Datum: 7 december 2000

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mr. W.C.J. de Lange

Wnd. hoofd Concentratiecontrole

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Bedoeld worden: bureaus, bureaustoelen, kasten et cetera.

[2] Bedoeld worden: pennen, markeerstiften, paperclips, dossiermappen, 

ordners, nietmachines, bindmachines, computerverbruikartikelen, 

computeraccessoires et cetera.

[3] In het besluit van 2 november 1999 in zaak 1562/Guilbert Kantic is 

geconcludeerd dat voor de beoordeling van die zaak de markt voor verkoop en 

distributie van kantoorproducten niet nader onderscheiden behoeft te worden 

naar productgroepen, zoals kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden. Dit 

was toen gebaseerd op de opvattingen van partijen en de belangrijkste 

concurrenten in die zaak.

[4] The European market for office furniture, CSIL, June 1999, prepared for 

Koninklijke Ahrend N.V., R.1226.9.6, p. 155 e.v.

* Vertrouwelijke gegevens zijn weggelaten of vervangen door niet-

vertrouwelijke weergave.

[5] Bron: productiegroei zoals berekend door het CBS.

[6] OOG staat voor: Onderwijs, Ontspanning en Gezondheidszorg.

[7] OfficeMonitor 1999 / meting 5 (vestigingen met 1 tot 500 fulltimers) 



Kantoormeubilair 1999/2000, Heliview Marketingservice B.V., Breda, 

december 1999.

[8] Bij dit percentage moet volgens partijen worden aangetekend dat bij de 

overheid verhoudingsgewijs meer administratieve banen voorkomen dan in het 

bedrijfsleven en in verband daarmee per werkplek verhoudingsgewijs meer 

besteed wordt aan kantoormeubilair. Partijen verstaan onder overheid in dit 

verband mede die instellingen en organisaties die ingevolge de toepasselijke 

EU-richtlijnen aanbestedingsplichtig zijn. 

[9] Van de top-5 Amerikaanse spelers in de wereld op het gebied van 

kantoormeubilair (Steelcase, Herman Miller, Haworth, Hon en Knoll) zijn er 

volgens partijen vier reeds volop in Europa actief.

[10] Zie voetnoot 7.

[11] OfficeMonitor 2000 / ingedeeld naar branches en werknemersklasse, 

Heliview Marketingservice B.V., Breda, oktober 2000.

[12] Dutch Sector Report office goods market, ING Barings, 4 mei 1998.
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