
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld inartikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer: 2181/Sligro - Prisma 

 

I. MELDING

1. Op 3 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 Sligro Beheer N.V. voornemens is zeggenschap te 

verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over 

Prisma Food Beheer B.V.[1] 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.

 

II. PARTIJEN

2. Sligro Beheer N.V. (hierna: Sligro) is een beursgenoteerde, naamloze 

vennootschap naar Nederlands recht. Sligro is actief op het gebied van de 

groothandel in food- en non-food artikelen aan grootverbruikers alsmede aan 

de detailhandel.

3. Prisma Food Beheer B.V. (hierna: Prisma) is een besloten vennootschap 

naar Nederlands recht. Zij is de dochteronderneming van Prisma Food Holding 

B.V. en zij is actief op het gebied van groothandel in levensmiddelen aan de 

detailhandel. De activiteiten van Prisma die betrekking hebben op de 

supermarktformule Boni Supermarkten[2] worden niet overgedragen.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie is omschreven in een Voorovereenkomst tussen 

Prisma Food Holding B.V. en Sligro Beheer N.V. d.d 17 oktober 2000 die de 

overdracht van alle aandelen in Prisma aan Sligro behelst.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

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

leidt er toe dat Sligro uitsluitende zeggenschap over Prisma verkrijgt.

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



Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Sligro en Prisma.

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 productmarkt

Standpunt partijen

8. Partijen maken ten aanzien van de groothandel in levensmiddelen 

onderscheid naar de markt voor binnenhuishoudelijke verkoop en de markt 

voor buitenhuishoudelijke verkoop. De groothandelsmarkt voor 

binnenhuishoudelijke verkoop van levensmiddelen betreft volgens partijen de 

verkoop van levensmiddelen via het supermarktkanaal.[3] De markt voor 

buitenhuishoudelijke verkoop ziet volgens partijen op verkoop van 

levensmiddelen via horeca, institutionele grootverbruikers en 

bedrijfsrestauratieve en overige grootverbruikers.

Beoordeling

9. Op groothandelsniveau bestaat er enkel overlap tussen de activiteiten van 

partijen op het gebied van de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen aan 

supermarkten nu Prisma niet levert op de buitenhuishoudelijke markt. Beide 

partijen leveren levensmiddelen aan zowel zelfstandig opererende 

supermarkten onder eigen naam[4] als aan zelfstandig 

supermarktondernemers die opereren onder een supermarktformule van 

partijen.

10. Zoals aangegeven, leveren partijen niet alleen dagelijkse 

consumptiegoederen aan supermarkten onder eigen naam maar daarnaast 

ook aan supermarkten die n van hun formules exploiteren. In 1628/Laurus 

Groenwoudt [5] en 1710/Schuitema A&P [6] zijn de activiteiten van de 

betrokken ondernemingen op het gebied van de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten van de door betrokken ondernemingen 

gexploiteerde formules afgebakend als de markt voor de verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten. Partijen hebben niet 

gesteld of er is niet anderszins gebleken dat er feiten of omstandigheden zijn 

die zouden moeten leiden tot een andere beoordeling van de positie van de 

betrokken ondernemingen op deze markt. Gelet op het feit dat beide partijen 

actief zijn op het gebied van verkoop van dagelijkse consumptiegoederen door 

middel van hun formules[7] kan ook in het onderhavige geval de productmarkt 

op bovengenoemde wijze worden afgebakend.

Relevante geografische markt

11. Partijen gaan in hun melding uit van een nationale markt behoudens de 

Wadden-eilanden, de kop van Noord-Holland en Limburg. Partijen maken een 

uitzondering voor genoemde gebieden nu in die gebieden geen overlap van 



activiteiten bestaat.[8]

12. Het is zeer wel mogelijk dat de groothandelsmarkt van dagelijkse 

consumptiegoederen voor binnenhuishoudelijke verkoop aan de detailhandel 

nationaal van karakter is.[9] Sligro heeft een landelijk netwerk van vestigingen. 

Prisma heeft drie distributiecentra maar belevert afnemers die nagenoeg over 

het gehele land verspreid zijn gevestigd. Of een uitzondering voor de 

Waddeneilanden, Limburg en de kop van Noord-Holland gerechtvaardigd is, 

kan echter in het midden blijven nu dat de beoordeling niet benvloedt.

13. Wat betreft de geografische omvang van de markt voor de verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten is in de zaken 1628/Laurus 

Groenwoudt en 1710/Schuitema A&P [10] geconcludeerd dat de markt voor 

de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten nationaal is. 

Er is in de onderhavige zaak geen aanleiding om de geografische markt 

anders dan in de bovenaangeduide zaken te beoordelen[11], zodat bij de 

beoordeling wordt uitgegaan van een nationale markt voor de verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten.

B. Gevolgen van de concentratie

14. Op de groothandelsmarkt van levensmiddelen voor binnenhuishoudelijke 

verkoop zijn partijen in zeer beperkte mate actief. Het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen op een nationale markt zal na de concentratie 

minder dan 5% bedragen. Ook indien wordt uitgegaan van een nationale 

markt met uitzondering van de Wadden-eilanden, de kop van Noord-Holland 

en Limburg zal het marktaandeel van partijen beneden de 5% blijven. Op een 

ruimere markt voor de groothandel in dagelijkse consumptiegoederen dan 

enkel de binnenhuishoudelijke verkoop is de positie van Prisma 

verwaarloosbaar.[12] Ook zijn er belangrijke andere spelers zoals 

Ahold/Gastronoom op dit ruimere gebied actief.

15. Op de markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via 

supermarkten is Sligro eveneens slechts in bescheiden mate actief met de 

formules Thuismarkt, Rijdende Winkel en Milo. Als gevolg van de concentratie 

zullen de formules Golff, Meermarkt, Attent en Zomermarkt/Rekra aan Sligro 

worden toegevoegd. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen zal na de 

concentratie minder dan 5% bedragen.

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

gevolg van de onderhavige 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. Integendeel, als gevolg van de concentratie kan Sligro 

op betere wijze tegenwicht bieden aan de sterke spelers op de nationale 

markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten, 

zoals met name Ahold en Laurus.

 

VI. CONCLUSIE

17. 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.

18. 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: 15 november 2000

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mw. mr. M.G. Esteruelas Berlinguer

Wnd. plv. 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] Met uitzondering van de activiteiten van Prisma Food Beheer met 

betrekking tot de supermarktformule Boni Markten.

[2] Dit zijn ongeveer 32 supermarkten.

[3] Partijen stellen: de supermarkten binnen de food-markt in Nederland. 

[4] Sligro levert goederen aan 250 zelfstandig opererende supermarkten onder 

eigen naam en Prisma aan 30 zelfstandig opererende supermarkten onder 

eigen naam. Bron: Distrifood, 21 oktober 2000.

[5] Besluiten van 9 februari 2000 en 3 juli 2000.

[6] Besluiten van 22 februari 2000 en 24 juli 2000.

[7] Sligro door middel van de formule Thuismarkt (115 winkels), Rijdende 

Winkel (150 winkels) en Milo (71 winkels) en Prisma door middel van haar 

formules Golff (60 winkels), MeerMarkt (86 winkels), Attent (59 winkels) en 

Zomermarkt/Rekra (71 winkels). Bron: Distrifood, 21 oktober 2000.

[8] Prisma is in deze gebieden niet actief.



[9] Vergl. ook zaak 88/Sligro Koole Horecacombinatie, besluit van 30 maart 

1998, punten 20 23.

[10] Reeds aangehaald.

[11] Met name is er geen aanleiding om te veronderstellen dat als gevolg van 

de onderhavige concentratie het keteneffect, zoals uiteengezet in de zaken 

1628/Laurus Groenwoudt en 1710/Schuitema A&P, reeds aangehaald, zou 

worden doorbroken.

[12] Zoals aangegeven is Prisma enkel actief op het gebied van de verkoop 

van dagelijkse consumptiegoederen aan de detailhandel en niet aan de 

buitenhuishoudelijke markt.

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.


