
BESLUIT

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

tot ongegrondverklaring van de bezwaren van Texincare Sales B.V. en Tevic 

International B.V., gericht tegen zijn besluit van 18 juni 1999.

Zaaknummer 407/ Texincare en Tevic - Amicon Zorgverzekeraar 

 

I. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

1. Op 30 maart 1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag van Oost-Nederland 

Zorgverzekeraar U.A., thans genaamd Amicon Zorgverzekeraar (hierna: 

Amicon) tot ontheffing van het verbod van artikel 6 van de Mededingingswet 

(hierna: Mw), voor zover dit verbod door de d-g NMa van toepassing zou 

worden geacht. De ontheffingsaanvraag is ingediend voor het 

standaardcontract dat Amicon hanteert met betrekking tot de verstrekking van 

hulpmiddelen door apothekers (hierna: medewerkersovereenkomst). Deze 

aanvraag is bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: NMa) 

geregistreerd onder zaaknummer 882.

2. Bij brief van 10 april 1998 hebben Texincare Sales B.V. en Tevic 

International B.V., beiden gevestigd te Neede, een klacht ingediend op grond 

van de Mededingingswet tegen Amicon. Tevic International B.V. is producent 

van hulpmiddelen voor de gezondheidszorg, waaronder incontinentie-

absorptiematerialen zoals bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder e, en artikel 

14b van de Regeling hulpmiddelen 1996. Texincare Sales B.V. verkoopt de 

door Tevic International B.V. geproduceerde producten. Deze ondernemingen 

worden hierna gezamenlijk aangeduid als Texincare. De door Texincare 

ingediende klacht is bij de NMa geregistreerd onder zaaknummer 407. 

Texincare verzocht de d-g NMa een onderzoek in te stellen naar de afspraken 

die zijn gemaakt tussen apothekers en Amicon met betrekking tot de 

verstrekking van bepaalde merken incontinentie-absorptiemateriaal (hierna: 

incontinentiemateriaal) aan de verzekerden van Amicon.

3. Daar de klacht zag op een onderdeel van de medewerkersovereenkomst 

waarop de ontheffingsaanvraag betrekking had, zijn de klacht en 

ontheffingsaanvraag tegelijkertijd behandeld door de NMa. Het deel van de 

ontheffingsaanvraag waarop de klacht zag, betrof het door Amicon hanteren 

van een merkenvoorkeurslijst voor de betrokken incontinentiematerialen in de 

medewerkersovereenkomst. Deze merkenvoorkeurslijst houdt in dat de 

Amicon aangeeft welk merk, of welke merken, van een bepaald hulpmiddel 

met voorrang worden aangeboden aan verzekerden.

4. Bij besluit van 18 juni 1999 (hierna: het bestreden besluit) wijst de d-g NMa 

de ontheffingsaanvraag gedeeltelijk af, namelijk voor zover deze betrekking 

heeft op tarieven. De in de medewerkersovereenkomst opgenomen tarieven 

voor de verstrekking van de betrokken hulpmiddelen zijn naar het oordeel van 

de d-g NMa in strijd met artikel 6, lid 1, Mw, aangezien het een prijsafspraak 

betreft waarbij afstemming plaats vindt binnen de Apothekersvereniging Oost 

Nederland (hierna: AVON). Deze prijsafspraak komt niet voor ontheffing in 

aanmerking, omdat niet aan de voorwaarden van artikel 17 Mw is voldaan. 



Voor het overige beperkt de medewerkersovereenkomst de mededinging niet. 

Ook de merkenvoorkeurslijsten beperken volgens de d-g NMa de mededinging 

niet en zijn derhalve niet in strijd met artikel 6, lid 1, Mw, en evenmin met de 

in de klacht verder aangevoerde artikelen 24 Mw, en 81 en 82 EG. Daarom 

wijst de d-g NMa het in de klacht van Texincare begrepen verzoek om 

toepassing van artikel 56 Mw met betrekking tot de in de 

medewerkersovereenkomst gehanteerde merkenvoorkeurslijsten af.

5. Bij brief van 13 juli 1999 heeft Texincare tijdig bezwaar gemaakt tegen het 

besluit van 18 juni 1999. De heer Trooster, apotheker te Goor, heeft bij 

faxbericht en brief van 29 juli 1999 eveneens tijdig bezwaar gemaakt. Dit 

laatste bezwaarschrift ziet op het onderdeel van het bestreden besluit dat 

betrekking heeft op de tariefafspraken.

6. Op 5 oktober 1999 hebben Texincare en Trooster ten kantore van de NMa 

een mondelinge toelichting gegeven op hun bezwaarschriften. Tevens is 

Amicon (zie hierna onder II) in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te 

geven op het bezwaarschrift.

7. Bij brief van 16 december 1999 heeft Texincare nadere stukken ingediend.

8. Bij besluit van 13 december 2000, met nummer 882/66, is beslist op het 

bezwaarschrift van de heer Trooster. Daarbij zijn diens bezwaren ongegrond 

verklaard. Het onderhavige besluit heeft betrekking op het bezwaarschrift van 

Texincare.

 

II. BEZWAREN VAN TEXINCARE

9. Volgens Texincare miskent het bestreden besluit de wijze waarop de 

inkoop van incontinentiemateriaal door Amicon verloopt. Amicon koopt niet 

rechtstreeks in bij de leveranciers, maar bedingt van de apothekers dat zij de 

op de merkenvoorkeurslijst vermelde materialen inkopen ter verstrekking aan 

ziekenfondsverzekerden. Ook de bestelling en betaling door instellingen aan 

leveranciers wordt gerealiseerd via de apotheken.

10. Volgens Texincare komt de merkenvoorkeurslijst feitelijk neer op de 

uitsluiting van merken die niet op de lijst voorkomen. Apotheken blijken in de 

praktijk allerlei praktische bezwaren aan te voeren, zoals beperkte 

verkrijgbaarheid, wanneer een patint vraagt om een niet op de lijst opgenomen 

merk. De uitsluiting in het kernwerkgebied van Amicon heeft volgens 

Texincare geresulteerd in een omzetdaling van ongeveer 40 procent voor de 

niet geselecteerde leveranciers.

11. Volgens Texincare is er, anders dan in het bestreden besluit is 

overwogen, geen sprake van een eenzijdige beslissing van Amicon. Amicon 

heeft uitgebreid met de leveranciers onderhandeld over de voorwaarden 

waaronder Amicon bereid was de producten op de merkenvoorkeurslijst te 

plaatsen. Daarbij heeft Amicon van iedere leverancier een 'sponsorbedrag' van 

naar verluidt f 150.000,- bedongen. Zonder twijfel is hierbij bedongen, aldus 

Texincare, dat Amicon zoveel mogelijk zal bevorderen dat uitsluitend de op de 

merkenvoorkeurslijst geplaatste producten worden verstrekt. In de praktijk 

blijkt dan ook dat Amicon alle verzorgingstehuizen in het gebied waarin de 

apothekers zijn gevestigd heeft benaderd, en dat zij er bij hen op heeft 



aangedrongen dat zij voortaan zoveel mogelijk de merken op de 

merkenvoorkeurslijst zullen verstrekken aan hun bewoners. Er wordt derhalve 

door Amicon collectieve exclusiviteit beoogd ten aanzien van de drie op de 

merkenvoorkeurslijst opgenomen merken.

12. Dat er geen sprake is van eenzijdig gedrag van Amicon blijkt volgens 

Texincare voorts uit het feit dat de merkenvoorkeurslijst wordt opgenomen in 

de medewerkersovereenkomsten. Dit betekent dat de merkenvoorkeurslijst 

deel uitmaakt van een overeenkomst met andere ondernemingen, te weten de 

apothekers, die op deze wijze ernstig in hun handelingsvrijheid ten aanzien 

van de keuze van hun leveranciers worden beperkt.

13. Volgens Texincare is bij de beoordeling van de klacht wegens inbreuk van 

artikel 24 Mw de relevante markt onjuist afgebakend. De inkoop van 

incontinentiemateriaal vormt een aparte productmarkt. Amicon koopt niet 

naast de groothandels, instellingen, postorderbedrijven, en dergelijke 

incontinentiemateriaal in, maar bepaalt wel binnen haar kernwerkgebied de 

voorwaarden waaronder incontinentiemateriaal voor alle 

ziekenfondsverzekerden wordt verstrekt en vergoed. De relevante geografische 

markt is derhalve beperkt tot het kernwerkgebied van Amicon.

14. Indien Amicon werkelijk eenzijdig de merkenvoorkeurslijst samenstelt, is 

hiermee gegeven dat zij zich onafhankelijk van de apothekers kan gedragen. 

Het is volgens Texincare niet van belang dat de apothekers de materialen in 

heel Nederland kunnen inkopen, aangezien de apothekers binnen het 

kernwerkgebied van Amicon op Amicon zijn aangewezen voor de vergoeding 

van de incontinentiematerialen.

15. Dat Amicon binnen haar kernwerkgebied over een economische 

machtspositie beschikt, blijkt volgens Texincare ook uit het gegeven dat 

Amicon voor het jaar 1998 geen objectieve criteria heeft gehanteerd, zoals 

ook door het Gerechtshof Arnhem is bepaald, en dat zij zonder goede reden 

aan het aanbod van Texincare voorbij is gegaan.

16. Texincare stelt verder dat er naast een verboden horizontale prijsbinding 

tussen de bij de AVON aangesloten apothekers ook sprake is van een 

verticale prijsbinding. De overeenkomsten met de leveranciers bepalen 

immers de prijzen waartegen Amicon aan de apothekers de hulpmiddelen 

vergoedt. Er wordt in de betreffende taxe gerekend met een marge van 25 

procent tussen inkoop- en verkoopprijs. Deze marge wordt door de apotheken 

op hun beurt bedongen van de groothandels. Op deze wijze bewerkstelligt de 

overeenkomst tussen Amicon en de apotheken een verticale prijsbinding in de 

gehele distributiekolom, en wordt bijgevolg ook de prijsconcurrentie in de 

relatie tussen de groothandels en de apotheken evenzeer ernstig en in ieder 

geval merkbaar beperkt.

17. Texincare stelt zich op het standpunt dat de nietigheid van de verboden 

prijsafspraken mogelijk leidt tot de nietigheid van het overige deel van de 

medewerkersovereenkomst, waaronder tevens de merkenvoorkeurslijst.

 

III. ZIENSWIJZE VAN AMICON

18. Amicon bestrijdt dat er een overeenkomst is gesloten met leveranciers in 



de door Texincare bedoelde zin.

19. Amicon bestrijdt het bestaan van een 'sponsorbedrag' dat volgens 

Texincare door haar zou zijn bedongen van de op de merkenvoorkeurslijst 

opgenomen leveranciers.

20. Volgens Amicon dient Texincare de door haar gestelde praktische 

bezwaren die apothekers zouden opwerpen wanneer om een product van 

Texincare wordt gevraagd, aan te tonen. Amicon zijn ter zake in ieder geval 

geen klachten van verzekerden bekend. In zijn algemeenheid kan het wel 

eens gebeuren dat een merk niet op voorraad is, maar dat geldt ook voor de 

wel op de merkenvoorkeurslijst opgenomen merken.

21. Volgens Amicon dient Texincare te bewijzen dat haar omzet is gedaald 

en dat deze daling het gevolg is van het gegeven dat Texincare niet is 

opgenomen op de merkenvoorkeurslijst.

22. Volgens Amicon is het door het Gerechtshof Arnhem als onzorgvuldig 

gekwalificeerde onderzoek, aangaande het opstellen van de 

merkenvoorkeurslijst, opnieuw uitgevoerd door een ander onderzoeksbureau. 

Er is een nieuw rapport opgemaakt. In afwachting van een oordeel van de 

NMa is besloten om de merkenvoorkeurslijst niet te hanteren. Er wordt per 1 

januari 2000 een geheel nieuw beleid ontwikkeld, waarin gebruik wordt 

gemaakt van de punten die naar voren zijn gekomen uit de procedures bij de 

NMa en de civiele rechter, en uit het nieuwe onderzoeksrapport van Aduard 

B.V. Bij brief van 3 november 1998 heeft Amicon de afschaffing van de 

bestaande merkenvoorkeurslijst medegedeeld aan alle huisartsen en 

apothekers binnen haar kernwerkgebied.

 

IV. BEOORDELING

23. Tijdens de hoorzitting is gebleken, en is overigens ook door Texincare 

onderkend, dat een aantal stellingen van Texincare niet onderbouwd kan 

worden. Het betreft het gestelde 'sponsorbedrag', de gestelde benadering door 

Amicon van de verzorgingstehuizen en de gestelde omzetdaling van 

leveranciers die niet zijn geselecteerd voor de merkenvoorkeurslijst. Ook 

anderszins is niet gebleken van feiten die deze stellingen voldoende 

aannemelijk maken. Daargelaten wat er zij van hun mededingingsrechtelijke 

relevantie, behoeven deze stellingen bijgevolg geen nadere inhoudelijke 

beoordeling.

24. Ten aanzien van de praktische bezwaren die apothekers zouden 

opwerpen t.a.v. niet op de voorkeurslijst voorkomende merken, heeft 

Texincare een brief overgelegd van een patint, waarin melding werd gemaakt 

van ontmoedigend gedrag van een apotheker ten aanzien van een niet op de 

voorkeurslijst voorkomend merk. Uit dezelfde brief bleek echter tevens, dat het 

merk na aandringen niettemin door deze apotheker werd verstrekt. Van een 

stelselmatige weigering tot levering is derhalve niet gebleken, zodat hiermee 

bij de verdere beoordeling ook geen rekening behoeft te worden gehouden.

25. Voor het overige zullen de bezwaren van Texincare hieronder nader 

worden beoordeeld, waarbij eerst zal worden getoetst aan artikel 6 Mw 

(waarbij ook op het aspect van prijsbinding wordt ingegaan) en vervolgens aan 



artikel 24 Mw.

Ten aanzien van de gestelde inbreuk op artikel 6 Mw

26. Texincare stelt dat er bij de vaststelling van de merkenvoorkeurslijst geen 

sprake is van een eenzijdig handelen van Amicon, maar van contractuele 

betrekkingen, in de eerste plaats tussen Amicon en de geselecteerde 

leveranciers en in de tweede plaats tussen Amicon en de apothekers. Over 

beide genoemde betrekkingen kan (respectievelijk bij randnummers 27-28 en 

bij randnummers 29-31) het volgende worden opgemerkt. 

27. Zoals in het bestreden besluit is uiteengezet, bepaalt Amicon bij de 

opstelling van de merkenvoorkeurslijst eenzijdig de criteria waaraan de 

betreffende hulpmiddelen dienen te voldoen. Vervolgens worden door een 

onafhankelijke instantie alle merken aan deze criteria getoetst. Op basis van 

dit onderzoek selecteert Amicon een aantal leveranciers, waarna met ieder 

afzonderlijk wordt onderhandeld over een korting. Afhankelijk van de 

uitkomsten van deze onderhandelingen bepaalt Amicon of een bepaald merk 

op haar merkenvoorkeurslijst wordt geplaatst. Met de producenten die op de 

merkenvoorkeurslijst worden opgenomen, is contractueel geen exclusiviteit 

overeengekomen. De merkenvoorkeurslijst wordt in beginsel jaarlijks herzien, 

hetgeen betekent dat Amicon de gehele procedure elk jaar opnieuw uitvoert, 

en leveranciers bijgevolg in beginsel elk jaar een nieuwe kans krijgen om te 

worden opgenomen op de merkenvoorkeurslijst.

28. Amicon ontkent dat zij met de geselecteerde leveranciers een 

overeenkomst sluit, waarin Amicon zich verplicht tot het opnemen van de 

voorkeurslijst in de medewerkersovereenkomsten. Wel wordt door Amicon 

met deze leveranciers onderhandeld over de prijzen en voorwaarden bij 

levering van de betrokken hulpmiddelen aan de apothekers. Wat hiervan zij, 

van belang is in de eerste plaats dat geen exclusiviteit is overeengekomen die 

een uitsluitingseffect heeft voor andere leveranciers van 

incontinentiematerialen. Van belang is in de tweede plaats dat de klacht van 

Texincare zich in wezen richt tegen de aan de onderhandelingen 

voorafgaande, eenzijdige keuze van Amicon om een beperkt aantal 

leveranciers te selecteren van wie producten op de voorkeurslijst geplaatst 

worden. Terecht is dienaangaande in het bestreden besluit gesteld dat 

Amicon hier op basis van het beginsel van contractsvrijheid gebruik maakt van 

haar recht om te kiezen met welke onderneming(en) zij een overeenkomst wil 

aangaan. Een beslissing om geen contractuele relatie aan te gaan met 

andere leveranciers is hiervan een logisch uitvloeisel en valt niet onder de 

reikwijdte van het verbod van artikel 6 Mw.

29. De merkenvoorkeurslijst maakt deel uit van de 

medewerkersovereenkomsten die met de apothekers in het kernwerkgebied 

van Amicon worden gesloten. De vraag is of deze 

medewerkersovereenkomsten een zelfstandige rol spelen bij de beweerde 

mededingingsbeperking aan de vraagzijde van de markt voor 

incontinentiemateriaal. In het bestreden besluit wordt er van uitgegaan, dat 

het opnemen in de medewerkersovereenkomsten nog steeds een uitvloeisel is 

van de eenzijdige keuze van Amicon en dat de apothekers op dit beleid geen 

invloed uitoefenen. Amicon selecteert en onderhandelt niet namens de 

apothekers. De ogenschijnlijke tegenstelling met de conclusie van de d-g 

NMa in hetzelfde besluit aangaande de in de medewerkersovereenkomsten 

neerlegde tariefafspraken kan hierdoor worden verklaard, dat het in het geval 

van tarieven een punt betreft waarmee het inkomen van de apothekers 



rechtstreeks gemoeid is en ten aanzien waarvan is geconstateerd dat, in 

samenhang met collectieve onderhandelingen tussen Amicon en AVON, 

sprake was van besluiten van AVON, c.q. afstemming tussen de leden van 

AVON, in strijd met artikel 6 Mw.

30. Aan de bezwaren van Texincare ligt mogelijk een andere zienswijze ten 

grondslag, namelijk dat Amicon samen met de apothekers in haar 

kernwerkgebied op basis van de tussen hen bestaande contractuele 

betrekkingen als het ware een inkoopcombinatie vormt , waarbij Amicon 

(mede) namens de apothekers onderhandelt met de leveranciers.

31. Van het bestaan van een dergelijke verhouding tussen Amicon en de 

apothekers is echter niet gebleken. Ten overvloede zij opgemerkt, dat indien 

deze zienswijze wel juist zou zijn, dit Texincare nog niet kan baten. In dat 

geval zou een toetsing aan artikel 6, eerste lid, Mw weliswaar op haar plaats 

zijn, maar moet worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een 

mededingingsbeperking in de zin van deze bepaling. In dit verband dient 

opnieuw te worden gewezen op het ontbreken van exclusiviteit: de apothekers 

blijven vrij om van andere leveranciers te betrekken en ontvangen in dat geval 

voor doorlevering aan verzekerden ook een vergoeding van Amicon. Nog 

afgezien van de vraag van verzekerden naar andere producten, is het 

geenszins uitgesloten dat andere leveranciers de betrokken apothekers 

benaderen en aan hen gunstige aanbiedingen doen. Aangezien de markt voor 

koop en verkoop van incontinentiemateriaal een landelijke markt is (zie 

hieronder, randnummers 37-42), heeft de samenwerking bovendien niet een 

zodanige bundeling van inkoopmacht ten gevolge, dat deze in het licht van de 

beschikkingenpraktijk inzake inkoopverbanden negatief zou moeten worden 

beoordeeld.[1]

32. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het 

hanteren van een merkenvoorkeurslijst op de wijze zoals Amicon dit doet, al 

dan niet in samenwerking met de apothekers in haar kernwerkgebied, geen 

gedraging is die valt onder het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw. De 

bezwaren ter zake zijn derhalve ongegrond.

Prijsbinding

33. In het bestreden besluit, nadien bevestigd bij het besluit van 13 december 

2000 op bezwaar van de heer Trooster (vermeld bij randnummer 8), heeft de d-

g NMa vastgesteld dat de tariefafspraken in de medewerkersovereenkomsten 

berusten op besluiten van AVON, c.q. afstemming tussen de leden van 

AVON, welke in strijd zijn met artikel 6, eerste lid, Mw en niet voor ontheffing 

in aanmerking komen.[2]

34. De klacht van Texincare, welke heeft geleid tot het bestreden besluit, 

richtte zich niet tegen een verticale prijsbinding tussen apothekers en 

groothandels. De gestelde prijsbinding heeft dan ook geen onderdeel 

uitgemaakt van het bestreden besluit. Eerst in de onderhavige 

bezwaarprocedure heeft Texincare dit punt aangevoerd. Een beslissing op 

bezwaar, welke is gericht op een bestuurlijke heroverweging, leent zich niet 

voor een beoordeling van deze nieuwe klacht.

35. Ook de opmerking van Texincare ten aanzien van de mogelijke gevolgen 

van de nietigheid van de verboden prijsafspraken voor de 

medewerkersovereenkomst als geheel, waaronder de merkenvoorkeurslijst, 

behoeft in het kader van deze procedure geen inhoudelijke beoordeling. Voor 



de vaststelling van de gevolgen van het verbod van prijsafspraken voor de 

overige gedeelten van de overeenkomst, zoals de voorkeurslijsten, en met 

name de vaststelling van eventuele (partile) nietigheid, geldt dat de civiele 

rechter, en niet de d-g NMa, bevoegd is. 

Ten aanzien van de gestelde inbreuk op artikel 24 Mw

36. Volgens Texincare beschikt Amicon over een economische machtspositie 

binnen haar kernwerkgebied, aangezien zij in dat gebied de voorwaarden 

bepaalt waaronder incontinentiemateriaal door apothekers aan de bij haar 

aangesloten ziekenfondsverzekerden wordt verstrekt en vergoed.

37. Om de positie van Amicon in het onderhavige geval te beoordelen, dient 

gekeken te worden naar de invloed die zij uitoefent op de markt voor de 

verkoop van incontinentiemateriaal door leveranciers zoals Texincare aan hun 

afnemers het eerste stadium van verhandeling, derhalve en niet, zoals 

Texincare lijkt te veronderstellen, naar de markt voor de verstrekking van 

incontinentiematerialen door apothekers aan ziekenfondsverzekerden (of, 

zoals het uit een ander gezichtspunt pleegt te worden aangeduid, de inkoop 

door ziekenfondsen van hulpmiddelen bij apothekers ten behoeve van de 

verstrekking in natura aan hun verzekerden).

38. In het bestreden besluit is vastgesteld dat de relevante geografische markt 

voor het eerste stadium van verhandeling geheel Nederland omvat. In de 

eerste plaats omdat er geen verschillen zijn geconstateerd in de wijze waarop 

inkoop van incontinentiemateriaal plaatsvindt in de verschillende delen van 

Nederland. In de tweede plaats hebben de afnemers de mogelijkheid zich in 

geheel Nederland te bevoorraden, zonder dat dit aanzienlijk duurder wordt. De 

producenten en importeurs geven blijk van grote activiteit in heel Nederland. 

Ook het gegeven dat producenten en importeurs landelijk leveren, 

rechtvaardigt de opvatting dat het hier een nationale markt betreft.

39. Voorts is in het bestreden besluit overwogen dat Amicon het 

incontinentiemateriaal van alle in Nederland gevestigde producenten en 

importeurs van incontinentiemateriaal laat testen, alvorens in onderhandeling 

te treden over leveringsvoorwaarden, en dat producenten bereid zijn voor 

dezelfde prijs in geheel Nederland te leveren, hetgeen de conclusie dat sprake 

is van een landelijke markt, bevestigt.

40. Texincare heeft tegen de in de vorige punten genoemde overwegingen 

geen argumenten ingebracht. Zij herhaalt in haar bezwaarschrift eenvoudig de 

stelling dat Amicon in haar kernwerkgebied de voorwaarden bepaalt 

waaronder incontinentiemateriaal wordt verstrekt door apothekers aan de bij 

haar aangesloten ziekenfondsverzekerden. Deze stelling leidt gezien het 

bovenstaande niet tot het oordeel dat het bestreden besluit op dit punt 

correctie behoeft.

41. Daaraan kan nog worden toegevoegd, dat Texincare kennelijk voorbij gaat 

aan de mogelijkheid dat een machtspositie van Amicon in de verhouding met 

apothekers niet vanzelfsprekend leidt tot een machtspositie in de verhouding 

met leveranciers op een hoger niveau in dezelfde productiekolom, aangezien 

op het hogere niveau de geografische markt opnieuw en veelal anders moet 

worden afgebakend. Dit doet zich ook in het onderhavige geval voor.

42. Bovendien dient te worden opgemerkt, dat indien een bepaalde gedraging 



van een onderneming moet worden beoordeeld in het kader van artikel 24 Mw, 

en deze gedraging zich afspeelt op een beperkt regionaal gebied, niet op 

voorhand mag worden aangenomen dat de relevante markt zich ook tot dit 

gebied is beperkt. Dat zou immers automatisch leiden tot het aannemen van 

een machtspositie van die onderneming.

43. Op de landelijke markt waarop producenten en importeurs, waaronder 

Texincare, incontinentiematerialen aanbieden, beschikken aan de vraagzijde 

noch Amicon, noch de in haar kernwerkgebied werkzame apothekers 

waarmee Amicon een medewerkersovereenkomst heeft gesloten individueel of 

collectief[3] over een economische machtspositie. Wil een koper macht 

kunnen uitoefenen op zijn leveranciers (producenten en importeurs), dan dient 

hij te beschikken over inkoopmacht op de relevante markt. Daarvan is in casu 

geen sprake.

44. Op de vraagzijde van deze markt zijn naast Amicon (c.q. de apothekers 

uit haar kernwerkgebied) immers vele spelers actief, te weten andere 

zorgverzekeraars (al dan niet regionaal werkend, met de apothekers waarmee 

zij medewerkersovereenkomsten hebben gesloten), groothandelaren, 

postorderbedrijven en instellingen zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen en 

medische speciaalzaken. Indien een leverancier (tijdelijk) niet de gunst 

verwerft van een van deze vragers, dan kan hij meedingen naar de gunst van 

de andere vragers op deze markt en het is niet aannemelijk dat n van de 

vragers zodanige druk kan uitoefenen dat de ene leverancier tegen de andere 

leverancier kan worden uitgespeeld. In het bestreden besluit is aangegeven 

dat het aandeel van Amicon, c.q. dat van de in haar kernwerkgebied 

werkzame apothekers, hooguit ca. 4% bedraagt (randnummer 98). Dit 

gegeven is niet door Texincare weersproken.

45. Ook de stelling van Texincare dat de economische machtspositie van 

Amicon zou blijken uit het feit dat zij bij de samenstelling van de 

merkenvoorkeurslijst geen objectieve criteria gehanteerd heeft en zonder 

goede reden voorbij is gegaan aan het aanbod van Texincare, kan niet worden 

gevolgd. Texincare verwijst in dit verband naar een arrest van het Gerechtshof 

Arnhem van 27 oktober 1998.[4]

46. Het Gerechtshof Arnhem heeft in kort geding geoordeeld dat Amicon de 

selectie ten behoeve van de voorkeurslijst in 1997 op onzorgvuldige wijze had 

uitgevoerd, omdat enerzijds de gemaakte keuze op het punt van 

productvergelijking onvoldoende inzichtelijk was gemaakt en anderzijds het 

voorkeurspakket relatief duurder uitviel dan het aanbod van Texincare. Het 

Gerechtsof nam hierbij in aanmerking dat op Amicon de bijzondere taak rust 

om te bevorderen dat de haar toevertrouwde middelen op doelmatige wijze 

worden gebruikt en dat de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd, en dat op 

Amicon een verplichting rust om dienaangaande een behoorlijke 

verantwoording af te leggen.

47. Het Gerechtshof ging er dus niet van uit dat Amicon een machtspositie 

had in de zin van artikel 24 Mw (in welk geval het hof trouwens eerst de 

relevante markt had moeten afbakenen), of dat Amicon een dergelijke 

machtspositie ten eigen bate zou hebben uitgebuit door toepassing van 

prijsdiscriminatie of door leveranciers op straffe van uitsluiting te dwingen tot 

lagere, economisch onhoudbare, prijzen.

48. Bij randnummers 28 en 31 werd reeds geconstateerd dat plaatsing op de 

merkenvoorkeurslijst slechts voor n jaar geldt en geen exclusiviteit in de 



betrekkingen tussen de verkozen leveranciers en de apothekers inhoudt.

49. Zelfs indien Amicon zich niet in alle gevallen heeft gehouden aan de 

selectieprocedure zoals bij randnummer 27 weergegeven, of indien zij deze 

onzorgvuldig heeft uitgevoerd, kan dus niet worden geconcludeerd dat naast 

civielrechtelijk onrechtmatig handelen sprake is geweest van misbruik in de 

zin van artikel 24 Mw nog daargelaten de vraag of hieruit in dit geval ook het 

bestaan van een machtspositie zou kunnen worden afgeleid.

50. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat bij het 

hanteren van een merkenvoorkeurslijst door Amicon geen misbruik wordt 

gemaakt van een economische machtspositie in de zin van artikel 24, eerste 

lid, Mw. De bezwaren ter zake zijn derhalve ongegrond.

BESLUIT

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit verklaart de 

bezwaren van Texincare Sales B.V. en Tevic International B.V. tegen zijn 

besluit van 18 juni 1999 ongegrond.

Datum: 15 januari 2001

 

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

 

Besluit van 18 juni 1999

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] Zie het besluit van de Europese Commissie in de zaak Socemas, Pb EG 

201, 1968, p. 4, en de besluiten van de d-g NMa van 25 oktober 1999 in zaak 

224, inkooporganisatie Multizorg en van 13 oktober 2000 in zaken 652 en 

145, inkoopsamenwerkingsovereenkomst ziekenfondsen VGZ, OZ en CZ.

[2] Tijdens de onderhavige bezwaarprocedure is gebleken dat in het bestreden 

besluit abusievelijk de indruk is gewekt dat het CTG enige bemoeienis heeft 

met de totstandkoming van de taxeprijzen van hulpmiddelen. Dit is niet het 

geval, zie het besluit van de d-g NMa van 13 december 2000 in de zaak 882, 

Amicon Zorgverzekeraar, bij randnummer 94.

[3] Vgl. randnummers 30-31, supra. 



[4] Gerechtshof Arnhem 27 oktober 1998, 98/116 KG Texincare Sales BV en 

Tevic International BV/Oost Nederland Zorgverzekeraar Ziekenfonds UA, 

Amicon Zorgverzekeraar.
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