
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

 

I. MELDING EN PROCEDURE

1. Op 10 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 Schuitema N.V. en B.V. Sperwer Holding voornemens zijn 

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

melding is mededeling gedaan in Staatscourant 222 van 15 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.

2. Op 16 november 2000 is partijen verzocht om aanvulling van de melding 

krachtens artikel 35, tweede lid, van de Mededingingswet, omdat de bij de 

melding verstrekte gegevens onvoldoende waren voor de beoordeling ervan. Zo 

ontbraken bepaalde (recente) gegevens betreffende door partijen in de melding 

aangemerkte door de concentratie te benvloeden markten en de 

onderbouwing van een door partijen in de melding ingenomen stelling. Op 

grond van artikel 38 van de Mededingingswet schortte dit verzoek de in de 

artikelen 34 en 37, eerste en derde lid, van de Mededingingswet genoemde 

termijn van vier weken op. Op 11 december 2000 hebben partijen per telefax 

antwoorden op de gestelde vragen verstrekt. Op 12 december 2000 is partijen 

medegedeeld dat de op 11 december 2000 ontvangen aanvulling niet volledig 

was, aangezien de antwoorden op een aantal vragen nog niet was verstrekt en 

dat derhalve de genoemde termijn opgeschort bleef. Op 13 december 2000 

hebben partijen de nog ontbrekende antwoorden verstrekt. Op 18 december 

2000 is de ontvangst van de aanvulling aan partijen bevestigd en partijen 

medegedeeld dat de genoemde termijn 27 dagen opgeschort is geweest.

 

II. PARTIJEN

3. De melding is verricht door Schuitema N.V. (hierna: Schuitema) en B.V. 

Sperwer Holding (hierna: Sperwer). Schuitema en Sperwer worden hierna 

gezamenlijk aangeduid als partijen (zie echter hierna punt 50).

4. Schuitema is een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht. Zij heeft als belangrijkste aandeelhouder Koninklijke Ahold 

N.V. (hierna: Ahold[1]), die volgens opgave van partijen 73% van de aandelen 

in handen heeft. Daarnaast heeft de Stichting Gemeenschappelijk 

Aandelenbezit Schuitema een belang van 25% en is 2% van de aandelen in 

handen van het publiek.

5. Schuitema is een vrijwillig filiaalbedrijf in de supermarktsector dat als 

zodanig goederen en diensten levert aan 443 zelfstandige 



supermarktondernemingen. Deze supermarktondernemers exploiteren hun 

winkels voor het overgrote deel op basis van de door Schuitema ontwikkelde 

C1000-formule en verder onder de supermarktformules Spar Voordeelmarkt, 

Kopak en Casper. Schuitema heeft met de overname van 125 A&P-

supermarkten en 6 A&P-hypermarkten (eigen filialen) haar activiteiten 

uitgebreid naar het grootwinkelbedrijf.

6. Sperwer is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Sperwer is 

een onderdeel van de Sperwer-groep. De aandelen in Sperwer zijn voor 100% 

in handen van de Coperatie Levensmiddelengroothandel Nederlands 

Sperwerverbond U.A. (hierna: de Coperatie).

7. Sperwer is als vrijwillig filiaalbedrijf actief in de supermarktsector dat als 

zodanig goederen en diensten aan 265 bij haar aangesloten zelfstandige 

ondernemers levert. Deze ondernemers exploiteren hun winkels op basis van 

de door Sperwer ontwikkelde winkelformules Plusmarkt (supermarkten), 

Garantmarkt (supermarkten) en Gastrovino (delicatessen).

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

8. De gemelde operatie is een voorgenomen fusie tussen de ondernemingen 

van Schuitema en de Coperatie. De fusie zal tot stand worden gebracht 

doordat Schuitema alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Sperwer 

verwerft tegen uitgifte van aandelen in Schuitema aan de Coperatie. Als gevolg 

hiervan zal het belang van Ahold in Schuitema verwateren tot circa 60%. 

Vervolgens zal Schuitema als houdstermaatschappij optreden van de 

gezamenlijke ondernemingen van Schuitema en de Coperatie. De 

concentratie zal tot stand komen op grond van een fusieovereenkomst. 

Partijen hebben hiertoe een Letter of Intent overgelegd, welke op 19 juni 2000 

werd ondertekend door Schuitema en de Coperatie.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 8, omschreven transactie 

leidt er toe dat Schuitema en Sperwer fuseren.

10. Betrokken ondernemingen zijn Schuitema en Sperwer.

11. 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. Dit vloeit voort uit de 

door partijen bij de melding verstrekte gegevens. Partijen wijzen er in de 

melding op dat de mogelijkheid bestaat dat als gevolg van een door Ahold 

aangekondigde maar (nog) niet gerealiseerde verwerving van de Spaanse 

onderneming Superdiplo de omzetgegevens die bepalend zijn voor de vraag of 

de Concentratieverordening[2] op onderhavige transactie van toepassing is, 

nog kunnen wijzigen. Indien op een later tijdstip zou blijken dat de 

Concentratieverordening op onderhavige concentratie van toepassing is dan 

wijkt dit besluit voor de toepassing van deze verordening.



 

V. BEOORDELING

A. Verhouding Ahold SchuitemaJuridische relatie

12. Aangezien Ahold de belangrijkste aandeelhouder van Schuitema is en ook 

buiten Schuitema op markten actief is waarop partijen actief zijn, dient eerst 

de vraag te worden beantwoord of die activiteiten van Ahold betrokken moeten 

worden bij de beoordeling van de voorgenomen concentratie. Vooraf moet 

worden opgemerkt dat het voor dat laatste niet noodzakelijk is dat Ahold over 

Schuitema zeggenschap heeft in de zin van artikel 26 van de 

Mededingingswet. Het gaat bij de beantwoording van deze vraag immers niet 

om de formele vraag of er tussen Ahold en Schuitema een concentratie heeft 

plaatsgevonden in de zin van de Mededingingswet, maar om de vraag hoe bij 

de materile beoordeling van de gevolgen van de thans aan de orde zijnde 

concentratie zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met alle relevante 

omstandigheden en met name met alle factoren die bepalend zijn voor de 

positie van de betrokken ondernemingen op de markt.[3] Voor het antwoord 

op deze vraag kunnen formele zeggenschapsrelaties maar ook andere 

juridische en economische factoren bepalend zijn..

13. Partijen hebben naar voren gebracht dat naar hun mening Ahold, in 

verband met het meerderheidsbelang van 73% dat deze heeft in Schuitema 

(welk belang als gevolg van de onderhavige concentratie volgens partijen wordt 

gebracht tot circa 60%), alleen voor de omzetberekening (gelet op artikel 30, 

derde lid, van de Mededingingswet) van belang is. De positie van Ahold zou 

derhalve volgens partijen bij de beoordeling van de gevolgen van de 

concentratie buiten beschouwing moeten blijven. Zij zijn van mening dat Ahold 

en Schuitema geen samenhangend geheel vormen, omdat Ahold noch 

juridisch noch economisch een beslissende invloed heeft op strategische 

beslissingen van Schuitema en er ook geen andere factoren zijn op basis 

waarvan beide ondernemingen als n geheel moeten worden beschouwd. 

Partijen brengen in dit verband naar voren dat het volledig structuurregime op 

Schuitema van toepassing is, dat door Ahold niet zomaar kan worden 

afgeschaft. Hierdoor heeft Ahold alleen een beslissende invloed ten aanzien 

van de goedkeuring van de jaarrekening. Ook via de raad van commissarissen 

kan Ahold, gezien het feit dat Ahold niet de meerderheid van de leden van dit 

orgaan heeft voordragen, geen beslissende invloed uitoefenen, aldus partijen.

14. In een nadere toelichting die bij de melding is gevoegd, lichten partijen dit 

standpunt toe. Zij becommentariren onder meer de bevindingen van de 

directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna ook: d-g 

NMa) in de zaak 1710/Schuitema A&P[4] op het punt van de relatie tussen 

Ahold en Schuitema.

(a) Opvatting partijen juridische relatie

15. Partijen hebben, althans Schuitema heeft, aangegeven dat Ahold en 

Schuitema in het kader van de beoordeling van de effecten van de transactie 

niet als n groep kunnen worden beschouwd. Weliswaar heeft Ahold 73% van 

de aandelen in Schuitema in haar bezit, die als gevolg van de onderhavige 

transactie zal verwateren tot circa 60%, maar dat betekent volgens partijen 

niet dat Ahold zeggenschap over Schuitema heeft. Op grond van het 

structuurregime zou de invloed van Ahold op de strategische beslissingen van 



Schuitema ontbreken en derhalve zou de positie van Ahold voor de 

beoordeling van de onderhavige concentratie niet relevant zijn.

16. [..]

17. [..]

18. [..]

19. [..]

20. [..]

(b) Beoordeling juridische relatie

21. Partijen baseren hun standpunt inzake de vraag of Ahold zeggenschap 

heeft over Schuitema met name op het feit dat Schuitema een 

structuurvennootschap is. Met partijen kan worden vastgesteld dat het 

structuurregime in beginsel tot gevolg heeft dat een aantal 

beslissingsbevoegdheden binnen de vennootschap niet aan de 

grootaandeelhouder Ahold toekomt, maar in handen is gelegd van de raad van 

commissarissen van Schuitema.[5] Voorts dienen voorstellen tot ontbinding 

van de vennootschap of wijziging van de statuten van Schuitema vooraf te zijn 

goedgekeurd door De Prioriteit.

22. Dit leidt evenwel niet tot de conclusie dat Ahold, in haar hoedanigheid van 

grootaandeelhouder, niet meer in staat zou zijn om een beslissende invloed 

uit te oefenen op de activiteiten van Schuitema, in de zin van artikel 26 van de 

Mededingingswet, met name waar het gaat om strategische beslissingen ten 

aanzien van die activiteiten. Volgens de memorie van toelichting bij de 

Mededingingswet is het voor het verkrijgen van zeggenschap in de zin van dit 

artikel niet vereist dat er invloed ontstaat op de dagelijkse gang van zaken in 

de onderneming. In beginsel is het voldoende dat invloed wordt verkregen op 

het beleid dat op lange termijn wordt gevoerd.[6] Voorts moet eraan worden 

herinnerd dat het begrip zeggenschap in het mededingingsrecht geacht moet 

worden uitsluitend verband te houden met de middelen om invloed uit te 

oefenen waarover normaliter de eigenaren van een onderneming de 

beschikking hebben.[7] Alvorens nader wordt ingegaan op de concrete relatie 

tussen Ahold en Schuitema wordt eerst in algemene zin een beschouwing 

gegeven van zeggenschap van de (groot)aandeelhouder over een 

structuurvennootschap.

Zeggenschap binnen een structuurvennootschap in algemene zin

23. Vooropgesteld moet worden dat het structuurregime in beginsel er niet toe 

kan leiden dat het bestuur of de raad van commissarissen zich volledig 

onafhankelijk van haar grootaandeelhouder opstelt.[8] Weliswaar zijn 

belangrijke bevoegdheden in handen gegeven aan de raad van 

commissarissen van de vennootschap; echter, het uitgangspunt is dat het 

bestuur en de commissarissen het vertrouwen van de 

aandeelhoudersvergadering zullen moeten hebben. Zonder dat vertrouwen 

kunnen de commissarissen en het bestuur op termijn niet goed functioneren.

[9] Partijen geven aan dat de raad van commissarissen zich bij de uitoefening 

van haar taken op grond van artikel 2:140 BW uitsluitend mag laten leiden 

door het belang van de vennootschap. Dit leidt er volgens partijen toe dat de 



raad van commissarissen zich onafhankelijk van de aandeelhouder moet 

opstellen zodat geen sprake is van zeggenschap van de aandeelhouder. Het 

standpunt dat commissarissen zich bij de uitoefening van hun taak moeten 

laten leiden door het belang van de vennootschap is juist. Dit geldt niet alleen 

voor de structuurvennootschap maar voor alle naamloze (en besloten) 

vennootschappen. De conclusie die partijen aan dit standpunt lijken te 

verbinden is evenwel niet juist. Als het standpunt van partijen juist zou zijn, 

zou geen enkele (groot)aandeelhouder van een vennootschap met een raad 

van commissarissen zeggenschap kunnen uitoefenen over deze 

vennootschap. Sterker nog, ook het bestuur heeft zich bij haar taakvervulling 

te richten naar het vennootschapsbelang. Dit staat er evenwel niet aan in de 

weg dat een grootaandeelhouder van een vennootschap desalniettemin 

belangrijke instructiebevoegdheid heeft ten aanzien van het beleid van haar 

dochter, hetgeen ook in constante jurisprudentie[10] en in de literatuur als 

zodanig is bevestigd.

24. Aangenomen moet worden dat de raad van bestuur en de raad van 

commissarissen niet blijvend voorbij kunnen gaan aan de wil van de 

grootaandeelhouder. Hierbij is van belang dat een grootaandeelhouder, 

ongeacht eventuele belemmeringen die voortvloeien uit het structuurregime, 

de facto over diverse mogelijkheden beschikt om de gang van zaken in de 

desbetreffende onderneming te benvloeden[11] en het (haar onwelgevallige) 

bestuursbeleid in het uiterste geval ernstig te frustreren. Het is aannemelijk 

dat het bestuur en de commissarissen van een vennootschap zich zullen 

richten naar het beleid van de grootaandeelhouder in de wetenschap dat deze 

grootaandeelhouder, eventueel op langere termijn, over (indirecte) middelen 

beschikt, waaronder financile, om het beleid van de vennootschap naar haar 

hand te zetten.[12]

25. Ten slotte wordt verwezen naar de discussie die is gevoerd in het kader 

van de SER Fusiegedragsregels 1975. Bij gelegenheid van de redactie van 

deze regels is een discussie gevoerd omtrent de vraag of de verkrijging van 

een meerderheid van de aandelen in een structuurvennootschap wel leidde tot 

verkrijging van de zeggenschap, direct of indirect, over de activiteiten van een 

onderneming of een gedeelte daarvan in de zin van artikel 14, eerste lid, van 

de SER Fusiegedragsregels 1975. Reeds in het begin van de jaren zeventig 

heeft de SER Fusiecommissie die vraag bevestigend beantwoord.[13]

26. Op grond van het voorgaande moet het standpunt van partijen als zou het 

structuurregime aan het verkrijgen van zeggenschap door de aandeelhouder in 

de weg staan, worden verworpen.

Concrete relatie tussen Ahold en Schuitema

27. [..]

28. [..]

29. [..]

30. [..]

31. [..]

32. [..]



33. [..]

34. [..]

35. [..]

36. [..]

37. [..]

38. [..]

Economische relatie

39. Onafhankelijk van de juridische argumenten om de activiteiten van Ahold 

en Schuitema voor de beoordeling van onderhavige concentratie als een 

samenhangend geheel te beschouwen, kunnen voor deze conclusie 

economische argumenten overtuigend zijn. Deze argumenten komen in het 

hiernavolgende aan de orde.

(c) Opvatting partijen economische relatie

40. Partijen zijn, althans Schuitema is, van mening dat de NMa onevenredig 

veel gewicht heeft toegekend aan het feit dat Ahold voor 73% eigenaar is van 

Schuitema en voor een dienovereenkomstig percentage in de 

bedrijfsopbrengsten van Schuitema deelt. Uit dit feit, dat zij op zichzelf niet 

bestrijden, vloeit naar de mening van partijen niet voort dat Ahold zich bij het 

nemen van beslissingen zal laten leiden door haar belangen in Schuitema. 

Ahold is, aldus partijen, allereerst 100% eigenaar van Albert Heijn en dit 

belang weegt zwaarder dan het belang in Schuitema. Ook laat Schuitema 

zich niet leiden door de belangen van haar grootste aandeelhouder hetgeen, 

aldus partijen, treffend wordt gellustreerd door de prijzenslag van begin 2000, 

waarbij C1000-winkeliers een belangrijke rol hebben gespeeld en 

marktaandeel op Albert Heijn hebben veroverd.

(d) Beoordeling economische relatie

41. Vooraf moet worden opgemerkt dat in de navolgende economische 

argumentatie betreffende de relatie Ahold Schuitema de vraag of Ahold 

zeggenschap heeft over Schuitema irrelevant is. Reeds in zaak 

1710/Schuitema A&P[14] is naar voren gebracht dat de deelneming van Ahold 

in Schuitema het voor deze ondernemingen rationeel maakt om hun 

commercile beleid op elkaar af te stemmen. Dit is op zichzelf reeds een 

zwaarwegende factor om tot de conclusie te komen dat Ahold en Schuitema 

als een samenhangend geheel moeten worden beschouwd.

Concurrentie op strategisch niveau

42. In zaak 1710/Schuitema A&P wordt erop gewezen dat het volkomen 

rationeel kan zijn om met verschillende, los van elkaar werkende operationele 

eenheden op een markt actief te zijn. In deze zaak wordt deze opmerking als 

volgt verwoord:[het kan] bedrijfseconomisch rationeel () zijn om vanuit een 

gezamenlijke of op elkaar afgestemde strategie meerdere winkelformules te 

exploiteren die op het operationele vlak in concurrentie met elkaar verkeren, 



met name wanneer dit er toe leidt dat zo verschillende marktsegmenten 

kunnen worden bediend waardoor per saldo een gunstiger marktpositie 

ontstaat.[15]

43. De markt in kwestie de markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten is een gedifferentieerde markt. 

Ondernemingen profileren zich met naamsbekendheid van een formule en met 

de commercile kenmerken van de formule. Variabelen die daarbij een rol 

spelen zijn bijvoorbeeld de breedte en diepte van het assortiment, het 

verkoopvloeroppervlak per winkel, het prijsniveau en de verleende service. 

Formules met verschillende kenmerken trekken ook een verschillend publiek. 

Er zijn, anders gezegd, marktsegmenten die een verschillende profilering van 

de winkelformule vragen. De situatie is te vergelijken met die van een 

zeepfabrikant die meerdere zeep- of wasmiddelmerken exploiteert. 

44. Het is aannemelijk dat een onderneming bij de strategie om verschillende 

formules te exploiteren met name een afweging maakt tussen enerzijds het 

profijt dat getrokken wordt van het aantrekken van extra klanten en anderzijds 

de meerkosten die met de exploitatie van meerdere formules of merken 

gemoeid zijn. Het is daarbij van belang dat kannibalisatie (het wegsnoepen 

van klanten van de andere eigen formules of merken) vanzelfsprekend gn bate 

is. Het ligt daarom voor de hand dat formules of merken die tot n concern 

behoren niet in elkaars directe nabijheid worden gepositioneerd in commercile 

zin. Dit verschijnsel is op zichzelf gezien niet mededingingsbeperkend, maar 

als het gepaard gaat met een groot gecombineerd marktaandeel is dit niet 

langer het geval omdat het kannibalisatie-effect steeds zwaarder gaat wegen. 

Hierdoor neemt de prikkel om actief te concurreren mogelijk af.

45. Economisch gezien is het voor de werking van het zojuist geschetste 

mechanisme niet beslissend of de kannibalisatie optreedt tussen formules of 

merken waarover juridische zeggenschap kan worden uitgeoefend. Ook is niet 

beslissend of men in alle gevallen recht kan doen gelden op de volledige 

winst. Dit kan als volgt worden toegelicht. In het concurrentieproces zal een 

onderneming bij het nemen van beslissingen steeds alle voor deze 

onderneming relevante kosten en baten hebben af te wegen. De essentie van 

het concurrentieproces is echter, dat een actieve mededinging ook bij de 

concurrenten kosten veroorzaakt. Indien een onderneming een belang heeft in 

de winst van een concurrent, dan zal de onderneming ook de kosten van de 

concurrent in zijn afweging betrekken.[16] Een dergelijk anticoncurrentieel 

effect van een deelneming in een concurrent vindt plaats ongeacht of die 

deelneming met zeggenschap gepaard gaat. Deze argumentatie is door de 

Europese Commissie gevolgd in de zaak Exxon/Mobil[17]. De Commissie 

wijst er in die zaak op dat een significant financieel belang van een 

onderneming in een concurrent, zonder dat daaraan zeggenschap verbonden 

is, automatisch de dynamiek van het concurrentiespel kan veranderen, omdat 

de prikkel om te concurreren minder wordt en de prikkel om een strategie te 

volgen die voor beide ondernemingen (gezamenlijk) winstgevend is, toeneemt.

46. [..]

Concurrentie op operationeel niveau

47. [..]

Belangenharmonie



48. [..]

49. Uit het voorgaande vloeit voort dat, zelfs wanneer ervan zou moeten 

worden uitgegaan dat Ahold formeel geen zeggenschap heeft over Schuitema, 

daaraan in de gegeven situatie op grond van economische argumenten voor 

de mededingingsbeoordeling van onderhavige voorgenomen concentratie geen 

doorslaggevend belang kan worden gehecht.

Conclusie

50. Op grond van het voorgaande zal in de navolgende analyse ervan worden 

uitgegaan dat de activiteiten van Ahold en Schuitema een samenhangend 

geheel vormen. Wanneer in deze analyse over de activiteiten van partijen 

wordt gesproken worden de activiteiten van Ahold daaronder mede verstaan.

B. Relevante marktenRelevante productmarkten

Opvatting partijen

51. Volgens partijen worden de volgende markten door de concentratie 

benvloed:

- detailhandel voor verkoop van dagelijkse consumptiegoederen. Op deze 

markt bestaat tussen de activiteiten van Sperwer en Schuitema een verticale 

relatie. Schuitema is door de 125 (thans nog) A&P-supermarkten en 6 A&P-

hypermarkten als grootwinkelbedrijf direct actief op deze markt. Sperwer is op 

deze markt niet direct zelf actief, maar levert als groothandelaar goederen en 

diensten aan de bij haar aangesloten zelfstandige supermarktondernemers 

(die wl direct actief zijn op de markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen);

- groothandelsmarkt voor verkoop van dagelijkse consumptiegoederen aan 

zelfstandige franchisenemers. Op deze markt bestaat een horizontale relatie 

omdat zowel Schuitema als Sperwer op deze markt actief is op basis van de 

franchiseovereenkomsten die zij met supermarktondernemers sluiten;

- diverse markten voor inkoop van dagelijkse consumptiegoederen door 

groothandelaren. Op deze markten bestaat tussen Schuitema en Sperwer 

een verticale relatie. Schuitema is op deze markten direct actief door middel 

van haar inkooporganisatie TSN. Sperwer koopt als groothandelaar in via TSN.

52. De benvloede markten worden volgens partijen gekenmerkt door een 

sterke dynamiek. Deze dynamiek heeft een belangrijke invloed op de 

concurrentie tussen de spelers op de markten voor dagelijkse 

consumptiegoederen. De motor achter veel ontwikkelingen is de toegenomen 

welvaart en de voortschrijdende techniek. Ontwikkelingen waar hier door 

partijen op wordt gedoeld zijn onder andere: demografische ontwikkelingen; 

branchevervaging en het ontstaan van nieuwe aankoopkanalen; diversificatie 

en groei van de horeca en catering; de 24-uurseconomie, in het bijzonder 

langere openingstijden van supermarkten; ontwikkeling van nieuwe 

winkelformules en verdwijnen van oude formules; verbetering van logistiek; het 

afgenomen belang van de groothandelsfunctie in eigenlijke zin (opslag en 

distributie) en internationalisering.

Verkoopmarkt

53. De benvloede markt aan de verkoopzijde is volgens partijen de 

detailhandelsmarkt voor dagelijkse consumptiegoederen. Op de verkoopmarkt 



kan een aantal verkoopkanalen worden onderscheiden. Dagelijkse 

consumptiegoederen worden aan consumenten verkocht in supermarkten[18], 

speciaalzaken[19], conveniencewinkels[20] en via horeca/catering[21]. 

Daarnaast zal in de toekomst mogelijk ook teleshopping[22] een belangrijke 

rol gaan spelen bij de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen.

54. Schuitema en Sperwer zijn van mening dat bij de marktafbakening geen 

onderscheid hoeft te worden gemaakt naar verkoopkanaal, laat staan dat een 

segmentering binnen de verkoopkanalen moet worden aangebracht 

(bijvoorbeeld naar winkeloppervlakte). In het besluit in zaak 1710/Schuitema 

A&P[23] stelt de d-g NMa dat diensten van warenhuizen, kleine buurtwinkels, 

campingwinkels en speciaalzaken, alsmede horeca en catering niet tot 

dezelfde productmarkt behoren als de diensten die een supermarkt levert. De 

reden is de one-stop shop-mogelijkheid van supermarkten, waarbij een 

mandje van dagelijkse consumptiegoederen kan worden gekocht. De andere 

detailhandelsvormen dienen volgens de d-g NMa meer als complementair te 

worden opgevat.

55. Schuitema en Sperwer bestrijden dat er enkel sprake is van een 

complementaire relatie tussen supermarkten en andere detailhandelsvormen 

en dat er slechts een zekere mate van concurrentiedruk uitgaat van 

speciaalzaken en dergelijke naar supermarkten. De uit de veronderstelde 

complementariteit voortvloeiende strikte marktafbakening naar verkoopkanaal 

geeft volgens partijen een zeer onvolledig beeld van de daadwerkelijke 

concurrentieposities op de verkoopmarkt voor dagelijkse 

consumptiegoederen. Bij een segmentering naar verkoopkanaal komt men tot 

een marktafbakening die niet strookt met het perspectief van de consument 

en met de ontwikkeling en kenmerken van de Nederlandse markt voor 

dagelijkse consumptiegoederen. In de nabijheid van vrijwel alle supermarkten 

zijn speciaalzaken en horecabedrijven gevestigd, waarvan een sterke impuls 

uitgaat op de concurrentie tussen deze kanalen. Door een segmentering naar 

verkoopkanaal wordt voorbijgegaan aan de concurrentie die wel degelijk 

bestaat tussen deze verkoopkanalen en die bij een genuanceerde beoordeling 

van supermarktfusies volledig dient mee te tellen.

56. De concurrentie tussen de verkoopkanalen vloeit volgens partijen voort uit 

de keuzes die een consument moet maken. Vanuit de consument bezien 

dienen voor aankopen van dagelijkse consumptiegoederen voortdurend 

keuzes te worden gemaakt uit diverse verkooppunten, die vaak niet tot 

hetzelfde verkoopkanaal gerekend kunnen worden. De keuze laat de 

consument afhangen van factoren als tijd, bereikbaarheid, prijs en kwaliteit. 

Tijd, bereikbaarheid, prijs en kwaliteit van een supermarkt worden afgewogen 

tegen tijd, bereikbaarheid, prijs en kwaliteit van een andere supermarkt of van 

andere verkoopkanalen. Mede vanwege deze keuzemogelijkheden is er 

concurrentie tussen de diverse verkoopkanalen en kan voor dagelijkse 

consumptiegoederen niet enkel van complementaire verkoopkanalen 

gesproken worden. De behoefte van consumenten aan een one-stop shop 

waarbij alle boodschappen op n plaats kunnen worden aangeschaft, is niet 

dermate specifiek dat dit een marktafbakening beperkt tot supermarkten 

rechtvaardigt, aldus partijen.

57. Partijen verwijzen in dit kader naar een beslissing van de d-g NMa in zaak 

120/Vereniging van Keurslagers[24], waarin de d-g NMa uitgaat van een 

relevante markt waarop slagerijproducten (vlees, vleeswaren en gevogelte) aan 

consumenten wordt aangeboden stelt. De d-g NMa houdt in dit besluit geen 

rekening met het feit dat de Keurslager wellicht andere diensten aanbiedt dan 



de supermarkt op het gebied van vlees doet, namelijk advies, vers vlees 

snijden, betere kwaliteit et cetera. Dergelijke diensten rechtvaardigen namelijk 

nog niet een separate marktafbakening, aldus partijen. Hetzelfde geldt volgen 

partijen voor de one-stop shop-dienst van een supermarkt. 

58. Een ander voorbeeld waar partijen naar verwijzen is de beslissing van de 

d-g NMa in zaak 126/Internatio-Mller Brocacef[25]. Ook hier werd geen 

onderscheid naar verkoopkanaal gemaakt en werd geen rekening gehouden 

met het feit dat een drogisterij wellicht een andere dienst aanbiedt dan een 

supermarkt, waaronder bijvoorbeeld advies, voorlichting en een dieper 

assortiment.

Inkoopmarkt

59. Schuitema is actief op de markt voor de inkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen door middel van haar 100%-dochteronderneming TSN. 

Deze inkooporganisatie koopt niet alleen in ten behoeve van de bij Schuitema 

aangesloten supermarktketens, maar ook voor Sperwer en daarnaast voor 

Codis. Boon Sliedrecht en Prisma Food Groep[26] hebben onlangs de 

samenwerking met TSN beindigd.

60. Volgens partijen worden de diverse inkoopmarkten voor dagelijkse 

consumptiegoederen afgebakend op basis van de verschillende 

productgroepen. Volgens partijen brengt deze afbakening mee dat aan de 

inkoopzijde van een groot aantal benvloede markten kan worden gesproken, 

waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen inkoop bestemd voor verkoop 

via supermarkten of voor verkoop via andere kanalen.

Beoordeling

Verkoopmarkt

61. Voor de afbakening van de relevante productmarkt aan de verkoopzijde 

wordt verwezen naar hetgeen de d-g NMa hierover heeft geconcludeerd in de 

besluiten in zaak 1710/Schuitema A&P[27] en in zaak 1628/Laurus 

Groenwoudt[28]. In hoofdlijnen bestaat de conclusie van de d-g NMa uit de 

hierna aan de orde komende aspecten.

62. Supermarkten leveren een bepaald assortiment dagelijkse 

consumptiegoederen voor consumenten die door middel van een zogenaamde 

one-stop shop hun voedselaankopen en andere boodschappen willen doen. 

Het betreft een mandje van dagelijkse consumptiegoederen die een 

consument verwacht aan te treffen in een supermarkt. Concurrentie vindt 

plaats tussen supermarkten die de consument een zodanig assortiment 

kunnen aanbieden dat deze de (meeste) huishoudelijke boodschappen op n 

plaats kan verrichten, zodat een one-stop shop mogelijk wordt gemaakt. 

Supermarkten concurreren primair met andere supermarkten en baseren hun 

prijzen, assortiment et cetera primair op die in andere supermarkten.

63. Andere winkels dan supermarkten die dagelijkse consumptiegoederen 

verkopen hebben een duidelijk afwijkende detailhandelsvorm. Geen van deze 

winkels biedt een met het assortiment van supermarkten vergelijkbaar 

assortiment aan dagelijkse consumptiegoederen die een one-stop shop 

mogelijk maken. Zij verlenen derhalve geen dienst die rechtstreeks met het 

bovenbedoelde begrip van een mandje van dagelijkse consumptiegoederen 



concurreert.

64. De Europese Commissie heeft in haar beschikkingspraktijk[29] telkens 

geoordeeld dat gelet op bovengenoemde karakteristieken er een aparte markt 

is voor de markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via 

supermarkten. Evenals in de ons omringende landen blijkt dat ook de 

Nederlandse consument een bepaalde vorm van distributie van de dagelijkse 

boodschappen en service verwacht.

65. Wat betreft de verwijzing van partijen naar de beslissingen van de d-g NMa 

in zaak 120/Vereniging van Keurslagers en zaak 126/Internatio-Mller Brocacef 

wordt opgemerkt dat het hier ging om zogenaamde speciaalzaken. De 

producten die in dergelijke speciaalzaken (respectievelijk slagerijen en 

drogisterijen) te verkrijgen zijn voor de consument, zijn in het algemeen ook 

verkrijgbaar bij supermarkten. De reden waarom bij die zaken geen 

onderscheid werd gemaakt voor die producten naar verkoopkanaal en dat bij 

de onderhavige zaak wel gebeurt, is gelegen in het feit dat andere 

verkoopkanalen dan supermarkten geen one-stop shop gelegenheid bieden. 

Omdat geen ander verkoopkanaal dan supermarkten het mandje van 

dagelijkse consumptiegoederen biedt, kan aangenomen worden dat one-stop 

shop dermate specifiek is dat supermarkten primair met ander supermarkten 

concurreren. Dit is in het onderzoek in zaak 1710/Schuitema A&P[30] ook 

bevestigd door concurrenten van partijen (van de 15 bevraagde ondernemingen 

gaven er 10 aan zich weinig tot niets aan te trekken van speciaalzaken in hun 

omgeving) en dit is ook de vaste beschikkingspraktijk van de Europese 

Commissie.

66. In het onderhavige geval, wordt in navolging van eerdere besluiten[31] 

uitgegaan van de markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen 

via supermarkten. De CBL/CBS-indeling lijkt hiervoor de geigende indeling.

[32] Deze afbakening van de productmarkt blijft in het onderhavige besluit 

gehandhaafd.

Markt voor franchisediensten op het gebied van supermarkten

67. Partijen hebben aangegeven dat de groothandelsmarkt voor verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen aan zelfstandige franchisenemers een 

benvloede markt is. Partijen hebben hiermee kennelijk trachten aan te geven 

dat er een verschil is tussen eigen filialen en winkels van franchisenemers. 

Zoals later in dit besluit uiteen wordt gezet (zie de punten 127 tot en met 131) 

en conform de besluiten in zaak 1710/Schuitema A&P en 1628/Laurus - 

Groenwoudt[33] is er in de onderhavige zaak geen aanleiding de 

marktaandelen die supermarktformules behalen met franchisenemers anders 

te interpreteren dan de marktaandelen behaald met filialen. Zowel de 

marktaandelen van eigen filialen als de marktaandelen van franchisenemers 

van partijen worden behaald op de markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten.

68. Er is echter wel een aparte markt te onderscheiden voor het aanbieden 

van franchisediensten op het gebied van supermarkten door franchisegevers 

aan franchisenemers. Op deze markt treden franchisegevers op als aanbieder 

van franchisediensten op het gebied van supermarkten, bestaande uit een 

supermarktformule, de intellectuele eigendomsrechten daaromtrent, diensten 

op het gebied van marketing, opleiding et cetera, een bepaald assortiment en 

een franchisecontract. Afnemers van de franchisediensten op het gebied van 

supermarkten zijn franchisenemers. Zij gebruiken de franchiseformule van de 



franchisegever bij de exploitatie van hun supermarktonderneming.

69. Het verschil ten opzichte van eigen filialen is gelegen in het feit dat eigen 

filialen gexploiteerd worden door personeel van de supermarktformule. Waar 

het aanbieden van (bepaalde aspecten van) bovenbedoelde diensten bij eigen 

filialen intra-concern plaatsvindt, is bij het aanbieden van franchisediensten op 

het gebied van supermarkten sprake van het aanbieden van diensten aan 

zelfstandige ondernemers.

70. In het navolgende wordt uitgegaan van een markt voor franchisediensten 

op het gebied van supermarkten, waarop franchisegevers, zoals partijen, 

optreden als aanbieder en franchisenemers als afnemers van de 

franchisediensten op het gebied van supermarkten.

Inkoopmarkt

71. Uit de informatie van producenten van de belangrijkste productgroepen 

binnen het supermarktassortiment van dagelijkse consumptiegoederen, 

verkregen in het onderzoek in zaak 1710/Schuitema A&P[34], blijkt dat het 

overgrote deel van de omzet van deze leveranciers, namelijk gemiddeld 80%, 

wordt behaald door leveringen ten behoeve van het supermarktkanaal. Van de 

bevraagde producenten gaven 6 van de 14 aan (vrijwel) uitsluitend te leveren 

ten behoeve van het supermarktkanaal.

72. Uit het rapport Bestedingen aan het CBL supermarktassortiment in 1999

[35] blijkt per onderscheiden productgroep vrijwel steeds een ander aandeel in 

het totaal door supermarkten te worden afgenomen. Zo blijkt dat 

supermarkten ongeveer 34% van het totaal van vis-, schaal-, en schelpdieren 

afnemen terwijl dat voor zuivel ongeveer 93% is. Mede gelet hierop kan 

worden aangenomen dat voor de beoordeling van de onderhavige transactie 

uitgegaan moet worden van de markt voor de inkopen van dagelijkse 

consumptiegoederen voor afzet via de detailhandel[36], waarbij rekening moet 

worden gehouden met de verschillen tussen productgroepen. [37]

Relevante geografische markten

Opvatting partijen

Verkoopmarkt

73. De spelers op de markt voor verkoop van dagelijkse consumptiegoederen 

opereren op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Zowel binnen het 

supermarktsegment als binnen de andere marktsegmenten die naar 

verkoopkanaal onderscheiden kunnen worden (speciaalzaken, convenience-

winkels en horeca/catering) kunnen voorbeelden genoemd worden van 

nationaal, regionaal of lokaal actieve ondernemers. Zo zijn niet alleen 

supermarktorganisaties op nationaal niveau actief, maar ook andere 

grootwinkelbedrijven en andere ondernemingen (speciaalzaken, 

conveniencewinkels, horeca en catering) die al dan niet zijn aangesloten bij 

grote franchiseorganisaties.

74. Binnen het segment supermarkten kan een onderscheid worden gemaakt 

tussen (ondernemers aangesloten bij) nationaal opererende organisaties 

(waaronder Albert Heijn, Laurus, Schuitema, Dirk van den Broek, Aldi, Lidl, 

Sperwer en Prisma) en (ondernemers aangesloten bij) regionale spelers 



(waaronder Van Eerd Groep, Deen, Dekamarkt en Codis).

Markt voor franchisediensten op het gebied van supermarkten

75. Partijen hebben niet expliciet aangegeven wat de geografische dimensie 

is van de groothandelsmarkt voor verkoop van dagelijkse consumptiegoederen 

aan zelfstandige franchisenemers, maar gaan bij de door hen opgegeven 

marktaandelen uit van een Nederlandse markt.

Inkoopmarkt

76. Volgens partijen geldt voor de geografische afbakening van de 

inkoopmarkt dat de markt ruimer is dan nationaal. Volgens partijen is voor de 

afbakening van de geografische reikwijdte van de inkoopmarkt niet 

doorslaggevend waar de inkopende partijen op dit moment de door hen 

gewenste producten betrekken, maar is mede bepalend de vraag waar partijen 

elders over rele inkoopmogelijkheden beschikken en of zij ook bereid zijn die 

te gebruiken. Zij geven aan dat TSN op dit moment de voor de C1000-winkels 

benodigde melk kan inkopen bij een Nederlandse leverancier, maar dat bij een 

prijsstijging onmiddellijk kan worden uitgeweken naar een leverancier in 

bijvoorbeeld Belgi. Ook zou Albert Heijn circa 30% van haar varkensvlees 

vanuit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk inkopen en geheel op 

buitenlandse leveranciers kunnen vallen wanneer daartoe aanleiding bestaat.

77. In reactie op de internationalisering van producenten/leveranciers nemen 

volgens partijen steeds meer afnemers initiatieven die de inkoopmarkt een 

nog sterker internationaal karakter hebben gegeven, zoals het lidmaatschap 

van TSN van EUREP[38].

Beoordeling

Verkoopmarkt

78. Een belangrijke vraag in het kader van de onderhavige melding is of moet 

worden uitgegaan van een nationale markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten, of dat sprake is van lokale of 

regionale markten. Deze vraag is reeds aan de orde geweest in de besluiten 

in de zaken 1710/Schuitema A&P en 1628/Laurus - Groenwoudt[39]. In die 

zaken werd geconcludeerd dat de markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten nationaal is. Vooralsnog is er geen 

reden om tot een andere conclusie te komen. Gelet op de positie van partijen 

op een nationale markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen 

via supermarkten is er reden om aan te nemen dat bij deze geografische 

afbakening 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. Derhalve 

dient in het onderhavige geval onderzocht te worden of de beoordeling van de 

gevolgen van de onderhavige concentratie op nationaal niveau dient plaats te 

vinden of (daarnaast) op een lager niveau, bijvoorbeeld regionaal. Hierna zal 

worden ingegaan op de verschillende te onderzoeken aspecten.

79. Het keteneffect[40] is, als dit effect zich daadwerkelijk voordoet, een 

argument voor het bestaan van een nationale markt. Een keteneffect is 

aannemelijk als verzorgingsgebieden van supermarkten overlappen, waardoor 

de concurrentieomstandigheden in een groter gebied homogeen zijn. Het 



bestaan van een keteneffect hangt derhalve in grote mate af van de 

daadwerkelijke (in voldoende mate) overlapping van verzorgingsgebieden van 

supermarkten. In het onderzoek in het kader van de vergunningaanvraag in 

zaak 1710/Schuitema A&P is onderzocht of er werkelijk een keteneffect 

bestaat in Nederland. De conclusie in die zaak was dat in Nederland sprake 

is van een dermate hoge dichtheid van supermarkten, dat kan worden 

aangenomen dat verzorgingsgebieden van supermarkten elkaar in belangrijke 

mate overlappen. Ook voor de onderhavige zaak zal wederom onderzocht 

moeten worden of er ook als de gevolgen van de onderhavige fusie worden 

meegenomen een keteneffect bestaat in Nederland. Het is immers mogelijk 

dat als gevolg van de onderhavige concentratie het keteneffect zou worden 

doorbroken als gevolg waarvan de gevolgen van de concentratie op een 

kleinere geografische markt dienen te worden beoordeeld.

80. Een ander argument voor het bestaan van een nationale markt is een 

commercieel beleid dat op die homogene concurrentieomstandigheden is 

afgestemd, dat geldt voor de gehele keten, dat op centraal niveau wordt 

vastgesteld en dat is gericht op concurrentie met andere nationale spelers. 

Kenmerk hiervan is dat op lokaal/regionaal niveau niet in belangrijke mate 

wordt afgeweken van het uniforme centrale beleid. Dat betekent dus dat 

prijzen, het (kern)assortiment, service en imago voor alle vestigingen van een 

formule in belangrijke mate gelijk moeten zijn. In het onderzoek in het kader 

van de vergunningaanvraag in zaak 1710/Schuitema A&P is onderzocht of de 

partijen in die zaak een uniform commercieel beleid voerden.

81. Een volgend mogelijk argument voor het bestaan van een nationale markt 

is dat er een bepaalde dynamiek bestaat voor wat betreft de vestiging van 

supermarkten. Indien er dynamiek is aan de aanbodzijde zou dit kunnen 

wijzen op een landelijke markt. Immers, in het geval dat de veranderingen aan 

de aanbodzijde frequent en eenvoudig plaatsvinden, zou een lokale 

marktanalyse slechts een beperkte houdbaarheid kennen.

82. Het zal met name op grond van de volgende drie elementen afhangen of er 

in de onderhavige zaak wederom sprake is van een nationale markt voor de 

verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten:

1. bestaan van keteneffecten,

2. uniform commercieel beleid en

3. dynamiek aan de aanbodzijde.

1. Bestaan van keteneffecten

83. Indien verzorgingsgebieden van supermarkten elkaar overlappen heeft dit 

een positief effect op de homogeniteit van de concurrentieomstandigheden in 

het betreffende gebied.[41] Dit effect is onder meer afhankelijk van specifieke 

geografische omstandigheden, van de dichtheid van het aantal verkooppunten 

en de bevolking in het betreffende gebied en van de vraag of het effect 

proportioneel is met de werkelijke overlapping.

Onderzoek D&P/Locatus

84. In opdracht van de NMa heeft D&P in het kader van het onderzoek in zaak 

1710/Schuitema A&P en in zaak 1628/Laurus Groenwoudt in kaart gebracht 

op welke wijze de supermarkten in Nederland geografisch zijn verspreid en 

wat de positie van partijen is ten aanzien van het aantal huishoudens dat zij 

met hun supermarkten bedienen.



85. Uit dit onderzoek bleek dat vrijwel elke Nederlandse consument binnen 5 

minuten reistijd een supermarkt kan bereiken. In landelijke gebieden gaat dit 

in sommige gevallen niet op, maar daarbij gaat het om een zeer beperkt 

aantal consumenten. In het D&P-rapport is uitgegaan van een reistijd van 5 

minuten op basis van de resultaten van een door D&P uitgevoerd onderzoek 

naar ruimtelijk koopgedrag. Bij de berekening van de reistijd is rekening 

gehouden met de weg waarover wordt gereisd, de gemiddelde snelheid et 

cetera.

86. Het is waarschijnlijk reler om een en ander te onderzoeken op basis van 

een ruimere reistijd dan 5 minuten. Uit het rapport CBL ConsumentenTrends 

2000[42] blijkt dat de gemiddelde reistijd naar de primaire supermarkt, de 

supermarkt waar in de regel de boodschappen worden gedaan, rond de 8 

minuten ligt. Voor de supermarkt die in bezoekfrequentie daarna volgt, de 

secundaire supermarkt, is dat nog geen 9 minuten. In het rapport wordt 

geconcludeerd dat bijna 90% van de klanten niet langer dan 9 minuten 

onderweg is naar de supermarkt. Ter vergelijking: de Europese Commissie 

gaat doorgaans uit van een omvang van verzorgingsgebieden van 20 

autominuten. Het is aannemelijk dat indien wordt uitgegaan van een langere 

reistijd dan 5 minuten, bijvoorbeeld 8 minuten, het aantal consumenten dat 

binnen die reistijd geen supermarkt kan bereiken, verwaarloosbaar is.

87. Voor de onderhavige zaak heeft Locatus (Locatus is de nieuwe naam voor 

de verzelfstandigde informatiegroep van D&P Onderzoek en Advies) in 

opdracht van de NMa in kaart gebracht hoeveel huishoudens door de 

supermarkten van verschillende spelers op de markt, waaronder partijen, 

worden bediend. Het blijkt dat Ahold inclusief Schuitema [80-90]% van de 

huishoudens bedient, in de zin dat [80-90]% van de huishoudens binnen 5 

minuten reistijd een supermarkt van Ahold of Schuitema kan bereiken. Voor 

Sperwer geldt dat [20-30]% van de huishoudens in deze zin wordt bediend. 

Worden de Albert Heijn-, Schuitema- en Sperwer-supermarkten gezamenlijk 

beschouwd, dan wordt [80-90]% van de huishoudens bereikt. Ter vergelijking: 

Laurus bereikt 82% van de huishoudens in Nederland, uitgaande van 5 

minuten reistijd.

Tussenconclusie

88. Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in Nederland sprake is 

van een dermate hoge dichtheid van supermarkten, dat kan worden 

aangenomen dat verzorgingsgebieden van supermarkten elkaar in belangrijke 

mate overlappen. Bij de analyse van D&P/Locatus is uitgegaan van vrij 

strenge criteria van 5 en 8 minuten reistijd (zie punt 86). Op basis van 

genoemde analyses kan niet uitgesloten worden dat er in Nederland een 

keten-substitutie-effect optreedt, hetgeen een positief effect zou hebben op de 

homogeniteit van de concurrentieomstandigheden in Nederland. Uit 

inventarisaties van de lokale gebieden waar overlap is tussen partijen zal 

moeten blijken of het beeld dat uit het onderzoek van D&P naar voren kwam 

bevestigd kan worden.

2. Uniform commercieel beleid

89. Een argument voor het bestaan van een nationale markt voor de verkoop 

van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten is een uniform 

commercieel beleid dat geldt voor een gehele keten en centraal wordt 

vastgesteld. Er is sprake van een uniform beleid dat tot een nationale markt 

voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten kan 



leiden indien de facto op lokaal/regionaal niveau niet in belangrijke mate wordt 

afgeweken van het uniform vastgestelde beleid. Dat betekent dat de 

belangrijkste concurrentieparameters zoals prijzen (bijvoorbeeld van 

promotieproducten), (kern)assortiment, service en imago voor alle vestigingen 

van een formule in overwegende mate gelijk zijn, ongeacht de eigendomsvorm 

van de vestiging of de juridische wijze van bedrijfsvoering (franchise, vrijwillig 

filiaalbedrijf of filialen). Door de NMa is in het kader van zaak 1710/Schuitema 

A&P uitvoerig onderzocht of, en in welke mate, er voor de partijen in die zaak 

sprake was van een dergelijk uniform gedirigeerd beleid dat op nationaal 

niveau wordt vastgesteld en dat tot gevolg heeft dat op lokaal/regionaal niveau 

niet of nauwelijks wordt ingespeeld op lokale/regionale 

concurrentieomstandigheden.

2.1 Uniform prijsbeleid

90. De afwezigheid van (significante) algemene prijsverschillen is een 

aanwijzing dat een winkelformule/-organisatie het prijsbeleid centraal bepaalt 

en ervoor heeft gekozen de prijzen overwegend gelijk te houden. Het bestaan 

van prijsverschillen kan echter ook het gevolg zijn van een op centraal niveau 

bewust gekozen beleid om in te spelen op de lokale 

concurrentieomstandigheden.

Onderzoek ACNielsen

91. In opdracht van de NMa heeft het onderzoeksbureau ACNielsen in het 

kader van zaak 1710/Schuitema A&P en zaak 1628/Laurus Groenwoudt 

onderzoek gedaan naar de mate waarin supermarkten door middel van het 

aanpassen van het prijsniveau inspelen op de lokale/regionale 

concurrentiesituatie. Uitgangspunt bij het onderzoek was dat het bestaan van 

lokale markten tot uiting zou kunnen komen door het inzetten van het 

prijsinstrument op lokaal niveau. In dat geval zal het prijspeil van 

supermarkten lager zijn bij veel concurrentie en hoger zijn bij weinig 

concurrentie.

92. Uit het onderzoek van ACNielsen bleek allereerst dat binnen de 

onderzochte winkelformules (Albert Heijn, Schuitema en Laurus) de 

prijsverschillen zeer gering zijn. Voorts bleek dat er geen significante 

prijsverschillen zijn tussen supermarkten in een omgeving met relatief sterke 

concurrentie en supermarkten in een omgeving met relatief zwakke 

concurrentie. De meest onderscheidende variabele voor het prijspeil bleek de 

winkelformule te zijn. Dit betekent dat het prijspeil voornamelijk afhangt van de 

formule waar een winkel deel van uit maakt.

Tussenconclusie

93. Op basis van het onderzoek van ACNielsen kon worden aangenomen dat 

supermarkten niet of slechts in zeer beperkte mate door middel van het 

aanpassen van het prijsniveau inspelen op de lokale/regionale 

concurrentiesituatie. Binnen de formules bleken er binnen een winkelformule 

geen significante verschillen in prijspeil te bestaan en evenmin voor 

winkelclusters met respectievelijk relatief sterke en relatief zwakke 

concurrentie.

2.2 Winkelinrichting en assortiment



94. De Europese Commissie heeft in beschikkingen geconcludeerd dat de 

(grotere) supermarktketens een centraal beleid voeren onder meer door het 

vaststellen van een gelijksoortig kernassortiment.

95. Uit door partijen overgelegde formulehandboeken en andere in- en externe 

documenten van de partijen in zaak 1710/Schuitema A&P bleek dat de 

partijen in die zaak voor het gehele Nederlandse grondgebied per formule een 

gelijke of gelijksoortige winkelinrichting hebben voorgeschreven en gebruik 

maken van gelijke of gelijksoortige kernassortimenten. Deze nationaal 

uniforme presentatie is belangrijk voor de herkenbaarheid van de formule bij 

het publiek. Daarnaast is het aannemelijk dat het doorvoeren en bewaken van 

een specifiek lokaal dan wel regionaal beleid zal leiden tot hogere kosten.

2.3 Niveau van serviceverlening

96. Het NEI heeft in opdracht van de NMa in het kader van zaak 

1710/Schuitema A&P en zaak 1628/Laurus Groenwoudt onderzocht of er 

verschillen in de kwaliteit van de serviceverlening zijn tussen de diverse 

vestigingen binnen een formule (ongeacht de eigendomsstructuur van de 

winkel) en zo ja, door welke factoren deze verschillen zijn te verklaren. Als 

indicator voor de kwaliteit van serviceverlening heeft het NEI een aantal 

service-indicatoren onderscheiden en vervolgens onderzocht of er ten aanzien 

van de indicatoren binnen de formules Albert Heijn, C1000, Edah en Super de 

Boer significante verschillen bestonden tussen de supermarkten.

97. Het NEI heeft in de eerste plaats vastgesteld dat er in bepaalde mate 

verschillen bestaan ten aanzien van de onderzochte service-indicatoren 

tussen de vestigingen binnen een formule. Albert Heijn kent de laagste 

gemiddelde spreiding (en dus de minste verschillen in de onderzochte service-

indicatoren per supermarktvestiging) en C1000 de hoogste. Vervolgens heeft 

het NEI onderzocht of en in welke mate er een relatie bestaat tussen 

marktaandeel en kwaliteitsniveau van een vestiging binnen een 

supermarktformule. Slechts in vier van de 32 gevallen is sprake van een 

significante relatie. Bovendien zijn de gevonden relaties niet eenduidig van 

richting, op grond waarvan het NEI concludeert dat er geen eenduidig verband 

bestaat tussen de verschillende service-indicatoren en het marktaandeel. 

98. Per formule is vervolgens een regressieanalyse uitgevoerd. In deze 

analyse is de kwaliteitsindicator (dat zijn de samengevoegde service-

indicatoren) de te verklaren variabele en zijn er naast het marktaandeel de 

volgende variabelen toegevoegd: de eigendomsstructuur, de mate van 

verstedelijking en de aanwezigheid van een discounter in de regio. In n geval 

is de invloed van het marktaandeel significant gevonden voor de 

kwaliteitsindicator, namelijk bij C1000. Het NEI plaatste hier evenwel de 

kanttekening bij dat dit resultaat mede bepaald wordt door de wijze waarop de 

marktaandelen door C1000 zijn bepaald. Om te kunnen beoordelen in welke 

mate de significant gevonden variabele daadwerkelijk van invloed is, moest 

worden gekeken naar de mate waarin de te verklaren variabele (de 

kwaliteitsindicator) er door kan worden verklaard.

99. Het bleek dat het model slechts in beperkte mate in staat is om het 

kwaliteitsniveau te verklaren. Dit betekent volgens het NEI dat de hoogte van 

het marktaandeel van een supermarktvestiging slechts van zeer geringe 

invloed is op het kwaliteitsniveau dat door die vestiging wordt geleverd. Uit de 

regressieanalyse volgt vervolgens dat ook de andere onderzochte 

onafhankelijke variabelen van beperkte invloed zijn op de kwaliteitsindicator. 



Het NEI concludeert dat er kennelijk andere variabelen zijn die een grotere 

invloed op het serviceniveau hebben dan de onderzochte factoren.

Tussenconclusie

100. Uit de resultaten van het onderzoek van ACNielsen en het NEI-

onderzoek kwam in zaak 1710/Schuitema A&P naar voren dat de bij het 

onderzoek betrokken supermarktorganisaties hun commercile beleid niet 

afstemmen op de lokale concurrentieomstandigheden in verschillende regios 

en plaatsen met betrekking tot de belangrijkste concurrentieparameters zoals 

prijzen, winkelinrichting en serviceverlening. Uit het voorgaande is in zaak 

1710/Schuitema A&P geconcludeerd dat de partijen in die zaak en hun 

concurrenten een uniform commercieel beleid voerden dat in dat geval tot 

gevolg had dat op lokaal/regionaal niveau niet of nauwelijks werd ingespeeld 

op daar geldende concurrentieomstandigheden.

3. Dynamiek aan de aanbodzijde

Historische analyse vestigingsplaatsen

101. In opdracht van de NMa heeft D&P in het kader van zaak 

1710/Schuitema A&P de verwerving van beschikbaar gekomen 

vestigingsplaatsen voor supermarkten voor de afgelopen 5 jaren in kaart 

gebracht. Vragen daarbij waren hoeveel vestigingsplaatsen beschikbaar 

kwamen en welke supermarktorganisaties die vestigingsplaatsen hebben 

verworven.

102. In totaal zijn er in de supermarktbranche de laatste vijf jaren ongeveer 

500 nieuwe openingen geweest. Er zijn echter ongeveer 1.200 sluitingen 

geweest. Er is dus een afname van ongeveer 700 supermarkten. De afname 

zit volledig in de groep supermarkten met minder dan 400 m2 

verkoopvloeroppervlak. Behalve dat het aantal kleine supermarkten is 

afgenomen, is ook het aantal supermarkten dat wordt gexploiteerd door 

zelfstandige ondernemers afgenomen. Voor een groot deel is dit een 

combinatie en zijn de afgelopen jaren veel zelfstandige kleine supermarkten 

verdwenen. Het blijkt dan ook dat de afname van het aantal supermarkten 

nauwelijks invloed heeft gehad op het aantal vestigingen van 

supermarktorganisaties.

103. Op enkele uitzonderingen na is het aantal supermarkten redelijk stabiel 

gebleven. Wel zijn er grote verschillen bij afzonderlijke supermarktformules. 

Veelal ligt het ombouwen door supermarktorganisaties van vestigingen van de 

ene formule naar een andere aan deze verschillen ten grondslag. Dit is in 

belangrijke mate het geval bij Schuitema, waar C1000 ogenschijnlijk een 

enorme groei heeft doorgemaakt. Deze groei is echter vrijwel volledig het 

gevolg van het ombouwen van Spar, Casper, Pick Pack- en Kopak-winkels tot 

C1000-winkels. 

104. D&P concludeert verder dat supermarktlocaties in Nederland schaars 

zijn. Ten aanzien van nieuwe winkellocaties spelen gemeenten een 

verregaande en richtinggevende rol als het gaat om hoe en welke partijen in 

een nieuw winkelcentrum een vestigingsplaats krijgen. Het hebben en in 

stand houden van goede contacten speelt hierbij een belangrijke rol, aldus 

D&P. D&P wijst erop dat nieuwbouwlocaties vrijwel exclusief naar de grote 

marktpartijen in Nederland gaan (zie ook punt 139). Ook diverse marktpartijen 



hebben in het kader van zaak 1710/Schuitema A&P aangegeven dat 

verwervingsprocedures vaak ondoorzichtig zijn en onvoorspelbaar mede 

vanwege persoonlijke voorkeuren van de verkopers/verhuurders en vanwege 

afspraken die vaak al langere tijd geleden zijn gemaakt.

Tussenconclusie

105. Uit onderzoek van D&P blijkt dat er in de afgelopen 5 jaren diverse 

mutaties van het supermarktenbestand hebben plaatsgevonden. Er is sprake 

van een bepaalde mate van dynamiek omtrent de vestigingsplaatsen van 

supermarkten. Gelet op de genoemde ontwikkelingen aan de aanbodzijde kan 

niet worden gesteld dat sprake is van statisch aanbod. Een statisch aanbod 

zou kunnen duiden op een lokale of regionale markt.

Conclusie

106. Gelet op de bovenstaande aspecten wordt er vooralsnog van uitgegaan 

dat voor de onderhavige transactie de markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten op nationaal niveau dient te worden 

beoordeeld. In hoeverre als gevolg van de voorgenomen concentratie mogelijk 

het keteneffect doorbroken wordt en in hoeverre ook voor Sperwer sprake is 

van een uniform commercieel beleid, zijn punten van nader onderzoek (zie 

punt 78).

Markt voor franchisediensten op het gebied van supermarkten

107. Aanbieders van franchisediensten op het gebied van supermarkten zijn in 

Nederland - naast Albert Heijn, Schuitema en Sperwer - Boon Beheer, Co-op 

82, Codis, Laurus, Prisma, Van Eerd en Van Tol. Een aantal van deze 

aanbieders van franchisediensten op het gebied van supermarkten is nationaal 

actief (Albert Heijn, Schuitema, Sperwer, Laurus, Prisma); andere aanbieders 

zijn regionaal actief (Co-op 82, Van Eerd, Van Tol). 

108. Vragers van franchisediensten op het gebied van supermarkten kunnen 

bij het opstarten van een supermarkt of bij het overstappen op een andere 

franchiseformule een keuze maken uit genoemde aanbieders van 

franchisediensten op het gebied van supermarkten. Zij kunnen een keuze 

maken uit landelijke aanbieders van franchisediensten op het gebied van 

supermarkten en regionale aanbieders die actief zijn in hun vestigingsplaats.

109. Aangezien de meeste aanbieders van franchisediensten op het gebied 

van supermarkten in Nederland nationaal actief zijn en het vooralsnog niet uit 

te sluiten is dat ook franchisediensten op het gebied van supermarkten zijn af 

te nemen van franchisegevers die nog niet in een bepaalde regio actief zijn, 

wordt in het navolgende uitgegaan van een nationale markt voor 

franchisediensten op het gebied van supermarkten

.Inkoopmarkt

110. Niet kan worden ontkend dat in toenemende mate initiatieven bestaan 

van afnemers om in een breder dan een nationaal verband samen te werken 

op de inkoopmarkt. Zo is er behalve EUREP een aantal andere Europese 

samenwerkingsverbanden zoals AMS (waarin Ahold deelneemt), Europartners 

(waarin Superunie deelneemt) en Eurogroup (waarin Laurus deelneemt), die 

een supranationaal inkoopgedrag stimuleren.[43]



111. Ondanks de ontwikkelingen naar een geografische markt die ruimer is 

dan nationaal zijn er, met name gelet op de informatie van leveranciers die is 

verkregen in het kader van het onderzoek in zaak 1710/Schuitema A&P[44], 

aanwijzingen dat de markt voor de inkopen van dagelijkse 

consumptiegoederen voor de afzet via de detailhandel op dit moment nog 

steeds nationaal van karakter is. Ook de Europese Commissie gaat uit van 

een nationale markt voor de inkopen van dagelijkse consumptiegoederen voor 

de afzet via de detailhandel, onder meer op grond van de voorkeur van de 

consumenten voor nationale producten en het verschil in (smaak)voorkeuren 

van consumenten in verschillende landen.[45]

C. Gevolgen van de concentratie

Opvatting partijen

Verkoopmarkt

De relatie tussen franchisegevers Schuitema en Sperwer en haar afnemers

112. Partijen hebben in de melding het standpunt ingenomen dat Schuitema 

enkel wat betreft haar 125 A&P-supermarkten en 6 A&P-hypermarkten direct 

actief is op de markt voor detailhandel in dagelijkse consumptiegoederen. 

Partijen zijn naar hun opvatting met name actief op de groothandelsmarkt voor 

dagelijkse consumptiegoederen omdat zij binnen het kader van 

franchiseovereenkomsten (door Schuitema formuleovereenkomsten en door 

Sperwer samenwerkingsovereenkomsten genoemd) goederen en diensten 

leveren aan zelfstandige detaillisten.

Marktaandelen

113. Partijen geven aan dat wanneer uitsluitend gekeken wordt naar de 

verkopen via supermarkten, Schuitema een marktaandeel heeft van [10-20]% 

en Sperwer een marktaandeel van [0-10]%. Het marktaandeel van Albert Heijn 

is [20-30]%. Indien Ahold en Schuitema, in tegenstelling tot hetgeen 

betrokken partijen beogen, als n onderneming beschouwd worden, bedraagt 

het gezamenlijke marktaandeel na de concentratie [40-50]% op de markt voor 

de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten.

Effecten van de concentratie volgens partijen

114. Partijen zijn van mening dat Sperwer noch Schuitema, en voor zover 

relevant, noch de combinatie Ahold/Schuitema zich in de huidige 

marktsituatie ten opzichte van afnemers, concurrenten en leveranciers 

zodanig onafhankelijk kunnen gedragen dat zij geacht moeten worden een 

economische machtspositie te hebben.

115. Volgens partijen is op de verkoopmarkt voor dagelijkse 

consumptiegoederen een voldoende groot aantal andere, sterke, nationale, 

regionale en lokale spelers actief. Verder wijzen partijen op het feit dat de 

winkeldichtheid in Nederland hoog is, als gevolg waarvan de consument een 

groot aantal keuzemogelijkheden heeft binnen een reisafstand van nog geen 

10 minuten. De Nederlandse verkoopmarkt kent (in vergelijking met andere 

Europese landen) een laag prijsniveau. Daaruit blijkt volgens partijen dat de 

Nederlandse verkoopmarkt zeer competitief is.



116. Ook wijzen partijen erop dat Albert Heijn en de ondernemers die zijn 

aangesloten bij Schuitema beschikken, mede gezien het lage prijsniveau in 

Nederland en hun onafhankelijke (mede op lage prijzen gerichte) marktgedrag, 

noch individueel noch in combinatie, over voldoende marktmacht om hun 

prijzen te verhogen zonder dat dit tot verlies van omzet en marktaandeel zou 

leiden.[46] De Nederlandse verkoopmarkt is volgens partijen niet alleen 

competitief maar ook zeer dynamisch. De supermarktorganisaties 

ondervinden voor de meeste productgroepen steeds meer concurrentie van 

andere (nieuwe) verkoopkanalen en van nieuwe winkelformules die worden 

gentroduceerd door bestaande organisaties van supermarkten (of van 

speciaalzaken) of door nieuwe toetreders tot de Nederlandse verkoopmarkt.

117. Volgens partijen zijn er ten slotte geen zodanige 

toetredingsbelemmeringen dat door de huidige spelers met potentile 

concurrentie van nieuwe partijen of (bijvoorbeeld geografische) uitbreiding van 

activiteiten door bestaande spelers geen rekening hoeft te worden gehouden.

Inkoopmarkt

118. Volgens partijen verandert er wat betreft de inkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen als gevolg van de concentratie niets, aangezien Sperwer 

reeds via TSN inkoopt en dat na de fusie zo zal blijven. Hierdoor zal de fusie 

volgens partijen geen versterking van de inkooporganisatie van TSN tot gevolg 

hebben.

119. De marktaandelen van Schuitema en Ahold op de inkoopmarkt dienen 

volgens partijen niet bij elkaar te worden opgeteld. Volgens partijen zijn de 

inkooporganisaties van Ahold (Albert Heijn) en Schuitema (TSN) grote 

concurrenten en vindt op inkoopgebied geen samenwerking plaats tussen 

TSN en Albert Heijn. Het onderscheidend vermogen van de C1000-formule zou 

qua assortiment en prijsniveau mede afhankelijk zijn van het zelfstandige 

karakter van TSN ten opzichte van de inkooporganisatie van Albert Heijn. 

Afstemming van marktgedrag tussen TSN en Albert Heijn (bijvoorbeeld in de 

vorm van gezamenlijke inkoop) ligt volgens partijen net zo weinig voor de hand 

als afstemming van marktgedrag tussen TSN en een andere 

inkooporganisatie die voornamelijk voor supermarktorganisaties werkt.

120. Partijen geven aan dat het gemiddelde marktaandeel van TSN op de 

relevante inkoopmarkt ongeveer [10-20]% is en dat van Albert Heijn [10-20]%. 

Hierbij gaan partijen uit van de verschillende inkoopmarkten voor dagelijkse 

consumptiegoederen, ongeacht of deze bestemd zijn voor verkoop via 

supermarkten of voor verkoop via andere verkoopkanalen.

121. Partijen hebben informatie verstrekt over de positie van Schuitema en 

Ahold op nationaal niveau, in vergelijking met vijf andere inkooporganisaties 

die ten behoeve van Nederlandse supermarkten actief zijn. Partijen hebben de 

volgende gemiddelde inkoopaandelen van de inkooporganisaties verstrekt, die 

betrekking hebben op de inkoop van dagelijkse consumptiegoederen, 

ongeacht de bestemming voor verkoop via supermarkten of via andere 

verkoopkanalen:

Marktaandelen inkooporganisaties in Nederland (in procenten)



Bron: opgave van partijen (ACNielsen 2000, CBL Consumententrends 1999)

122. Wordt uitgegaan van de inkoop ten behoeve van supermarkten, dan is 

het marktaandeel van TSN volgens partijen (op basis van cijfers van 1999 van 

ACNielsen) [20-30]%. Partijen geven aan dat met het uittreden van Prisma uit 

TSN dit aandeel zal dalen naar [20-30]% en dat na de aangekondigde 

uittreding van Boni het aandeel van TSN verder zal afnemen met [0-1]%-punt. 

Albert Heijn heeft volgens de berekeningen op deze wijze een marktaandeel 

van [20-30]%, hetgeen tot een gezamenlijk marktaandeel leidt van [50-60]% 

([40-50]% na uittreding van Prisma en Boni). 

123. Volgens partijen is Schuitema met TSN alleen noch in combinatie met 

Albert Heijn van Ahold dominant op de inkoopmarkten. Zij geven aan dat er 

nog andere sterke nationale en internationale inkoopblokken actief zijn. Ook 

geven partijen aan dat de inkoopmacht van de inkoopblokken gerelativeerd 

dient te worden door hun afhankelijkheid van enkele belangrijke internationaal 

opererende producenten, die met sterke merken een grote aantrekkingskracht 

op de consument uitoefenen. Hiermee zouden deze producenten een 

belangrijk tegenwicht tegen de eventuele marktmacht van inkoopblokken 

vormen. Daarnaast zijn er volgens partijen voor producenten genoeg andere 

afzetkanalen dan de Nederlandse inkooporganisaties, waaronder afzetkanalen 

ten behoeve van buitenlandse consumenten. Ten slotte geven partijen aan dat 

voordelen die inkoopblokken behalen ten opzichte van producenten worden 

doorgegeven aan consumenten, vanwege de zeer competitieve verkoopmarkt 

voor dagelijkse consumptiegoederen.

Opvatting concurrenten

124. Aan verschillende concurrenten is gevraagd wat naar hun oordeel de 

gevolgen van de voorgenomen fusie tussen Schuitema en Sperwer zijn. Een 

  TSN
Albert 

Heijn
Laurus Superunie Aldi Koopconsult Lidl

Brood
[10-

20]

[10-

20]
11,9 5,1 2,8 0,9 0,3

Vlees, 

wild, 

gevogelte

[10-

20]

[10-

20]
17 7,4 4 1,3 0,4

Vleeswaren, 

salades

[10-

20]

[20-

30]
19,3 8,4 4,5 1,5 0,4

Maaltijden
[20-

30]

[20-

30]
22,8 9,9 5,4 1,8 0,5

AGF
[10-

20]

[20-

30]
20,5 8,9 4,8 1,6 0,5

Kruidenierswaren
[20-

30]

[20-

30]
22,3 9,7 5,3 1,8 0,5

Schoonmaakartikelen
[20-

30]

[20-

30]
22,7 9,9 5,4 1,8 0,5

Drogmetica
[0-

10]

[10-

20]
10,6 4,6 2,5 0,8 0,2



aantal concurrenten wijst erop dat het Ahold-concern door deze voorgenomen 

fusie nog machtiger wordt dan het thans al is. De mogelijkheden voor verdere 

groei van andere Nederlandse marktpartijen door middel van acquisities 

worden hierdoor nog verder beperkt. Een aantal concurrenten heeft 

aangegeven te vrezen dat de Sperwerwinkels over vijf jaar allemaal C1000-

winkels worden. Een aantal concurrenten heeft ook aangegeven voor hun 

onderneming niet direct gevolgen te zien, omdat ze hetzij in een ander 

segment van de markt actief zijn (discount) hetzij geen Sperwervestigingen in 

de buurt hebben.

125. Wat betreft de gevolgen voor de concurrentiestructuur van de markt 

hebben concurrenten aangegeven dat het aantal formules verder afneemt. 

Landelijk gezien neemt de concentratie toe, hetgeen uiteindelijk slecht is voor 

de consument, die geconfronteerd zal worden met hogere prijzen. Verder 

wordt gewezen op het feit dat het voor zelfstandige supermarktondernemers 

steeds moeilijker wordt om te switchen naar een andere franchisegever en op 

de dominantie van partijen op de inkoopmarkt. Grote merkfabrikanten komen 

onder grote druk te staan van de sterke partijen op de markt, hetgeen ten 

koste zal gaan van de kleinere supermarktketens. Ook wordt door 

concurrenten gewezen op de dominantie van Ahold op het gebied van het 

verkrijgen van vestigingspunten.

Beoordeling

126. In deze beoordeling komen allereerst de gevolgen van de onderhavige 

concentratie per onderscheiden markt aan de orde. Daarna zal, onder het 

kopje Effecten van de concentratie, uiteengezet worden wat in samenhang de 

gevolgen zijn van de onderhavige concentratie.

Verkoopmarkt

De relatie tussen franchisegevers Schuitema en Sperwer en haar afnemers

127. Het feit dat ondernemers die zijn aangesloten bij een winkelformule uit 

het oogpunt van vennootschapsrecht onafhankelijke juridische entiteiten zijn 

en dat de ondernemers zelf het economische risico van hun supermarkt 

dragen, kan niet als beslissend criterium worden beschouwd om te 

beoordelen of de concentratie gevolgen heeft voor de (concurrentie)positie van 

deze ondernemers op de markt.[47]

128. In de besluiten in zaak 1710/Schuitema A&P[48] is uiteen gezet welke 

punten van belang kunnen zijn bij de beoordeling of de binding tussen de 

exploitant van een winkelformule en de daarbij aangesloten (zelfstandige) 

ondernemers zodanig is dat de activiteiten van deze zelfstandige 

ondernemers tot die van de exploitant van de winkelformule dienen te worden 

gerekend. In het onderhavige geval kan aangesloten worden bij de punten die 

in dat besluit zijn genoemd.[49] Van belang wordt onder meer geacht de 

mogelijkheid van een ondernemer om van franchisegever of winkelformule te 

kunnen wisselen, het aandeel van de gehele inkoop van de ondernemer bij de 

centrale en voor welke periode de binding met de exploitant van de 

winkelformule wordt aangegaan. Voorts zijn andere economische banden 

tussen de ondernemer en de exploitant van de winkelformule van belang. 

Deze banden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit financieringen of uit 

huurcontracten met betrekking tot het winkelpand waarin de supermarkt van 

de ondernemer is gevestigd. Daarnaast werden interne machtsmiddelen van 

de exploitant van de winkelformule genoemd. Dergelijke machtsmiddelen 



moeten trouw van de aangesloten ondernemers aan de gemeenschappelijke 

doelstellingen verzekeren en omvatten positieve prikkels als premies en 

bonussen (bijvoorbeeld naar gelang de afname bij de formule-exploitant) 

alsook negatieve prikkels als uitsluiting, detailhandelsovereenkomsten waaruit 

blijkt dat de banden zeer sterk zijn, en verplichtingen om het logo van de 

formule-exploitant te voeren. 

129. [..]

130. [..]

131. Gelet op bovengenoemde argumenten is er geen aanleiding de 

marktaandelen die supermarktformules behalen met franchisenemers anders 

te interpreteren dan de marktaandelen behaald met filialen. Berichten van de 

zelfstandige ondernemers en berichten in de media duiden op een streng, 

centraal toezicht op de naleving van het centrale uniforme beleid.[50] Op 

basis van de genoemde criteria en het gestelde in punt 130 kan in de 

onderhavige zaak voor de mededingingsrechtelijke beoordeling worden gesteld 

dat op het gebied van supermarkten bij het bepalen van de marktposities van 

partijen geen onderscheid gemaakt dient te worden tussen de eigen filialen 

enerzijds en de bij Schuitema, Albert Heijn en Sperwer aangesloten 

zelfstandige ondernemers anderzijds.

Marktaandelen

132. In de punten 78 tot en met 106 is naar voren gekomen dat er vooralsnog 

van wordt uitgegaan dat bij de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige 

concentratie de markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via 

supermarkten op nationaal niveau dient te worden beoordeeld.

133. Er is geen reden om de juistheid van (de orde van grootte van) de door 

partijen verstrekte marktaandelen op de nationale markt voor de verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten in twijfel te trekken. Dit 

komt erop neer dat het marktaandeel van partijen op de markt voor de verkoop 

van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten circa [40-50]% 

bedraagt. De marktaandelen van de overige spelers worden geschat op circa 

25% (Laurus, inclusief Groenwoudt, zie echter ook punt 154), circa 6% (Aldi) 

en circa 3% (Dirk van den Broek).

Reactie op de effecten van de concentratie volgens partijen

134. Volgens partijen is op de markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten een voldoende groot aantal andere, 

sterke nationale en regionale spelers actief. Wat hier ook van zij, uit het 

voorgaande blijkt dat partijen een zeer hoog marktaandeel behalen op de 

markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten.

135. In reactie op de opmerking dat de Nederlandse markt voor de verkoop 

van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten zeer competitief is, 

moet worden opgemerkt dat het oogmerk van onderhavig onderzoek is na te 

gaan welke invloed de voorgenomen concentratie heeft op de toekomstige 

marktverhoudingen. Bedacht moet daarbij worden dat de aanbodstructuur op 

deze markt steeds verder geconcentreerd raakt. Het is daarom allerminst 

zeker dat het huidige niveau van concurrentie en dynamiek ook na de 

voorgenomen overname gehandhaafd zal blijven.



136. Volgens partijen zijn er geen zodanige toetredingsbelemmeringen op de 

markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten 

dat geen rekening gehouden hoeft te worden met nieuwe concurrenten of 

uitbreiding van bestaande concurrenten. Partijen gaan hierbij voorbij aan de 

toetredingsbarrire die de verwerving van vestigingspunten vormt. Door 

concurrenten is veelvuldig gewezen op de schaarste aan vestigingspunten. Zij 

wijzen er hierbij ook op dat grote partijen, zoals Ahold, bij de verwerving in een 

voordeliger positie verkeren dan kleinere spelers op de markt.

137. Hoewel van tijd tot tijd nieuwe toetreding op onderhavige markt 

plaatsvindt, is vooralsnog niet aannemelijk dat hiervan een concurrentieprikkel 

uitgaat die in sterke mate een tegenwicht kan bieden tegen de algemene 

tendens tot schaalvergroting en concentratie in deze sector. Ook in het 

recente verleden is dit niet gebleken.

Verwerving vestigingsplaatsen

138. D&P heeft in opdracht van de NMa in het kader van de zaken 

1628/Laurus Groenwoudt en 1710/Schuitema A&P het proces van de 

verwerving van vestigingsplaatsen voor supermarkten beschreven. 

Supermarktlocaties zijn schaars. Voor marktpartijen met expansieambities 

zijn er volgens D&P een aantal mogelijkheden om groeidoelstellingen te 

realiseren:

- nieuwe vestigingen in de vorm van nieuwbouw; 

- vergroting of uitbreiding van bestaande vestigingen; 

- overname van bestaande vestigingspunten; 

- herontwikkeling. 

139. Uit de procesbeschrijving van D&P ten aanzien van de verwerving van 

vestigingsplaatsen blijkt dat naamsbekendheid een voordeel is om nieuwe 

vestigingen te verwerven. Ook blijkt dat de verwerving van vestigingspunten 

geen doorzichtig proces is. Het succes van een (supermarkt)onderneming 

met betrekking tot het verwerven van vestigingspunten hangt niet automatisch 

samen met de grootte van de onderneming, maar is (mede) afhankelijk van 

moeilijk meetbare factoren zoals goede contacten met gemeenten, 

historische claims, het kunnen overreden van franchisenemers om naar een 

andere supermarktorganisatie over te stappen et cetera. D&P stelt vast dat 

grote supermarktorganisaties niet meer groei hebben doorgemaakt dan 

kleine. De sterkste groeiers zijn juist de kleine supermarktformules. De 

meeste van de nieuw ontstane locaties voor supermarkten zijn de afgelopen 

vijf jaren ingevuld door kleine supermarktorganisaties.

140. Locatus heeft in opdracht van de NMa ten behoeve van de onderhavige 

zaak het onderzoek met betrekking tot de verwerving van vestigingsplaatsen 

verder gespecificeerd. Locatus heeft genventariseerd of de nieuwe 

vestigingspunten van kleine partijen op de markt voor de verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten dezelfde kwaliteit hadden 

als de nieuwe vestigingspunten van grote partijen, uitgaande van de wens van 

supermarktorganisaties om een vestiging te verwerven die gelijk is aan de 

gemiddelde kwaliteit van hun vestigingen. Voor zes geselecteerde 

marktpartijen is een steekproef getrokken uit de nieuw verworven locaties in 

de afgelopen vijf jaar om per locatie zes kwaliteitscriteria te toetsen:

- Grootte van de supermarkt in m2 (verkoopvloeroppervlak) en aantallen 

kassas;

- Bereikbaarheid (het aantal consumenten dat binnen vijf autominuten de 



supermarkt kan bereiken);

- Aantal consumenten, besteedbaar inkomen en concurrentiedruk binnen het 

verzorgingsgebied;

- Gezinsgrootte van de consumenten in het verzorgingsgebied; 

- Wel of geen nieuwbouwlocatie; 

- Ander detailhandelsaanbod in de directe omgeving (wel of geen 

winkelcentrum en soort winkelcentrum).

141. De criteria en de gemiddelde relatieve score uit de steekproef op dat 

punt zijn weergegeven in onderstaand schema:

Totaalscores per formule

 142. Uit de totaalkolom blijkt dat het beeld divers is. Als best scorende 

supermarktorganisaties komen C1000 en Vomar uit de bus. De conclusie van 

deze inventarisatie is een bevestiging van het eerdere onderzoek van D&P: de 

top-supermarktlocaties zijn in de afgelopen vijf jaren niet per definitie naar de 

grote partijen op de markt gegaan.

Markt voor franchisediensten op het gebied van supermarkten

143. De marktaandelen van partijen en andere ondernemingen op de markt 

voor franchisediensten op het gebied van supermarkten kunnen worden 

afgeleid van de positie van de franchisenemers/zelfstandige ondernemers op 

de markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via 

supermarkten. Daartoe dient te worden gekeken naar het gezamenlijke 

marktaandeel van de franchisenemers per organisatie op de markt voor 

verkopen van dagelijkse consumptiegoederen aan consumenten:

Formule VVO Bereik Verzorg Gezinsgrootte Nieuwbouw Locatie Totaal

Albert 

Heijn
[] [] [] [] [] [] []

C1000 [] [] [] [] [] [] []

Jumbo + -- + + 0 - 0

Komart -- - -- 0 - ++ -

Plusmarkt 0 -- -- 0 + - -

Vomar -- ++ ++ 0 ++ 0 +

organisatie
marktaandeel van de franchisenemer op de markt voor de 

verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten[1]

Codis 1,30%

Laurus 11,80%

Prisma en 

Boon
5,00%

Schuitema [10-20]%

Sperwer [0-10]%

Van Eerd 1,40%

Albert 

Heijn
[0-10]%[2]



144. Het gezamenlijke marktaandeel van 40,3% geeft het totale marktaandeel 

van alle franchisenemers in Nederland op de markt voor de verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten. In dit marktaandeel zijn 

echter circa 89 Edah-supermarkten niet meegenomen, omdat partijen geen 

betrouwbare schatting van dit marktaandeel konden geven.

145. Met behulp van deze informatie kan de positie van de verschillende 

organisaties op de markt voor franchisediensten op het gebied van 

supermarkten worden afgeleid. Het marktaandeel van bijvoorbeeld Schuitema 

op de markt voor franchisediensten op het gebied van supermarkten kan dan 

worden berekend als ([10-20] : [40-50]) * 100% = [20-30]%. Het totale 

marktaandeel van Albert Heijn, Schuitema en Sperwer op de markt voor 

franchisediensten op het gebied van supermarkten bedraagt, aldus berekend, 

[50-60]%[53], waarbij het marktaandeel van Sperwer zorgt voor een toename 

van [10-20]%. 

146. Bij Ahold en Sperwer zijn in totaal circa [] franchisenemers aangesloten 

([] bij Albert Heijn, [] bij Schuitema en [] bij Sperwer). Circa [20-30]% van het 

totaal aantal franchisenemers zal dus als gevolg van de voorgenomen 

concentratie tot hetzelfde concern behoren. Deze franchisenemers hebben 

een gezamenlijk marktaandeel van ruim [50-60]%, hetgeen aangeeft dat de 

franchiseformules van partijen wat omzet betreft sterke formules zijn en dus 

aantrekkelijke formules kunnen zijn voor franchisenemers die een supermarkt 

willen beginnen of willen overstappen naar een andere franchisegever.

147. Als gevolg van de voorgenomen concentratie is het voor franchisenemers 

van Schuitema niet meer mogelijk om over te stappen naar Sperwer en vice 

versa, in de zin dat naar een ander concern wordt overgestapt. Dit alternatief 

wordt logischerwijs als gevolg van de voorgenomen concentratie slechts een 

interne verschuiving binnen een organisatie. Partijen hebben op verzoek van 

de NMa aangegeven hoeveel franchisenemers van Schuitema in de laatste vijf 

jaren zijn overgestapt naar Sperwer en vice versa. Partijen hebben 

aangegeven dat twee franchisenemers in die periode zijn overgestapt van 

Sperwer naar Schuitema en dat vier franchisenemers in die periode zijn 

overgestapt van Schuitema naar Sperwer. Op een totaal aantal 

franchisenemers in Nederland van circa 4.000[54] is dat minder dan 0,0015%. 

Hoewel dit percentage niet getuigt van veel dynamiek op de markt voor 

franchisediensten op het gebied van supermarkten, kan afgevraagd worden of 

dit wordt veroorzaakt doordat er weinig behoefte is aan nieuwe 

franchisegevers of dat dit wordt veroorzaakt door de structuur van de markt 

voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten, die 

wordt gereflecteerd op de markt voor franchisediensten op het gebied van 

supermarkten. Dit is een punt van nader onderzoek.

148. De overige franchisegevers in Nederland zijn Codis, Laurus, Prisma, 

Boon en Van Eerd, die allen veel kleiner zijn dan partijen. Een en ander geeft 

reden om aan te nemen dat 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. Of deze franchisegevers gezamenlijk voldoende tegenwicht 

kunnen bieden aan Albert Heijn, Schuitema en Sperwer gezamenlijk is 

eveneens een punt van nader onderzoek.

Inkoopmarkt

TOTAAL 40,30%



149. Als gevolg van de concentratie neemt het marktaandeel van TSN op de 

inkoopmarkt(en) voor dagelijkse consumptiegoederen niet toe. Sperwer kocht 

vr de fusie met Schuitema reeds in via TSN. Hoewel de concentratie derhalve 

geen directe gevolgen heeft op de korte termijn voor de positie van TSN op de 

inkoopmarkt, is wel sprake van institutionalisering van de voorheen relatief 

losse binding van Sperwer met TSN. Dit heeft tot gevolg dat Sperwer de 

samenwerking met TSN niet meer zal kunnen opzeggen en dat derhalve de 

inkoop structureel via TSN zal verlopen. In deze zin is de positie van TSN op 

de inkoopmarkt in bepaalde mate versterkt. In hoeverre deze verandering in 

combinatie met andere omstandigheden op de markt leidt tot een verandering 

in de positie van partijen op de inkoopmarkt, dient nader onderzocht te 

worden.

150. Zoals is aangegeven in zaak 1710/Schuitema A&P[55] wordt door 

concurrenten en leveranciers gevreesd voor het moment waarop Albert Heijn 

en TSN eventueel zouden overgaan tot een gezamenlijke inkoop. [..]. Gelet op 

hetgeen reeds omtrent de verhouding tussen Ahold en Schuitema is 

overwogen, lijkt het los van elkaar inkopen door Albert Heijn en TSN een 

gekozen interne concernstrategie. Een wijziging van een interne 

concernstrategie, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen op de markt, kan 

niet worden uitgesloten.

151. Indien de inkoopmarkt(en) een grotere geografische dimensie hebben 

dan Nederland, is de positie van partijen hierop kleiner. Een en ander zal 

echter afhankelijk zijn van het product en de producent ervan, aangezien het 

mogelijk is dat bepaalde producten slechts voor de Nederlandse markt 

bestemd of geschikt zijn en bepaalde producenten (derhalve) slechts voor de 

Nederlandse markt produceren.

152. Zoals in de eerdere besluiten in zaak 1710/Schuitema A&P[56] is 

aangegeven dient de inkoopmarkt bovendien te worden betrokken bij de 

uiteindelijke beantwoording van de vraag of als gevolg van de onderhavige 

concentratie met betrekking tot de markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten een economische machtspositie zal 

ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante 

wijze wordt belemmerd. Omdat de gevolgen voor deze markt nader dienen te 

worden onderzocht (zie punt 168), zal bij het nadere onderzoek ook de 

inkoopmarkt worden betrokken.

Effecten van de concentratie 

153. Het genoemde gezamenlijke marktaandeel van partijen op de nationale 

markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten 

(circa [40-50]%) toont de sterke positie van partijen op deze markt reeds aan. 

De marktpositie van partijen kan in werkelijkheid sterker of zwakker zijn dan 

bovengenoemd marktaandeel uitdrukt. De hiernavolgende feiten en 

omstandigheden leiden hiertoe. 

a. Marktstructuur en reorganisatie Laurus 

154. Ahold is reeds vr de onderhavige transactie de grootste marktpartij op de 

Nederlandse markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via 

supermarkten met een marktaandeel van circa [40-50]%. Als gevolg van de 



onderhavige transactie wordt die marktpositie verder versterkt met [0-10]% 

marktaandeel. De tweede speler op de Nederlandse markt voor de verkoop 

van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten, Laurus, volgt met een 

marktaandeel van circa 25%. Van dit marktaandeel zal op korte termijn een 

aanzienlijk deel verloren kunnen gaan, aangezien Laurus voornemens is 

ongeveer 600 van haar winkels af te stoten (waaronder 226 Spar- en 187 

Basismarktwinkels). Bovendien heeft Laurus aangekondigd haar overige 

supermarkten te reorganiseren tot n formule hetgeen in de periode tot aan de 

realisatie van de reorganisatie zal zorgen voor een verminderde slagkracht van 

Laurus en naar alle waarschijnlijkheid een neerwaartse druk op het 

marktaandeel van Laurus. Met betrekking tot het succes van de reorganisatie 

van Laurus hebben verschillende deskundigen en marktanalisten ernstige 

bedenkingen getoond. Zo zijn volgens analisten de afbreukrisicos groot, staan 

de synergieopbrengsten niet in verhouding tot de forse reorganisatiekosten en 

bedragen de verbouwingskosten de helft van de huidige beurswaarde van 

Laurus.[57] Ook wat betreft de franchisenemers van verschillende Laurus-

supermarktformules bestaan twijfels omtrent de nieuw op te bouwen formule. 

Een groot aantal van deze franchisenemers heeft zeer recent een remodeling 

doorgevoerd in hun winkels en zal niet zonder meer akkoord gaan met de 

reorganisatie en de kapitaalvernietiging die de reorganisatie mee zou kunnen 

brengen.[58] Dat er een verdere afkalving van het marktaandeel plaatsvindt ligt 

voor de hand. Pas vanaf 2004 worden immers de beoogde voordelen van de 

reorganisatie door Laurus verwacht; wat er tot die tijd met Laurus gebeurt is 

onzeker.[59] In gesprekken die de NMa heeft gevoerd met verschillende 

deskundigen op het gebied van detailhandel in dagelijkse 

consumptiegoederen kwamen telkens twijfels over de aangekondigde 

reorganisatie naar voren. 

155. De afstand van Ahold tot de overige spelers op de Nederlandse markt 

voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten is zeer 

groot te noemen. De derde speler op de markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten volgt met een marktaandeel van 6%.

[60] 

156. De markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via 

supermarkten wordt gekenmerkt door een redelijk stabiele vraag, in die zin 

dat de onderhavige markt niet te kwalificeren is als een groeimarkt. Vragers 

op deze markt consumenten hebben geen vraagmacht en vormen derhalve 

geen countervailing power. 

b. Sterke positie op het gebied van full service supermarkten 

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

supermarkten is sprake van productdifferentiatie. Er is sprake van 

verschillende formules met verschillende imagos. In de markt wordt wel 

gesproken van formules varirend van grootschalig full service (bijvoorbeeld 

Konmar), full service (bijvoorbeeld Albert Heijn, C1000, Plusmarkt en Super de 

Boer), prijsgericht (Edah, A&P), convenience (Spar) tot discount (Basismarkt, 

Aldi en Lidl). Gelet op de verschillen tussen de formules kan worden 

gesproken van een heterogeen beeld. 

158. De formules van Albert Heijn, Schuitema en Sperwer richten zich met 

name op het full service-segment. Als ervan wordt uitgegaan dat discount-

supermarkten (Basismarkt, Aldi en Lidl) zich op een ander segment begeven 

dan de supermarkten van partijen, dan is het marktaandeel van partijen op de 

nationale markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via 



supermarkten exclusief discount-supermarkten circa [50-60]%. Bij de 

beoordeling van dit marktaandeel zou moeten worden meegewogen dat 

supermarktformules meer rendabel zijn naar mate zij meer full service zijn.

[61] 

c. Sterke positie op de markt voor franchisediensten op het gebied van 

supermarkten 

159. Uit de punten 143 tot en met 148 is gebleken dat de onderhavige 

concentratie leidt tot een zeer sterke positie van Ahold op de markt voor 

franchisediensten op het gebied van supermarkten. Ahold behaalt op de 

Nederlandse markt voor franchisediensten op het gebied van supermarkten 

een marktaandeel van circa [50-60]%, waarbij het marktaandeel van Sperwer 

zorgt voor een toename van [10-20]%.  

160. Na realisatie van de voorgenomen concentratie zullen de alternatieven 

voor franchisenemers die een supermarkt willen opstarten of willen 

overstappen naar een andere franchisegever gering zijn. Ook valt uit de sterke 

positie van Ahold op de markt voor franchisediensten op het gebied van 

supermarkten, die in zekere zin een reflectie is van de positie van Ahold op de 

markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten, 

af te leiden dat de positie van Ahold nog sterker is dan op grond van het 

marktaandeel op de markt voor de verkoop van dagelijkse 

consumptiegoederen via supermarkten mag worden verwacht. Een 

franchisenemer is een zelfstandige ondernemer en zal meer incentive hebben 

om te presteren dan een werknemer. Dit is bevestigd door deskundigen op 

het gebied van de detailhandel in dagelijkse consumptiegoederen. 

d. Sterke positie op de inkoopmarkt 

161. Reeds vr de onderhavige concentratie behalen TSN en Albert Heijn op de 

nationale markt voor de inkopen van dagelijkse consumptiegoederen voor de 

afzet via de detailhandel een gezamenlijk inkoopaandeel van circa [30-40]% 

(zie punt 120). Hoewel dit marktaandeel als gevolg van de onderhavige 

concentratie niet toeneemt, wordt de positie van TSN op de inkoopmarkt wel 

in bepaalde mate versterkt, omdat sprake is van institutionalisering van de 

voorheen relatief losse binden van Sperwer met TSN. 

162. In het besluit in zaak 1710/Schuitema A&P van 22 februari 2000 is 

aangegeven dat rekening moet worden gehouden met het gegeven dat de 

inkoopmarkt nauw verbonden is met de verkoopmarkt (in casu met de markt 

voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten). Met 

name is het hier van belang dat de positie van een detailhandelaar op de 

inkoopmarkt doorwerkt naar zijn positie op de verkoopmarkt. Een 

detailhandelsketen die relatief gunstige inkoopvoorwaarden kan bedingen 

heeft daarmee een instrument in handen om zich op de afzetmarkt krachtiger 

te manifesteren. Deze inkoopvoordelen kunnen zich vertalen in een gunstiger 

rendement en daarmee in een generiek meer solide positie, in ruimere 

mogelijkheden tot het doen van uitbreidingsinvesteringen en overnames en in 

ruimere mogelijkheden om zich commercieel te ontplooien en eventueel een 

offensief marketingbeleid te voeren. 

e. Financieel krachtige onderneming 

163. Ahold is een groot internationaal concern met financile slagkracht. Deze 



kenmerken geven Ahold gelegenheid om op diverse gebieden voordelen te 

behalen. De voordelen op het gebied van inkoop zijn reeds beschreven. In dit 

kader is voorts van belang dat Albert Heijn een sterke positie heeft op het 

gebied van private label-producten die de overige concurrenten op de 

verkoopmarkt in mindere mate hebben, en die, in het geval van Laurus, voor 

een deel nog ontwikkeld moeten worden. In punt 154 is reeds ter sprake 

gekomen dat Laurus, de tweede speler op de markt, zich geconfronteerd ziet 

met grote uitgaven en kosten in het kader van de reorganisatie. Als gevolg 

daarvan ontbeert Laurus op korte en middellange termijn mogelijk de financile 

slagkracht om tegenwicht te bieden aan Ahold. Daarnaast zal Ahold als 

gevolg van de concentratie haar goede netwerk van een relatief groot aantal 

grotere en goed gelokaliseerde winkels nog verder kunnen uitbreiden. Ook 

kan de financile slagkracht benut worden bij de verwerving van nieuwe 

vestigingspunten alsmede op het gebied van aanverwante markten. 

164. D&P heeft in haar onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van het 

besluit in zaak 1710/Schuitema - A&P dat supermarktlocaties in Nederland 

schaars zijn (zie punt 104). Uit de procesbeschrijving van D&P ten aanzien 

van de verwerving van vestigingsplaatsen blijkt dat voor een 

projectontwikkelaar een huurcontract met een grote supermarktorganisatie 

een behoorlijke waarborg is dat een door hem ontwikkeld project tegen een 

goede prijs kan worden verkocht aan een belegger. Het helpt ook om het 

project gefinancierd te krijgen. Dit leidt er toe dat de beste locaties in eerste 

instantie zullen worden aangeboden aan de grote spelers in de markt.[62] 

Ook verschillende marktpartijen hebben zich in een reactie op de onderhavige 

concentratie uitgelaten over het feit dat zij door projectontwikkelaars vaak 

gepasseerd worden ten voordele van een grote supermarktorganisatie. Dit 

leidt er echter niet toe dat kleinere spelers op de markt geen vestigingspunten 

kunnen verwerven. 

f. Toetreding 

165. Hoewel van tijd tot tijd nieuwe toetreding op de markt voor de verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten plaatsvindt, is in het 

recente verleden niet gebleken dat hiervan een belangrijk tegenwicht uitgaat. 

De buitenlandse ondernemingen die op de markt zijn toegetreden hebben zich 

bijvoorbeeld niet tot belangrijke marktspelers ontwikkeld. Een van de factoren 

die aan de toetredingsbelemmeringen bijdraagt, is de schaarste van (goede) 

supermarktlocaties. Voorts is er het voordeel dat grote, bekende ketens lijken 

te hebben bij de verwerving van nieuwe vestigingsplaatsen. Een volgende 

belangrijke toetredingsbarrire is formuletrouw. De full service-formules kunnen 

rekenen op meer trouwe klanten dan formules die meer een discount-karakter 

hebben. Nu deze full service-klanten minder snel geneigd zijn om van formule 

te wisselen, is het voor eventuele nieuwkomers op dit segment moeilijker om 

een positie op de markt te verwerven.[63] 

g. Concurrentiedruk van andere spelers op de markt 

166. Vast staat dat partijen een sterke positie hebben op zowel de 

inkoopmarkt als de verkoopmarkt. De tweede speler op de verkoopmarkt, met 

een marktaandeel van circa 25%, is aanzienlijk kleiner dan partijen en zal in 

de nabije toekomst zeer waarschijnlijk een deel van het marktaandeel 

prijsgeven (zie punt 154). De positie van partijen zal als gevolg van de 

concentratie van circa [40-50]% oplopen tot circa [40-50]% op de nationale 

markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten. 

Door het toevoegen van de Sperwer-supermarkten die met name in het oosten 



en het zuiden van Nederland gevestigd zijn aan het concern zal Ahold haar 

positie ten opzichte van de regionale spelers op de markt voor de verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten verder versterken. Hoewel 

een zekere concurrentiedruk uitgaat van (sterke) regionale supermarktketens 

(zoals Dirk van den Broek, Dekamarkt, Vomar, Deen en Jumbo) zullen 

regionale supermarktketens niet in staat zijn dezelfde inkoop- en andere 

voordelen te behalen als een sterke (inter-)nationale speler als Ahold.  Hier 

staat tegenover dat door inkoopcombinaties (bijvoorbeeld Superunie) kleinere 

spelers inkoopvoordelen en andere voordelen (zoals het combineren van eigen 

merken) kunnen behalen, waardoor van deze regionale spelers serieuze 

concurrentiedruk kan uitgaan. Hierdoor is de positie van kleinere spelers op 

de markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via 

supermarkten vaak sterker dan puur op basis van het marktaandeel kan 

worden verwacht. 

h. Concurrentiedruk van andere distributiekanalen 

167. Voorts staat vast dat supermarkten een zekere mate van 

concurrentiedruk ondervinden van andere distributiekanalen zoals 

speciaalzaken. Een deel van de dagelijkse consumptiegoederen wordt door 

de consumenten gekocht via deze andere aankoopkanalen. Distributie via 

deze andere kanalen heeft echter vooral een complementair karakter ten 

opzichte van de one-stop-shop diensten van supermarken.  

Conclusie 

168. Het hoge marktaandeel van Ahold op de markt voor de verkoop van 

dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten leidt ertoe, tezamen met de 

structuur van de markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen 

via supermarkten, de recent aangekondigde reorganisatie van Laurus, de 

positie die partijen op het gebied van full service-supermarkten behalen, de 

sterke positie van partijen op de markt voor franchisediensten op het gebied 

van supermarkten, de sterke positie op de inkoopmarkt, de voordelen die 

Ahold kan behalen als gevolg van het feit dat zij een financieel krachtige 

onderneming is alsmede de belemmeringen om toe te treden tot deze markt, 

dat er reden is 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. 

 

VII. CONCLUSIE 

169. 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 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. 

170. 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 een vergunning is vereist. 

171. Voor zover dit besluit meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over 

feiten of omstandigheden die van belang zijn voor de beslissing op een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 41 van de 

Mededingingswet, heeft dit oordeel naar zijn aard een voorlopig karakter en 

bindt dit de directeur-generaal niet bij zijn beslissing op die aanvraag.  

Datum: 3 januari 2001 

 

w.g. A.W. Kist 

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit  

 

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. 
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