
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2204/ Lekkerland - CTN 

 

I. MELDING

1. Op 30 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 Lekkerland Benelux N.V. voornemens is zeggenschap te 

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

activiteiten van CTN Confectionary Tobacco Nederland B.V., met uitzondering 

van de activiteiten van D.J. van Vuuren Automaten Exploitatie B.V.

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 238 van 7 

december 2000. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn 

geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen 

gesteld aan verschillende marktpartijen.

 

II. PARTIJEN

3. Lekkerland Benelux N.V. (hierna: Lekkerland) is een naamloze 

vennootschap naar Nederlands recht. Lekkerland staat aan het hoofd van een 

groep ondernemingen die actief is op het gebied van de exploitatie van 

sigarettenautomaten, alsmede de bezorgingsgroothandel in tabakswaren, 

zoetwaren, koffie, thee, frisdranken, broodjes, snacks, impuls-ijs en bloemen. 

Belangrijkste aandeelhouder van de groep is Maas International Europe N.V.

4. CTN Confectionary Tobacco Nederland B.V. (hierna, met uitzondering van 

de activiteiten van D.J. van Vuuren Automaten Exploitatie B.V. die buiten de 

transactie blijven, aangeduid als: CTN) is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Zij is een dochteronderneming van N.V. Caritas, die op haar 

beurt weer een dochteronderneming van Cinta SA is, van welke 75% van de 

aandelen gehouden wordt door Reemtsma International 

Beteiligungsgesellschaft mbH (hierna: Reemtsma). CTN is actief op het 

gebied van de bezorgingshandel van tabakswaren, zoetwaren en batterijen.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

5. De gemelde operatie is een activa/passivatransactie terzake van de 

onderneming van CTN[1]. CTN Confectionary Tobacco Nederland B.V. is 

voornemens deze activa en passiva te verkopen en over te dragen aan 

Lekkerland. Lekkerland zal op haar beurt onmiddellijk na het effectueren van 

de transactie de activa/passiva betreffende het distributiecentrum te Beek 



(hierna: D.C. Beek) overdragen aan een derde. Deze doorverkoop hebben 

partijen als voorwaarde gesteld voor de transactie tussen Lekkerland en CTN. 

De activiteiten van D.C. Beek kunnen derhalve buiten de beoordeling van de 

onderhavige transactie worden gelaten.[2] Een en ander is neergelegd in een 

Letter of Intent van 6 oktober 2000 en in een door Lekkerland, CTN en 

Reemtsma ondertekende koopovereenkomst activa van 22 december 2000.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5, omschreven transactie 

leidt er toe dat Lekkerland uitsluitende zeggenschap over CTN verkrijgt.

7. Betrokken ondernemingen zijn Lekkerland en CTN.

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

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

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.

 

V. BEOORDELING

A. Relevante markten

Relevante productmarkten

9. Beide partijen zijn actief in de bezorgingsgroothandel in food- en 

gerelateerde non-food- producten. De activiteiten van partijen kunnen als volgt 

worden onderverdeeld: - De inkoop van food- en gerelateerde non-food- 

producten. - De bezorgingsgroothandel in food en gerelateerde non-food 

producten.

De inkoopmarkt voor food- en gerelateerde non-food-producten 

Standpunt van partijen

10. Partijen stellen zich op het standpunt dat de inkoopmarkt in beginsel 

moet worden gezien als de markt voor de levering van dagelijkse 

consumptiegoederen door de producenten van deze goederen aan klanten 

zoals groothandelaren, detailhandelaren en andere ondernemingen.[3] Er zou 

binnen deze markt eventueel een onderscheid gemaakt kunnen worden naar 

de diverse categorien levensmiddelen (food) en de diverse categorien niet-

levensmiddelen (non-food), zoals gespecificeerd in het CBL-

supermarktassortiment.[4]

11. Indien een nadere segmentering naar producten zou worden gemaakt, dan 

overlappen de activiteiten van partijen elkaar op: - de inkoopmarkt van 

tabakswaren; - de inkoopmarkt van zoetwaren en snacks. 

Beoordeling



12. In eerdere besluiten[5] is de inkoopmarkt aangemerkt als de markt voor 

de levering van dagelijkse consumptiegoederen door de producenten van deze 

goederen aan klanten zoals groothandelaren, detailhandelaren en andere 

afnemers. Voor de beoordeling van de onderhavige zaak kan worden 

aangenomen dat een nader onderscheid naar een markt voor inkoop van 

tabakswaren en een markt voor inkoop van zoetwaren en snacks relevant is. 

Immers, dit zijn de producten waarop de activiteiten van partijen elkaar 

overlappen. Een nadere onderverdeling binnen het segment tabakswaren 

wordt niet relevant geacht, aangezien volgens opgave van partijen grossiers in 

rookwaren voor 95% hetzelfde assortiment inkopen. Er zijn geen 

gespecialiseerde grossiers in bijvoorbeeld sigaretten, shag of sigaren, aldus 

partijen. De inkoop van partijen wijkt niet af van hetgeen gebruikelijk is. Wat 

betreft zoetwaren en snacks kan in het onderhavige geval in het midden 

blijven of een nader onderscheid naar de diverse soorten zoetwaren en snacks 

moet worden gemaakt, omdat dit voor de beoordeling niet uitmaakt (zie de 

punten 32 en 33). In de onderhavige zaak zal voor de beoordeling worden 

uitgegaan van enerzijds een inkoopmarkt voor zoetwaren en snacks en 

anderzijds een inkoopmarkt voor tabakswaren.

De bezorgingsgroothandel in food- en gerelateerde non-food-producten 

Standpunt van partijen

13. Partijen geven in de eerste plaats aan dat de marktstructuur op het gebied 

van de groothandel in ontwikkeling is. Deze ontwikkeling treft met name de 

groothandel in tabakswaren en bestaat daaruit dat de sterke positie van de 

tabaksproducenten ertoe heeft geleid dat er voor de groothandel een steeds 

beperktere taak is weggelegd. De tabaksproducenten onderhandelen steeds 

vaker rechtstreeks met de afnemer. Voor de distributie van de producten 

zorgen hetzij de producenten (onder meer door het inschakelen van logistieke 

dienstverleners) hetzij de afnemers.

14. Op het gebied van de groothandel van food- en gerelateerde non-food-

producten maken partijen een onderscheid naar zelfbedieningsgroothandel en 

bezorgingsgroothandel. Er bestaat enkel een overlap ten aanzien van de 

bezorgingsgroothandel zodat partijen de zelfbedieningsgroothandel verder 

buiten beschouwing laten.[6]

i) Bezorgingsgroothandel ten behoeve van niet-verkooppunten en 

verkooppunten

15. Partijen stellen dat de bezorgingsgroothandel in food- en gerelateerde 

non-food-producten eventueel nader onder te verdelen is in de 

bezorgingsgroothandel van food- en gerelateerde non-food-producten aan het 

groothandelskanaal en distributiecentra van grootwinkelbedrijven (hierna 

tezamen ook: niet-verkooppunten) enerzijds[7] en de bezorgingsgroothandel 

van food- en gerelateerde non- food-producten aan de zogenaamde 

verkooppunten anderzijds.[8]

16. Partijen stellen dat leveringen aan niet-verkooppunten en leveringen aan 

verkooppunten dermate afwijken dat niet gesproken kan worden van eenzelfde 

markt. Zij beargumenteren deze stelling onder meer met het gegeven dat zij, 

in tegenstelling tot de leveringen aan verkooppunten, bij leveringen aan niet-

verkooppunten relatief grote hoeveelheden goederen op n of slechts enkele 

afleverpunten bezorgen. Deze leveringen aan verkooppunten kenmerken zich 



door het feit dat steeds relatief kleine hoeveelheden op een groot aantal 

afleverpunten moeten worden bezorgd, hetgeen een andere logistieke 

distributiestructuur vereist.

ii) Bezorgingsgroothandel ten behoeve van verschillende typen van 

verkooppunten

17. Eventueel kan de bezorgingsgroothandel ten behoeve van verkooppunten 

nog nader worden onderscheiden naar de verschillende afnemers, maar 

partijen geven aan dat dit onderscheid niet dermate belangrijk is dat 

gesproken moet worden van verschillende markten. Indien een dergelijk 

onderscheid toch gemaakt zou worden, dan overlappen de activiteiten van 

partijen elkaar ten aanzien van het supermarktkanaal, het zogenaamde grijze 

kanaal (tabaksspeciaalzaken, benzinestations en NS - stationswinkels e.d) 

en het zogenaamde out-of-home-kanaal (horeca en institutionele 

grootverbruikers).

iii) Bezorgingsgroothandel ten behoeve van georganiseerde afnemers en niet-

georganiseerde afnemers

18. Partijen geven aan dat een alternatief onderscheid van afnemers mogelijk 

is naar georganiseerde afnemers enerzijds en ongeorganiseerde afnemers 

anderzijds.[9] De georganiseerde afnemers bestaan uit landelijk opererende 

ketens, zoals supermarktketens, benzinestations (bijvoorbeeld Shell), de NS-

stationswinkels, tabaksspeciaalzaken en snoepwinkels (bijvoorbeeld Jamin). 

Deze georganiseerde, vaak grotere, afnemers verwachten van de 

bezorgingsgroothandel vooral uniforme structuren en normen overeenkomstig 

de door hen gedefinieerde eisen. Voor levering aan georganiseerde afnemers 

worden centraal jaarcontracten afgesloten voor alle verkooppunten.

19. Ongeorganiseerde afnemers maken vooral gebruik van de brede 

distributiemogelijkheden van de bezorgingsgroothandel en de dagelijkse 

service ter plaatse. Van deze afnemers ontvangen partijen offerteverzoeken 

voor eenmalige leveringen. Beide groepen afnemers, georganiseerd en 

ongeorganiseerd, stellen verschillende eisen wat betreft volume, assortiment, 

verpakkingsvorm, logistiek en automatiseringsondersteuning.[10] Ook in de 

onderhandelingen spelen georganiseerde afnemers een belangrijkere rol dan 

ongeorganiseerde afnemers.

iv) Bezorgingsgroothandel van verschillende producten

20. Partijen noemen ten slotte nog een mogelijk nader onderscheid van de 

bezorgingsgroothandel naar de verschillende productcategorien. Zij geven aan 

dat dit onderscheid niet zinvol is, nu vanuit de groothandel bezien er geen 

redenen bestaan om onderscheid te maken naar de distributie van 

tabakswaren enerzijds en zoetwaren en snacks anderzijds.

Beoordeling

21. De activiteiten van partijen betreffen de zogenaamde 

bezorgingsgroothandelsactiviteiten ten behoeve van de productgroepen 

tabakswaren en zoetwaren en snacks. De afnemers bevinden zich in 

verschillende segmenten van de markt. Zoals reeds aangegeven, stellen 

partijen dat de marktstructuur op het gebied van de groothandel in 

ontwikkeling is. Partijen merken op dat de grossiersfunctie, met name met 



betrekking tot tabakswaren, gedurende de laatste jaren is uitgehold. Dit wordt 

met name ingegeven door de sterke positie van de leveranciers, die ook in 

belangrijke mate concurrentieparameters bepalen (waaronder de 

consumentenverkoopprijs. Ook onderhandelen producenten steeds vaker 

rechtstreeks met de afnemers en schakelen vervolgens louter voor de 

distributie van de producten de groothandelaar in of maken hiervoor gebruik 

van de diensten van logistieke dienstverleners (zie ook de punten 29 en 30).

22. Met partijen kan worden geconcludeerd dat de groothandel in 

tabakswaren in bovengenoemde zin in ontwikkeling is.[11] De producenten en 

de detailhandel onderhandelen in toenemende mate rechtstreeks met elkaar, 

waarbij hetzij de producent hetzij de retailorganisatie voor de distributie zorgt. 

De grotere retailorganisaties en de georganiseerde afnemers op winkelniveau 

blijken in staat om de inkoop en de distributie van tabakswaren zelf in de 

hand te nemen. Dit vereist weliswaar aanpassingen aan de 

distributiesystemen van deze afnemers, maar de praktijk toont aan dat deze 

niet van een dusdanige aard zijn dat het zelf ter hand nemen van de levering 

van tabakswaren niet een rele uitwijkmogelijkheid voor deze grote 

(georganiseerde) afnemers is. Deze door partijen gesignaleerde ontwikkeling 

van de groothandelsactiviteiten van tabakswaren wordt bevestigd door zowel 

de afnemers als de leveranciers van Lekkerland/CTN.

23. Ondanks deze ontwikkelingen wordt de onderhavige concentratie 

beoordeeld op alle door partijen en marktpartijen genoemde segmenten op het 

gebied van de bezorgingsgroothandel. Dit betekent evenwel niet dat in het 

onderhavige geval tot een productmarkt met eventuele deelmarkten voor de 

bezorgingsgroothandel kan worden geconcludeerd. Deze manier wordt enkel 

gevolgd ten einde de activiteiten van partijen op zorgvuldige wijze te kunnen 

beoordelen, door ook de meest nauwe segmenten in de beoordeling te 

betrekken. Gelet op het voorgaande kan een specifieke afbakening van een 

groothandelsmarkt gespecificeerd naar de productgroepen tabakswaren en 

zoetwaren en snacks alsmede naar de typen van afnemers in het onderhavige 

geval in het midden blijven nu dat de materile beoordeling niet benvloedt (zie 

de punten 34 tot en met 43).

Relevante geografische markten

De inkoopmarkt voor food- en gerelateerde non-food-producten 

Standpunt van partijen

24. Partijen geven aan dat de geografische markt voor de inkoop van 

tabakswaren door de bestaande regelgeving op het gebied van 

productaanduidingen en accijnsheffing Nederland is. Wat betreft zoetwaren en 

snacks is de markt volgens partijen eveneens nationaal, hoewel hier wel de 

mogelijkheid zou bestaan om in het buitenland in te kopen. Dit gebeurt 

evenwel op zeer kleine schaal aangezien er op buitenlandse producten veelal 

andere barcodes worden gebruikt, die niet leesbaar zijn voor een Nederlandse 

kassa. Verder prefereren consumenten producten waarop in de Nederlandse 

taal informatie staat, waardoor de markt voor zoetwaren en snacks een 

nationale omvang heeft.

Beoordeling

25. In eerdere besluiten[12] is ervan uitgegaan dat de inkoopmarkt(en) voor 



dagelijkse consumptiegoederen nationaal is (zijn). In overeenstemming met 

de opvatting van partijen zal ook in de onderhavige zaak worden uitgegaan van 

nationale markten voor de inkoop van zoetwaren en snacks en voor de inkoop 

van tabakswaren.

De bezorgingsgroothandel in food- en gerelateerde non-food-producten 

Standpunt van partijen

26. Partijen zijn van mening dat de geografische omvang van de 

bezorgingsgroothandel in food- en gerelateerde non-food-producten, al dan 

niet nader onderverdeeld, nationaal is. Zij wijzen hierbij op het feit dat 

Nederland een dichtbevolkt en geografisch klein land is waardoor er niet 

alleen sprake zal zijn van concurrentie vanuit nabij gelegen regios maar ook 

(indirect) concurrentie vanuit verder liggende regios. Deze concurrentie 

manifesteert zich als gevolg van het zogenaamde keteneffect.[13] Daarbij 

merken partijen op dat er verschillende zelfbedienings- en 

bezorgingsgroothandelsbedrijven in Nederland actief zijn die een nationale 

keten van vestigingen exploiteren. Ook afnemers zijn vaak nationale ketens 

die hun beleid op nationaal niveau vaststellen.

Beoordeling

27. Er zijn argumenten om de activiteiten van partijen als nationaal aan te 

merken, zoals de landelijke spreiding en de landelijk actieve klanten. Er zijn 

echter ook argumenten om uit te gaan van een regionale markt, met name 

wat betreft de kleinere afnemers die de producten in belangrijke mate van 

regionale bezorgingsgroothandelaren betrekken. In het onderhavige geval kan 

in het midden blijven of de activiteiten van partijen beschouwd moeten worden 

op een nationale dan wel op een regionale markt, nu dat voor de materile 

beoordeling geen verschil maakt (zie de punten 34 tot en met 43).

B. Gevolgen van de concentratie

I De inkoop voor food- en gerelateerde non-food-producten 

i) De inkoop van tabakswaren

Standpunt van partijen

28. Partijen geven aan een gezamenlijk marktaandeel op de inkoopmarkt van 

tabakswaren van bijna [40 - 50%]* te hebben.[14] Desondanks zou er geen 

gevaar voor onafhankelijk gedrag jegens leveranciers van tabakswaren 

bestaan. Partijen geven aan dat de aanbodzijde sterk geconcentreerd is en 

beschikt over een aanzienlijke marktmacht. In dit kader is van belang dat de 

leveranciers de mogelijkheid hebben om de groothandelsfunctie over te nemen 

en de rookwaren rechtstreeks aan de afnemers te leveren, aldus partijen. Er 

zijn volgens partijen voorbeelden van situaties waarin dat gebeurt. Zij verwijzen 

in dit kader naar de beschikking van de Europese Commissie in zaak 

IV/M.1735 Seita/Tabacalera,[15] waarin zou zijn bepaald dat bij n groothandel 

met een marktaandeel van 95% de fabrikanten van rookwaren als potentile 

concurrenten beschouwd kunnen worden op de markt voor de groothandel en 

distributie voor rookwaren. Voorts merken partijen op dat de verkoopprijs van 

rookwaren aan de consument, onder meer als gevolg van regelgeving op het 

gebied van accijns, in feite wordt bepaald door de leveranciers.



Beoordeling

29. Met partijen kan worden aangenomen dat de marktmacht op de 

inkoopmarkt van tabakswaren aan de aanbodzijde aanzienlijk is. Ingevolge de 

Wet op de accijns moet de consumentenprijs door middel van een 

accijnszegel op de verpakking van de tabaksproducten worden kenbaar 

gemaakt.[16] Hierdoor ontstaat een situatie waardoor de groothandel en de 

detailhandel in belangrijke mate worden geconfronteerd met een door de 

leverancier vastgestelde prijs waardoor de mogelijkheden om te concurreren 

op de prijs beperkter zijn.

30. Marktpartijen hebben aangegeven dat de leveranciers prijzen en marges 

voor de groothandel en de detailhandel bepalen. Een marktpartij gaf aan dat 

de marge voor de groothandel gedurende ongeveer 15 jaar nauwelijks is 

gewijzigd. De prijsverhogingen van tabakswaren zijn in belangrijke mate ten 

goede gekomen aan de leveranciers en niet aan de groothandel of de 

detailhandel. Volgens vrijwel alle marktpartijen heeft de groothandelsbranche 

in tabakswaren het moeilijk vanwege de snel gestegen kosten. Die kosten 

kunnen niet evenredig worden doorgegeven aan de volgende schakels omdat 

consumentenprijzen reeds door de leveranciers zijn vastgesteld. De 

onderhandelingspositie ten opzichte van de tabaksproducenten is daarnaast 

zwak vanwege de merkentrouw van de consument. Met andere woorden, de 

uitwijkmogelijkheden naar andere tabaksproducten zijn beperkt.

31. Gelet op het voorgaande is het aannemelijk dat het relatief hoge 

marktaandeel van partijen niet de daadwerkelijke positie op het gebied van de 

inkoop van tabakswaren weergeeft. Tabaksfabrikanten hebben ook laten 

weten dat zij geen negatieve gevolgen van de voorgenomen concentratie 

verwachten.[17] Gelet op het bovenstaande is het, ondanks het relatief hoge 

marktaandeel van Lekkerland en CTN als groothandelaren, niet aannemelijk 

dat als gevolg van de onderhavige concentratie een economische 

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

daadwerkelijk mededinging op de Nederlandse inkoopmarkt van tabakswaren 

op significante wijze wordt belemmerd.

ii) De inkoopmarkt voor zoetwaren en snacks

32. Partijen geven aan dat hun gezamenlijk marktaandeel op de inkoopmarkt 

voor zoetwaren en snacks rond de [0-10%] ligt.[18] Ook hier is volgens 

partijen sprake van een grote concentratie aan de aanbodzijde en een breed 

aanbod van producten. Lekkerland neemt slechts een beperkt assortiment 

aan zoetwaren en snacks van de producenten af, aangezien hun voornaamste 

afnemers van deze producten (het grijze circuit) ook slechts een beperkt 

assortiment van zoetwaren en snacks voeren. Dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld supermarkten, die een uitgebreider assortiment voeren, maar 

deze veelal rechtstreeks bij de producent of via andere kanalen dan partijen 

inkopen. Hun leveranciers zijn met name Mars en Nestl, grote internationaal 

opererende ondernemingen.

33. Gelet op het bovenstaande is het niet aannemelijk dat als gevolg van de 

onderhavige concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of 

worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijk mededinging op de 

Nederlandse inkoopmarkt voor zoetwaren en snacks op significante wijze 

wordt belemmerd.



II De bezorgingsgroothandel voor food- en gerelateerde non-food-producten 

i) De bezorgingsgroothandel van food- en gerelateerde non-food-producten aan 

groothandel en distributiecentra (niet-verkooppunten) 

34. Indien wordt gekeken naar de bezorgingsgroothandel in food- en 

gerelateerde non-food-producten aan niet-verkooppunten, dan hebben partijen 

volgens eigen opgave een gezamenlijk marktaandeel van ruim [0-10%].[19] 

Het grootste deel van deze leveringen door partijen zijn tabakswaren [ruim 80-

90%]. Groothandel en distributiecentra krijgen voor het grootste deel 

zoetwaren en snacks van anderen dan partijen aangeleverd. Derhalve kan de 

levering van deze producten voor de beoordeling verder buiten beschouwing 

worden gelaten, nu niet aannemelijk is dat een economische machtspositie 

kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke 

mededinging op[ significante wijze wordt belemmerd.

ia) Leveringen van tabakswaren aan groothandel en distributiecentra (niet-

verkooppunten)

35. Indien specifiek wordt gekeken naar de leveringen van tabakswaren aan 

niet-verkooppunten dan is volgens inschatting van partijen hun gezamenlijke 

aandeel ongeveer [20-30%].[20] Afnemers van partijen op dit segment hebben 

aangegeven dat partijen na de overname weliswaar een sterke positie zullen 

verkrijgen maar dat er ook na de overname voldoende alternatieven overblijven 

om tabakswaren via andere wegen te verkrijgen. Zij noemen met name de Van 

der Laan-Dekker groep en Sligro als directe (landelijk opererende) 

concurrenten van Lekkerland/CTN, alsmede de mogelijkheid om direct bij de 

producenten/importeurs in te kopen. Vrijwel alle marktpartijen noemen in dit 

verband ook de mogelijkheid om uit te wijken naar regionaal opererende 

tabaksgrossiers. Geen van deze afnemers voorziet problemen als gevolg van 

de overname van CTN door Lekkerland.

36. Geconcludeerd kan worden dat de afnemers in dit segment na de 

concentratie weliswaar geconfronteerd zullen worden met een grossier met 

een relatief hoog marktaandeel, maar dat zij voldoende uitwijkmogelijkheden 

zullen behouden, welke zullen verhinderen dat als gevolg van de concentratie 

een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot 

gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt 

belemmerd.

ii) De bezorgingsgroothandel aan verkooppunten van food en gerelateerde non-

food producten.

37. Indien naar de bezorgingsgroothandel aan verkooppunten van food- en 

gerelateerde non-food-producten (winkelniveau) wordt gekeken, dan is het 

gezamenlijk aandeel van partijen naar hun eigen schatting [0-10%] van de 

totale markt. Ook hier bestaan de leveringen van partijen voornamelijk uit 

tabakswaren en zoetwaren en snacks. Derhalve is het niet aannemelijk 

geworden dat als gevolg van de concentratie een economische machtspositie 

kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat de mededinging 

significant wordt belemmerd.

iia) Leveringen van tabakswaren aan verkooppunten gespecificeerd naar typen 

afnemers



38. Indien specifiek naar de leveringen van tabakswaren aan verkooppunten 

wordt gekeken, dan is het gezamenlijke aandeel van partijen naar eigen 

inschatting ongeveer [20-30%].[21] Zoals reeds is aangegeven (zie punt 17), 

omvat dit segment de directe levering aan supermarkten, gemakswinkels en 

het out-of-home kanaal. Indien apart wordt gekeken naar de verschillende 

typen afnemers, dan is het geschatte gezamenlijke aandeel dat partijen met 

leveringen aan het supermarktkanaal behalen ongeveer [20-30%]. Indien 

specifiek wordt gekeken naar het zogenaamde out-of-home kanaal dan 

behalen partijen een gezamenlijk aandeel van ongeveer [0-10%].[22] Op het 

segment van de zogenaamde gemakswinkels behaalt Lekkerland een aandeel 

van ongeveer [40-50%] en CTN een aandeel van ongeveer [0-10%], hetgeen 

een gezamenlijk aandeel van ongeveer [40-50%] oplevert.[23] 

39. Het is echter aannemelijk dat dit cijfer niet de werkelijke marktmacht van 

partijen weergeeft. Zoals reeds is aangegeven kan er door met name de 

grotere afnemers rechtstreeks worden ingekocht bij de producenten. Zoals 

aangegeven in de punten 21 en 22, is dit een belangrijke relativerende factor 

voor de positie van partijen. Voorts bestaan er tientallen concurrenten van 

partijen die regionaal en (in mindere mate) nationaal actief zijn. De 

marktpartijen in dit segment hebben aangegeven dat zij geen problemen als 

gevolg van de onderhavige concentratie verwachten. Zij bevestigen dat er 

voldoende alternatieven overblijven, waaronder de regionaal opererende 

grossiers, en bevestigen de mogelijkheid van rechtstreekse inkoop.

iib Leveringen van tabakswaran aan georganiseerde en ongeorganiseerde 

afnemers

40. De marktaandelen van partijen wat betreft leveringen aan georganiseerde 

afnemers enerzijds en ongeorganiseerde afnemers anderzijds wijken niet 

substantieel af van het marktaandeel indien dit onderscheid niet wordt 

gemaakt (zie punt 38).[24] Partijen geven aan dat georganiseerde afnemers, 

zoals benzinestations en tabakspeciaalzaken, marktpartijen zijn met 

inkoopmacht. Deze marktpartijen hebben, zo stellen partijen, voldoende 

alternatieven in de markt en zijn bovendien in staat de distributie zelf te 

regelen.[25] De bevraagde georganiseerde afnemers bevestigen dat er 

voldoende alternatieven zijn om hun goederen bij andere leveranciers dan 

Lekkerland/CTN in te kopen. Deze afnemers noemen als alternatieven de 

lokale grossiers in tabakswaren en de mogelijkheid om rechtstreeks in te 

kopen bij producenten. Geen van de bevraagde georganiseerde afnemers 

voorziet grote problemen als gevolg van de concentratie.

41. De uitwijkmogelijkheden voor de ongeorganiseerde afnemers zijn geringer 

dan die voor de groep georganiseerde afnemers. Ook voor deze (kleinere) 

afnemers zijn er nog voldoende alternatieven te vinden in de regionale 

groothandel en kunnen deze afnemers zich bij een regionaal of landelijk 

opererende organisatie aansluiten. Dit wordt bevestigd door marktpartijen. Het 

is derhalve aannemelijk dat als gevolg van de concentratie geen economische 

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

daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd.

Tussenconclusie

42. Gelet op de gesignaleerde ontwikkelingen ten aanzien van de groothandel 

in tabakswaren[26], de mogelijkheden om tabakswaren bij regionale grossiers 

in te kopen en op het bestaan van andere landelijke opererende concurrenten 

van partijen (zoals Van der Laan/Dekker, Sligro), is het niet aannemelijk dat 



als gevolg van de concentratie een economische machtspositie kan ontstaan 

of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging 

op significante wijze wordt belemmerd.

iic Leveringen van zoetwaren en snacks aan verkooppunten gespecificeerd 

naar afnemers

43. Indien de leveringen van zoetwaren en snacks aan verkooppunten in zijn 

totaal wordt bekeken dan is het geschatte gezamenlijke aandeel van partijen 

op deze markt ongeveer [0-10%]. Wanneer specifiek wordt gekeken naar de 

levering aan supermarkten dan bedraagt het geschatte aandeel van partijen 

[0-10%]. Wat betreft het out-of-homekanaal, is het aannemelijk dat partijen 

een gezamenlijk marktaandeel behalen van minder dan [0-10%]. Indien 

specifiek naar de levering van zoetwaren en snacks aan gemakswinkels wordt 

gekeken, dan is het geschatte gezamenlijke marktaandeel van partijen [40-

50%]. Het aandeel van Lekkerland is ongeveer [30-40%], dat van CTN 

ongeveer [0-10%].[27] Er bestaan echter voldoende uitwijkmogelijkheden naar 

regionale en/of nationale grossiers. Marktpartijen hebben dit bevestigd. Het is 

derhalve geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de concentratie een 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt als gevolg waarvan een 

daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd.

 

VI. CONCLUSIE

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

Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de 

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

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om 

aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische 

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

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd.

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

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van 

de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 

vereist.

Datum: 11 januari 2001

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mr. J.C.M. Montijn-Swinkels 

Plv. hoofd Concentratiecontrole

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



betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

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

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

[1] Met uitzondering van haar dochtervennootschap D.J. van Vuuren 

Automaten Exploitatie B.V.

[2] De verkoop van D.C. Beek aan een derde is een voorwaarde voor 

onderhavige transactie en is neergelegd in de koopovereenkomst activa van 

22 december 2000, zoals aangevuld met een appendix d.d. 3 januari 2001. 

Daarnaast bestaat er een Letter of Intent van 22 december 2000 tussen 

Lekkerland en Tabaks- en Zoetwarengroothandel Zuid Nederland B.V. 

betreffende overdracht van de activiteiten verbonden aan D.C. Beek.

[3] Partijen verwijzen naar de zaken 811/Vendex Food Groep De Boer Unigro, 

besluit van 15 juli 1998 en 1312/Ahold Gastronoom, besluit van 15 juni 1999, 

punten 28 en 29. Een nadere segmentering was in genoemde zaken voor de 

beoordeling niet nodig.

[4] Binnen deze indeling zijn de niet-levensmiddelencategorien (non-food): 

drogisterijartikelen, schoonmaak- en onderhoudsartikelen, 

kantoorbenodigdheden en wenskaarten, lectuur, huishoudelijke artikelen, 

bloemen en planten en dierbenodigdheden. De levensmiddelencategorien zijn 

zuivel, kaas, AGF, vlees/wild/gevogelte, vleeswaren/salades, vis/schaal-

/schelpdieren, brood/ gebak, maaltijden, kruidenierswaren, dierenvoeding en 

tabakswaren.

[5] Zie noot 3.

[6] Alleen Lekkerland is volgens opgave van partijen in beperkte mate actief 

op het gebied van de zelfbedieningsgroothandel.

[7] Hieronder wordt verstaan de leveringen aan de (overige) 

bezorgingsgroothandel, leveringen aan de zelfbedieningsgroothandel, 

leveringen aan de distributiecentra van supermarkten in bulk dan wel per order 

op winkelniveau, waarbij in ieder geval de feitelijke levering aan de 

winkelverkooppunten plaatsvindt door de desbetreffende 

levensmiddelenorganisaties zelf.

[8] Het gaat hier om winkels van waaruit producten rechtstreeks worden 

geleverd aan de consumenten. Deze winkels kunnen zijn (i) supermarkten, (ii) 

tabaksspeciaalzaken, benzinestations en NS stationswinkels e.d. (het 

zogenaamde grijze kanaal) en (iii) horeca en institutionele grootverbruikers 

(het zogenaamde out-of-home kanaal). 

[9] Dit nadere onderscheid is met name van belang ten aanzien van de 

leveringen aan verkooppunten. Immers, de leveringen aan niet-verkooppunten 

gaat in grotere hoeveelheden en is vrijwel steeds ten behoeve van 

organisaties.

[10] Dit dient ter ondersteuning van het doen van bestellingen, teneinde deze 

op een zo efficint mogelijke wijze te doen plaatsvinden.



[11] Zie zaak 2031/B&S International Paul Wholesale B.V., besluit van 12 

september 2000. Hierin werd vastgesteld dat producenten van ondermeer 

tabakswaren de groothandelaren in bepaalde gevallen louter inschakelde voor 

de distributie (zie de punten 25 en 26 van het besluit).

[12] Zie noot 3.

[13] Partijen wijzen hier op zaak 88/Sligro Koole Horecacombinatie, besluit 

van 30 maart 1998.

* In deze openbare versie van het besluit zijn tekstgedeelten om redenen van 

vertrouwelijkheid weggelaten of vervangen. Dit is aangegeven door middel van 

vierkante haken.

[14] Partijen hebben hun cijfers gebaseerd op basis van gegevens van de 

Stichting Sigaretten Industrie (SSI), Tabak in Kerncijfers 1999.

[15] Beschikking van 3 december 1999.

[16] Ingevolge artikel 78 Wet op de accijns dienen accijnszegels te worden 

aangebracht op de zogenaamde kleinhandelsverpakkingen van 

tabaksproducten. Deze accijnszegels vermelden ingevolge genoemd artikel 

de kleinhandelsprijs, de soort en het aantal stuks of massa van het product. 

Ingevolge artikel 95 Wet op de accijns is het vervolgens verboden om 

tabaksproducten te verkopen of te koop aan te bieden voor een lagere prijs 

dan die is vermeld op de accijnszegel. Voorts is het niet toegestaan om deze 

producten te verkopen voor een hogere prijs, tenzij tevoren het verschil in 

accijns is voldaan overeenkomstig nader bepaalde voorwaarden.

[17] Daarbij komt dat de tabaksfabrikanten, waarvan Lekkerland en CTN 

tabakswaren betrekken krachtige multinationals zijn, zoals Philip Morris en 

British American Tobacco (BAT).

[18] Partijen baseren dit cijfer op eigen schatting. De schattingen van 

totaalomzet van de industrie baseren zij op gegevens van SSZ De Snacks & 

Zoetwaren Markt in Nederland 1997 1999. De omzetten per bedrijf zijn 

gebaseerd op eigen inschatting van partijen.

[19] Partijen hebben dit cijfer gebaseerd op Besteding aan het CBL-

supermarktassortiment in 1999, (tabel 2.1). Het cijfer is niet geheel zuiver 

omdat de door het CBL berekende totaaluitgaven ook de winstmarge van de 

detailhandel en de BTW omvatten.

[20] Zie noot 14.

[21] Zie noot 14.

[22] Zie noot 14.

[23] Zie noot 14.

[24] Lekkerland heeft een (geschat) aandeel van ongeveer [40-50%] aan 

leveringen aan de georganiseerde handel en ongeveer [40-50%] aan de 

ongeorganiseerde handel. CTN heeft een aandeel van [0-10%] aan leveringen 



aan de georganiseerde, en [0-10%] aan de ongeorganiseerde handel. 

[25] Uiteraard zal dit een aanloopperiode behoeven.

[26] Zie punten 21 tot en met 23.

[27] Zie noot 18.

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


