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OPENBAAR 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de 

Mededingingswet. 

 

Kenmerk: ACM/DM/2015/204468_OV 

Zaaknummer: 15.0484.22/Brocacef – Mediq 

  

I. Melding  

1. Op 1 mei 2015 heeft Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een melding 

ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. 

Hierin is medegedeeld dat Brocacef Groep N.V., onderdeel van PHOENIX Groep, een 

internationale groep waarvan PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG de topholding is, 

voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder 

b, van de Mededingingswet, over Mediq Apotheken Nederland B.V., Distrimed B.V. en Mediq 

Pharma Logistics B.V. 

2. De melding volgt na verwijzing van de voorgenomen concentratie door de Europese 

Commissie naar ACM op grond van artikel 4, vierde lid, van Verordening 139/2004.
1
 De 

beoogde concentratie is ook bij de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) gemeld en door de 

NZa goedgekeurd.
2
 
 
De NZa heeft aangegeven ten aanzien van onderhavig besluit geen 

zienswijze af te geven. 

3. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 12790 van 7 mei 2015. Naar 

aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn zienswijzen van derden naar voren 

gebracht. Deze zienswijzen worden, voor zover er overwegingen aan zijn ontleend die dragend 

zijn voor dit besluit, in het navolgende nader uiteengezet. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan 

verschillende marktpartijen. 

II. Partijen 

4. Brocacef Groep N.V. (hierna: Brocacef) is een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht. Zij is de dochtermaatschappij van PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 

(55%) en Celesio AG (45%). PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG heeft uitsluitende 

zeggenschap over Brocacef. PHOENIX Groep is net als Brocacef actief op het gebied van 

detailhandel en groothandel in de farmaceutische sector; Brocacef in Nederland en PHOENIX 

Groep in enkele andere Europese landen. Bovendien importeert Brocacef geneesmiddelen in 

                                                      
1
 Zie verwijzingsbesluit van de Europese Commissie in zaak COMP/M.7494 Brocacef/Mediq Netherlands van 17 april 

2015. 

2
 Zie besluit van de NZa in zaak Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V., Mediq Pharma Logistics B.V. 

en Distrimed B.V. van 6 maart 2015. 
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Nederland. Brocacef heeft daarnaast nu al 1/3 van de aandelen in Euro Registratie Collectief 

B.V.
3
 (hierna: ERC). 

5. Mediq Apotheken Nederland B.V., Distrimed B.V. en Mediq Pharma Logistics B.V. 

(hierna tezamen: Mediq) zijn besloten vennootschappen naar Nederlands recht. Mediq is actief 

op het gebied van detailhandel, groothandel en logistieke dienstverlening (pre-wholesale) in de 

farmaceutische sector en import van geneesmiddelen in Nederland. De activiteiten van Mediq 

Direct op het gebied van levering van medische hulpmiddelen direct aan patiënten, bijvoorbeeld 

ten behoeve van diabetes, gaan niet over naar Brocacef, maar blijven onderdeel van Mediq 

Concern B.V.
4
 

III. De gemelde operatie 

6. Brocacef en Mediq zijn voornemens de volgende transactie aan te gaan: Brocacef 

koopt alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Mediq Apotheken Nederland 

B.V., Distrimed B.V., en Mediq Pharma Logistics B.V en 1/3 van de uitgegeven en uitstaande 

aandelen in het kapitaal van ERC. Na levering van de aandelen zal Brocacef uitsluitende 

zeggenschap verkrijgen over Mediq. De voorgenomen transactie blijkt uit de Share Sale and 

Purchase Agreement van 2 februari 2015. 

IV. Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

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

de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, omschreven transactie leidt er toe dat 

Brocacef volledige zeggenschap verkrijgt over Mediq. 

8. Betrokken ondernemingen zijn Brocacef en Mediq (hierna: gezamenlijk aangeduid als: 

partijen). 

9. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de Europese 

Commissie op grond van Verordening 139/2004 bevoegd is om van de beoogde concentratie 

kennis te nemen. De Europese Commissie heeft op verzoek van partijen de concentratie geheel 

doorverwezen naar Nederland
5
 als gevolg waarvan de gemelde concentratie binnen de 

werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht 

valt. Er zijn na de doorverwijzing naar ACM geen andere mededingingsautoriteiten bevoegd 

over de voorgenomen concentratie te oordelen. 

                                                      
3
 ERC legt zich toe op het ontwikkelen, registreren en houden van geneesmiddelendossiers ten aanzien van uit het 

buitenland afkomstige geneesmiddelen. ERC verricht uitsluitend activiteiten voor haar aandeelhouders en heeft geen 

eigen aanwezigheid op de markt. De aandelen in ERC zijn in gelijke mate verdeeld over Brocacef B.V., Mediq Concern 

B.V. en Stephar B.V. (onderdeel van Alliance Healthcare Nederland). In beginsel is de beoogde uiteindelijke situatie dat  

Brocacef B.V. en Stephar B.V.  ieder 50% van de aandelen in ERC zullen gaan houden. 

4
 De leveringsactiviteiten van Mediq op het gebied van medische hulpmiddelen door de groothandel van Mediq en door 

apotheken van Mediq gaan wel mee over naar Brocacef. 

5
 Zie verwijzingsbesluit als bedoeld in voetnoot 1. 
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V. Beoordeling 

10. Na een korte inleiding  bespreekt ACM in dit hoofdstuk eerst de relevante markten (A) 

en daarna de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor deze markten (B). 

11. In figuur 1 is de distributieketen voor de farmaceutische sector weergegeven.  

Figuur 1 Distributieketen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Fabrikanten produceren farmaceutische producten, waaronder geneesmiddelen. 

Fabrikanten leveren deze producten aan hun afnemers in Nederland (de groothandel of in 

sommige gevallen ziekenhuizen of openbare apotheken). Een aantal fabrikanten schakelt 

daarbij een onderneming in die verantwoordelijk is voor de logistiek, een zogenaamde pre-

wholesale aanbieder. Een aantal fabrikanten doet deze logistiek ook in eigen beheer. Behalve 

fabrikanten zijn er ook (parallel)importeurs die farmaceutische producten die geproduceerd zijn 

Fabrikanten/(parallel)importeurs 

Zorgverzekeraars 

Patiënten/verzekerden 

(Volgesorteerde) groothandels 

Openbare apotheken (extramuraal) 

Pre-wholesale aanbieders 

Ziekenhuizen/instellingen (intramuraal) 

Goederenstroom 

Geldstroom 



 

 

 

 
4
/4

9
 

in het buitenland op de Nederlandse markt brengen en leveren aan groothandels (of openbare 

apotheken en/of ziekenhuizen/instellingen). Groothandelaren kopen in grote hoeveelheden 

farmaceutische producten in van fabrikanten en (parallel)importeurs waarna ze deze in kleinere 

hoeveelheden aan openbare apotheken en/of ziekenhuizen/instellingen leveren. 

Zorgverzekeraars maken afspraken met openbare apotheken over de vergoeding van de prijs 

van geleverde geneesmiddelen en de dienstverlening door de apotheker. Met ziekenhuizen 

maken zorgverzekeraars afspraken over het leveren van zorg - waaronder het verstrekken van 

geneesmiddelen - en het budget daarvoor. Patiënten sluiten bij een zorgverzekeraar een 

zorgverzekering af op grond waarvan bepaalde geneesmiddelen worden vergoed. 

13. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van detailhandel in producten en 

diensten door openbare apotheken, groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 

zelfzorggeneesmiddelen (OTC-geneesmiddelen
6
) en aanverwante ((zorg)logistieke) diensten en 

import van geneesmiddelen in Nederland. Mediq is verder nog actief op het gebied van pre-

wholesale (logistieke dienstverlening) in Nederland. 

14. De import van geneesmiddelen door partijen heeft alleen betrekking op de 

parallelimport van geneesmiddelen uit andere landen ten behoeve van de eigen groothandel. 

Door parallelimport profiteren partijen van prijsverschillen tussen Nederland en het buitenland. 

Welke geneesmiddelen zij parallel importeren, wisselt als gevolg van veranderingen in deze 

prijsverschillen. De marktaandelen van partijen ten aanzien van bepaalde geneesmiddelen 

kunnen daardoor ook sterk fluctueren. Uit het onderzoek van ACM is niet gebleken dat er 

geneesmiddelen zijn waarop partijen een dusdanig sterke positie zullen verwerven dat de 

mededinging significant kan worden beperkt. ACM zal in onderhavig besluit daarom niet verder 

ingaan op de import van geneesmiddelen. 

A. Relevante markten 

Relevante productmarkten 

15. In deze paragraaf gaat ACM in op de afbakening van de detailhandelsmarkt(en) (a), de 

groothandelsmarkt(en) (b) en de pre-wholesalemarkt (c).  

a. Detailhandelsmarkt(en)  

16. De activiteiten van Brocacef en Mediq overlappen op de mogelijke markt voor 

detailhandel in producten en diensten door openbare apotheken. Partijen zijn van mening dat er  

één markt bestaat voor de detailhandel in alle producten en diensten door apotheken omdat 

apotheken in beginsel dezelfde producten en verstrekken en de omzet die wordt behaald met 

de verschillende producten per apotheek vergelijkbaar is. 

                                                      
6
 Over The Counter-geneesmiddelen. Hiermee worden geneesmiddelen bedoeld die ook door andere verkooppunten 

dan apotheken mogen worden verkocht. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten en benzinestations die paracetamol en 

ibuprofen verkopen. 
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17. Net als in eerdere besluiten
7
  wordt door ACM in het midden gelaten of er sprake is van 

één aparte markt voor de detailhandel in producten en diensten door openbare apotheken of 

dat er een onderscheid gemaakt moet worden naar: 

• het type product: i) de verstrekking van receptgeneesmiddelen, ii) de verstrekking 

van medische hulpmiddelen
8
 en iii) de verstrekking van OTC-geneesmiddelen; en 

• het type apotheek: i) reguliere apotheken, ii) poliklinische apotheken en iii) 

apotheekhoudende huisartsen. 

 

18. Openbare apotheken kunnen worden onderverdeeld in reguliere apotheken, politheken 

en apotheekhoudende huisartsen. Reguliere apotheken zijn de apotheken ‘om de hoek.’  

Politheken zijn poliklinische apotheken die verbonden zijn aan een ziekenhuis, maar waar ook 

patiënten zonder band met het ziekenhuis terecht kunnen. Apotheekhoudende huisartsen zijn 

huisartsen die een vergunning hebben gekregen om apotheek te houden.
9
  

19. Openbare apotheken onderscheiden zich van dienstapotheken (die alleen open zijn 

buiten de reguliere openingstijden van een openbare apotheek) en  ziekenhuis- of 

instellingsapotheken (die alleen geneesmiddelen leveren die in het ziekenhuis of de instelling 

zelf gebruikt worden en dus niet openbaar toegankelijk zijn). Verder zullen internetapotheken, 

evenals in een eerdere zaak,
10

 vooralsnog niet worden gerekend tot de markt voor de 

detailhandel in producten en diensten door openbare apotheken aangezien het kopen van 

geneesmiddelen bij een internetapotheek nog geen gemeengoed is in Nederland, sommige 

geneesmiddelen niet geschikt zijn om op te sturen zoals geneesmiddelen die gekoeld moeten 

worden bewaard en in Nederland het marktaandeel nog maar een paar procent is.
11

 

20. Brocacef en Mediq exploiteren beide een keten van openbare apotheken. Deze keten  

bestaat uit eigendomsapotheken
12

, franchiseapotheken
13

 en partnerapotheken.
14

 Voor al deze 

apotheken geldt dat het reguliere apotheken zijn.   

                                                      
7
 Zie het besluit van de NMa van 23 november 2010 in zaak 6989/Brocacef - Lloyds Nederland, punt 12,  het besluit van 

de NMa van 31 juli 2006 in zaak 5691/Brocacef Holding - Viafarma, punt 12, en het besluit van de NMa van 14 mei 

2001 in de zaak 2451/Mediveen - TPP en Coriopharma, punt 9. 

8
 Teststrips voor diabetes-patiënten, katheters en urinezakken.  

9
 Deze vergunning mag worden aangevraagd als er binnen een straal van 4,5 km  rondom een huisarts geen apotheek 

(of andere apotheekhoudende huisarts) is gevestigd.   

10
 Zie het besluit van de NMa van 23 november 2010 in zaak 6989/Brocacef - Lloyds Nederland, voetnoot 6.  

11
 Internetapotheken opereren alleen online en hebben geen reguliere apotheekvestiging waar mensen farmaceutische 

producten kunnen halen. Zoals al aangegeven, hebben partijen bij de afbakening van de relevante productmarkt de 

internetapotheken eveneens buiten beschouwing gelaten. 

12
 Daarnaast hebben beide partijen minderheidsbelangen in een aantal apotheken. 

13
 Franchiseapotheken opereren op basis van een licentieovereenkomst met Brocacef of Mediq als franchisegever. 

14
 Partnerapotheken hebben een distributieovereenkomst gesloten met de groothandel. 
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21. De kerntaak van een apotheek is het verstrekken van receptgeneesmiddelen; hiertoe 

zijn alleen apothekers bevoegd.
15

 Uit cijfers van partijen blijkt dat een apotheek ongeveer 92% 

van zijn omzet met de verkoop van receptgeneesmiddelen behaalt (in 2013 behaalden alle 

apotheken in Nederland een omzet van circa EUR 4,32 miljard). Ongeveer 5% van zijn omzet 

behaalt een apotheek met de verstrekking van medische hulpmiddelen (in 2013 circa EUR 0,24 

miljard in Nederland) en ongeveer 3% met OTC-geneesmiddelen (in 2013 circa EUR 0,14 

miljard in Nederland).
16

  Deze laatste twee typen producten mogen ook door niet-apotheken 

worden verstrekt, bijvoorbeeld door drogisterijen of supermarkten.  

22. Gelet op het voorgaande zal door ACM voor de beoordeling van de voorgenomen 

concentratie met name ingegaan worden op een mogelijke markt voor detailhandel in 

receptgeneesmiddelen door openbare apotheken. Daarna zal alsnog kort op andere mogelijke 

markten, te onderscheiden naar type product of type apotheek, worden ingegaan (zie de punten 

136 en verder in onderhavig besluit). 

b. Groothandelsmarkten 

23. Brocacef en Mediq exploiteren beide een volgesorteerde groothandel (groothandel met 

een compleet assortiment aan receptgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-

geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten
17

) die zowel levert aan openbare 

apotheken als aan apotheken in  intramurale instellingen (ziekenhuizen en zorginstellingen). 

Activiteiten van volgesorteerde groothandels verschillen van activiteiten van niet-volgesorteerde 

groothandels omdat die een beperkter scala aan producten en diensten aanbieden. 

i. Nadere onderverdeling naar product/dienstverlening 

24. In eerdere besluiten
18 

heeft ACM in het midden gelaten of er sprake is van één markt 

voor de groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en 

aanverwante (logistieke) diensten of dat onderscheid moet worden gemaakt naar aparte 

markten voor verschillende productgroepen. 

25. Partijen zijn van mening dat er sprake is van één markt voor de groothandel in 

geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) 

diensten omdat afnemers het volledige assortiment wensen af te nemen. Ook aanvullende 

diensten als baxtering (het verpakken van geneesmiddelen per innamemoment per individuele 

                                                      
15

 Apotheken hebben een domeinmonopolie op de verstrekking van receptgeneesmiddelen op basis van artikel 61 van 

de Geneesmiddelenwet. 

16
 Bron voor receptgeneesmiddelen: http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/data-en-feiten/SFKDataenfeiten2014.pdf/ en 

http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2014/20ac-185-miljoen-uit-eigen-zak. Bron voor OTC-geneesmiddelen: BMI en 

Euromonitor Data. Bron medische hulpmiddelen: GIP. 

17
 Dit zijn diensten als beheer van voorraden, behandeling van niet lang houdbare producten en ondersteuning bij het 

opslaan van patiëntgegevens. 

18
 Zie het besluit van de NMa van 31 juli 2006 in zaak 5691/Brocacef Holding - Viafarma, punt 11.  
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patiënt) en central filling (het voorverpakken van geneesmiddeldoseringen op herhaalreceptuur) 

zijn naar het oordeel van partijen een geïntegreerd onderdeel van groothandelsdiensten. 

26. Uit het onderzoek onder marktpartijen volgt dat volgesorteerde groothandels het 

volledige assortiment aan farmaceutische producten aanbieden. Concurrenten en afnemers 

bevestigen de stelling van partijen dat afnemers het volledige assortiment willen afnemen. 

Concurrenten bevestigen verder dat zowel aanverwante (logistieke) diensten als baxtering en 

central filling tot de groothandelsactiviteiten horen.  

27. Aldus ziet ACM sterke aanwijzingen om uit te gaan van één markt voor de groothandel 

in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) 

diensten. ACM zal dit in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken. 

ii. Nader onderscheid naar type afnemers 

28. Op de groothandelsmarkt zijn verschillende type afnemers te onderscheiden. In eerdere 

besluiten is gekeken naar een mogelijk onderscheid tussen extramurale afnemers (openbare 

apotheken) en intramurale afnemers (ziekenhuizen en zorginstellingen). In het kader van het 

onderzoek naar deze concentratie is naar voren gekomen dat er een mogelijk onderscheid zou 

kunnen zijn tussen ziekenhuizen en extramurale afnemers. ACM zal hierna op dit mogelijke 

onderscheid ingaan. Daarna zal ACM nog ingaan op een mogelijk nader onderscheid naar 

andere zorginstellingen dan ziekenhuizen. 

i) Ziekenhuizen 

29. In het besluit van 24 september 2014 in de zaak 7069/AstraZeneca is door ACM een 

onderscheid gemaakt naar een intramurale markt voor maagzuurremmers enerzijds en een 

extramurale markt voor maagzuurremmers anderzijds.
19

 ACM overwoog dat op het intramurale 

segment de functies van beslisser en betaler in één hand gaan: de zorginstelling beslist welke 

werkzame stof wordt verstrekt en betaalt hiervoor uit eigen budget. Daarentegen zijn de functies 

van beslisser en betaler in het extramurale segment gescheiden: de voorschrijver - specialist of 

huisarts - bepaalt welke werkzame stof via de openbare apotheek aan de extramurale gebruiker  

dient te worden verstrekt en de bekostiging vindt rechtstreeks plaats door de verzekeraar.
20

  

Visie partijen 

30. Partijen zijn van mening dat binnen een groothandelsmarkt geen nader onderscheid 

hoeft te worden gemaakt naar type afnemer omdat:   

                                                      
19

 Zie het besluit van ACM van 24 september 2014 in zaak 7069/AstraZeneca, punt 278.  

20
 Zie het besluit van ACM van 24 september 2014 in zaak 7069/AstraZeneca, punten 122, 125, 134 en 135. De 

apothekers respectievelijk zorgverzekeraars hebben vanaf 2004 een bepaalde mate van invloed gekregen, namelijk ten 

aanzien van welke fabrikant het middel met de voorgeschreven werkzame stof wordt verstrekt. Betreft het een middel 

waarop octrooi rust, dan is de keuze beperkt tot de rechthebbende fabrikant. In het extramurale segment blijven de 

functies van beslisser en betaler derhalve gescheiden.  
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- ACM in eerdere besluiten
21

 voor wat betreft de groothandelsmarkt voor productie en 

verkoop van geneesmiddelen heeft geconcludeerd dat er geen reden is om een 

onderscheid te maken tussen geneesmiddelen bestemd voor de levering aan intramurale 

instellingen enerzijds en extramurale instellingen anderzijds;  

- Groothandels geen onderscheid maken in distributie: intramurale en extramurale afnemers 

worden of zouden kunnen worden beleverd vanuit dezelfde magazijnen; 

- Groothandels geen onderscheid maken bij de inkoop van geneesmiddelen ten behoeve van 

intramurale afnemers enerzijds en extramurale afnemers anderzijds; 

- Voor het overgrote deel dezelfde producten worden geleverd. In beginsel dienen vrijwel alle 

geneesmiddelen beschikbaar te zijn in het ziekenhuis en in de openbare apotheek. Ook 

worden dezelfde prijsprocessen gehanteerd (o.a. Z-index, Wet geneesmiddelenprijzen 

standaarden en apotheekinkoopprijzen). Partijen geven aan dat [een beperkt deel]* van hun 

productclusters (op basis van omzet), dan wel ATC-5-codes
22

 uitsluitend aan het 

intramurale segment wordt geleverd;  

- Poliklinische apotheken en ziekenhuisapotheken op dezelfde plaats zijn gevestigd en nauw 

samenwerken. Zo vervullen ziekenhuisapotheken op een locatie zonder aparte poliklinische 

apotheek vaak ook de (extramurale) functie van een poliklinische apotheek. 

 

Onderzoek onder marktpartijen 

31. In het onderzoek onder concurrenten is naar voren gebracht dat de levering aan  

ziekenhuizen zich onderscheidt van de levering aan extramurale afnemers. Eén van de 

belangrijkste verschillen is dat een groothandel die aan ziekenhuizen wil leveren, aan andere 

eisen dient te voldoen dan aan extramurale levering worden gesteld. Zo dient de groothandel 

een track- en trace service te bieden en vraagt de levering aan ziekenhuizen om een bepaalde 

                                                      

* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van 

vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of 

percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 

21
 Zie het besluit van de Nma van 31 juli 2006 in zaak 5691/Brocacef Holding - Viafarma, punt 10; besluit van de Nma 

op ontheffingsverzoek van 9 juli 2002 in zaak 2451/AstraZeneca e.a. - ziekenhuiskorting geneesmiddelen, punten 74 tot 

en met 78 en 91. Op basis van de verpakkingen van geneesmiddelen kon indertijd niet worden geconcludeerd dat de 

verschillen die bestaan voor intramuraal gebruik enerzijds en extramuraal gebruik anderzijds zodanig zijn dat sprake is 

van aparte productmarkten. 

22
 De productclusters zoals deze worden gebruikt door Brocacef zijn gebaseerd op de indeling die Farminform heeft 

opgesteld. Farminform stelt productclusters samen aan de hand van een indeling van producten op moleculair niveau. 

Vervolgens maakt Farminform een onderscheid tussen generiek, spécialité en parallel. Mediq gebruikt de Anatomisch 

Therapeutisch Chemisch classificatie (ATC-systeem), een indeling van geneesmiddelen van de World Health 

Organisation. In de ATC-code worden geneesmiddelen eerst ingedeeld in groepen naar het orgaan of systeem waarop 

ze werkzaam zijn, daarna op therapeutische en vervolgens chemische eigenschappen. ATC-5 is het laatste en meest 

gedetailleerde niveau. 
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verpakkingswijze (EAV/EAG-verpakkingen).
23

 Ook moet de groothandel diensten kunnen 

verlenen om het ziekenhuis te ‘ontzorgen’, zoals: dienstverleningsprogramma’s die zien op 

kosteneffectief assortimentsbeheer en logistiek en het kunnen inspelen op klantbehoeften (o.a. 

bij leveringsproblemen en borgen van medicatiebeschikbaarheid). 

32. Uit het onderzoek onder concurrenten, fabrikanten en afnemende ziekenhuizen volgt 

een ander belangrijk verschil tussen levering aan ziekenhuizen en levering aan extramurale 

afnemers, namelijk op het gebied van distributiemodellen. Ziekenhuizen sluiten zelf voor een 

groot aantal producten contracten met fabrikanten. Het ziekenhuis gaat voor deze producten 

een zogeheten ‘distributiearrangement’ aan met een volgesorteerde groothandel van haar 

keuze. De groothandel levert in dit model de producten op basis van het totaal van i) de 

contractprijs die is overeengekomen tussen de fabrikant en het ziekenhuis, ii) de 

distributievergoeding van de fabrikant aan de groothandel en iii) de distributievergoeding van 

het ziekenhuis aan de groothandel. Het andere distributiemodel dat voorkomt bij de levering 

aan ziekenhuizen is het model waarbij niet het ziekenhuis maar de groothandel met de fabrikant 

onderhandelt over de inkoopprijs van het product voor de groothandel. Het ziekenhuis bestelt 

vervolgens de producten uit de voorraad van de groothandel tegen deze prijs, dan wel een prijs 

die als gevolg van onderhandelingen tussen het ziekenhuis en de groothandel tot stand komt. In 

het extramurale segment wordt uitsluitend volgens dit tweede model geleverd en niet volgens 

het eerste. Om bovenstaande redenen spreken marktpartijen van een andere markt met andere 

condities. 

33. Andere verschillen tussen levering aan ziekenhuizen en leveringen aan extramuraal 

bestaan volgens marktpartijen op de volgende punten: 

- Een groothandel die aan ziekenhuizen wil leveren, moet beschikken over specifieke kennis 

van het ziekenhuissegment (bijvoorbeeld wet- en regelgeving voor verantwoorde distributie 

van geneesmiddelen aan een ziekenhuis); 

- Concurrenten en afnemers stellen, in tegenstelling tot partijen, dat de overlap in producten 

beperkt is. Ziekenhuizen kopen in beperkte mate generieke geneesmiddelen (goedkope 

geneesmiddelen waar geen patent meer voor geldt), terwijl bij openbare apotheken 

generieke geneesmiddelen juist het overgrote deel van de ingekochte geneesmiddelen 

vormen. Ziekenhuizen kopen relatief veel spécialités (dure geneesmiddelen waar nog een 

patent op rust). Niet alle volgesorteerde groothandels hebben deze geneesmiddelen op 

voorraad. Concurrenten en afnemers wijzen er verder op dat bepaalde geneesmiddelen 

alleen door ziekenhuizen ingekocht worden zoals sondevoeding en injecties; 

- Het ziekenhuis besluit welk geneesmiddel wordt gebruikt en betaalt de geneesmiddelen ook 

zelf, terwijl voor geneesmiddelen die via een openbare apotheek worden geleverd, geldt dat 

                                                      
23

 EAV staat voor ‘Eenheids Afleverings Verpakking’; EAG staat voor ‘Eenheids Afleverings Geschikt’. Bij de medicijnen 

die aan ziekenhuizen worden geleverd, staat ten behoeve van het verplegend personeel op de strip weergegeven wat 

er in elk tablet zit; bij medicijnen voor thuisgebruik staat deze informatie op het doosje en wordt dat niet per tablet 

weergegeven. 
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een medisch specialist of huisarts bepaalt welk geneesmiddel wordt gebruikt en de 

zorgverzekeraar vervolgens het geneesmiddel betaalt. 

 

34. Uit het onderzoek onder concurrenten en afnemers komt naar voren dat drie van de vijf 

volgesorteerde groothandels actief zijn op de levering aan ziekenhuizen, namelijk Mediq, 

Brocacef en Alliance. De andere twee volgesorteerde groothandels, Mosadex en Pluripharm, 

zijn op dit moment niet actief op het ziekenhuissegment, maar wel op het extramurale segment. 

Concurrenten van partijen geven aan dat voor groothandels die actief zijn op het extramurale 

segment hoge drempels bestaan om toe te treden tot het ziekenhuissegment. Voor toetreding 

zijn namelijk grote investeringen vereist, maar de marges zijn laag. Als voorbeeld van 

investeringen die zijn vereist om toe te treden tot het intramurale segment noemen marktpartijen 

het opzetten van een barcode/product-systeem en warehousing capaciteit. Om interessant te 

zijn voor een ziekenhuis moet een potentiele toetreder daarnaast de financiële capaciteit 

hebben om vooraf te kunnen investeren in het aanhouden van een voorraad dure 

geneesmiddelen die overwegend door ziekenhuizen wordt afgenomen, terwijl hij nog niet de 

zekerheid heeft dat deze geneesmiddelen ook afgenomen gaan worden. 

Beoordeling en tussenconclusie ziekenhuizen  

35. Op basis van het bovenstaande stelt ACM vast dat er belangrijke verschillen zijn tussen 

de levering aan ziekenhuizen en de levering aan extramurale afnemers. Bij de levering aan 

ziekenhuizen worden aan de groothandel mogelijk andere eisen gesteld (zowel technisch als in 

de vorm van ‘ontzorging’), bestaat er een ander distributiemodel, zijn mogelijk slechts drie van 

de vijf volgesorteerde groothandels actief en is er mogelijk sprake van hoge 

toetredingsdrempels voor groothandels op het extramurale segment die actief willen worden op 

de levering aan ziekenhuizen. Aldus heeft ACM sterke aanwijzingen om uit te gaan van een 

aparte markt voor groothandel aan ziekenhuizen die zich onderscheidt van een aparte markt 

voor groothandel aan extramurale afnemers. 

ii) Zorginstellingen 

36. Groothandels leveren ook aan andere zorginstellingen dan ziekenhuizen, zoals 

verpleeg- en verzorgingshuizen en specialistische zorginstellingen (bijvoorbeeld 

revalidatiecentra, GGZ-instellingen). Uit het marktonderzoek onder concurrenten en antwoorden 

van partijen volgen zowel overeenkomsten als verschillen tussen de levering aan 

zorginstellingen enerzijds en de levering aan ziekenhuizen anderzijds. Dit wordt onder meer 

ingegeven door de verscheidenheid aan type zorginstellingen. Er kunnen verschillen tussen 

zorginstellingen en ziekenhuizen zijn door de levering van andere (type) producten. Een ander  

mogelijk verschil is dat volgesorteerde groothandels die niet aan ziekenhuizen (kunnen) leveren 

wel aan bepaalde zorginstellingen kunnen leveren. Daarnaast verschillen bepaalde 

zorginstellingen van ziekenhuizen, omdat ze geen intramurale apotheek hebben. Levering aan 

zorginstellingen zonder intramurale apotheek vindt dan plaats vanuit het extramurale kanaal 

(door openbare apotheken) of via de (instellings)apotheek van en groothandel.  Een mogelijke 

overeenkomst is dat de levering aan een grote zorginstelling met een eigen intramurale 
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apotheek meer vergelijkbaar is met de levering aan een ziekenhuis. Daarnaast kunnen 

leveringen aan zorginstellingen ook lopen via een ziekenhuisapotheek indien de zorginstelling 

tezamen met een ziekenhuis een inkoopgroep vormt.
24

 

37. De hiervoor genoemde overeenkomsten tussen de levering aan zorginstellingen en de 

levering aan ziekenhuizen duiden op mogelijke verschillen met de levering aan extramurale 

afnemers. Anderzijds duiden de hiervoor genoemde verschillen tussen de levering aan 

zorginstellingen en ziekenhuizen op mogelijke overeenkomsten met levering aan extramurale 

afnemers. In een eventuele vergunningsfase zal ACM onderzoeken of er een aparte markt voor 

groothandel aan zorginstellingen is of dat levering aan zorginstellingen onderdeel uitmaakt van 

de totale groothandelsmarkt, een mogelijke markt voor groothandel aan ziekenhuizen of een 

mogelijke markt voor groothandel  aan extramurale afnemers.  

 

Conclusie groothandelsmarkten 

38. Op basis van het voorgaande concludeert ACM dat er binnen de groothandelsmarkt 

mogelijk een nader onderscheid kan worden gemaakt naar een aparte markt voor groothandel 

in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) 

diensten aan ziekenhuizen en een mogelijke aparte markt in groothandel in geneesmiddelen, 

medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten aan 

extramurale afnemers. In een eventuele vergunningsfase zal deze afbakening nader 

onderzocht worden. In een eventuele vergunningsfase zal onderzocht worden tot welke markt 

leveringen aan zorginstellingen behoren en of er binnen de groothandelsmarkt(en) nog een 

nader onderscheid gemaakt moet worden naar type product.  

c. Pre-wholesalemarkt 

39. In een eerder besluit
25

 heeft de Europese Commissie aangegeven dat er argumenten 

zijn om een aparte markt voor pre-wholesale af te bakenen. De  markt voor pre-

wholesalediensten bestaat uit levering van logistieke diensten aan farmaceutische fabrikanten. 

Dit zijn met name diensten op het gebied van opslag en distributie naar groothandels, 

apotheken en ziekenhuizen.  

40. Pre-wholesalediensten onderscheiden zich van reguliere groothandelsdiensten doordat  

de pre-wholesale aanbieder zelf geen eigenaar wordt van de geneesmiddelen (wat bij een 

reguliere groothandelsfunctie wel het geval is) en de diensten worden aangeboden aan de 

fabrikanten van geneesmiddelen (in plaats van aan apotheken en ziekenhuizen/instellingen). 

Pre-wholesalediensten onderscheiden zich onder andere van reguliere logistieke en 

transportdiensten doordat aanbieders moeten beschikken over specifieke sectorkennis (zoals 

over specifieke (zorg)wet- en regelgeving), hun transportmiddelen en opslaglocaties geschikt 

moeten zijn voor de opslag van geneesmiddelen, doordat ze beschikken over 

                                                      
24

 Zie ook het besluit van ACM van 24 september 2014 in zaak 7069/AstraZeneca, punt 109. 

25
 Zie de beschikking van de Europese Commissie van 16 december 2010 in zaak COMP/M.6044 - Alliance 

Boots/Andreae-Noris Zahn, punt 9. 
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klimaatbeheersing (beheersing van temperatuur en luchtvochtigheid), en doordat ze speciale 

vergunningen voor het opslaan van geneesmiddelen moeten hebben. 

41. Partijen sluiten zich aan bij de marktafbakening van de Europese Commissie. Uit het 

onderzoek onder marktpartijen zijn geen redenen naar voren gekomen die wijzen op een 

andere afbakening van deze markt. In onderhavige zaak gaat ACM er daarom vanuit dat pre-

wholesalediensten een aparte relevante productmarkt vormen. 

Relevante geografische markten 

42. In deze paragraaf beschrijft ACM de relevante geografische markten. ACM gaat eerst in 

op de detailhandelsmarkt(en) (a), daarna op de  groothandelsmarkten (b) en tenslotte op de 

pre-wholesalemarkt (c). 

a. Detailhandelsmarkt(en) 

43. In eerdere besluiten
26

 heeft de NMa in het midden gelaten of de detailhandelsmarkt(en) 

voor producten en diensten door openbare apotheken nationaal is (zijn) of regionaal/lokaal 

moeten worden afgebakend. De concurrentie tussen apotheken leek voornamelijk plaats te 

vinden binnen de vestigingsplaats of, voor apotheken die aan de rand van een stad zijn 

gevestigd, met apotheken in daaraan grenzende vestigingsplaatsen.
27

 Patiënten zijn maar 

beperkt bereid om te reizen voor hun geneesmiddelen en kiezen voor een apotheek ‘om de 

hoek’.  Ook de NZa heeft in een eerder besluit
28

 geconcludeerd dat er sprake is van een zeer 

lokale markt. Uit een recente marktscan van de NZa blijkt verder dat de locatie/ligging van de 

apotheek het voornaamste argument blijft voor een consument om voor een apotheek te 

kiezen.
29

 

44. Partijen zijn van mening dat de omvang van de geografische markt nationaal is. Zij 

geven aan dat diverse andere ondernemingen door heel Nederland apotheken exploiteren 

zoals Service Apotheek, PACT en Alliance. Daarnaast wijzen partijen er op dat  

zorgverzekeraars op nationaal niveau onderhandelen met apotheekketens. 

45. Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat de markten zowel kenmerken van een 

nationale, als van lokale/regionale markt(en) hebben. Consumenten gaan doorgaans naar een 

apotheek in de buurt van hun woonadres. Verzekeraars kijken daarom of ze lokaal voldoende 

farmaceutische zorg hebben ingekocht. Verzekeraars sluiten vervolgens echter één contract 

met een keten van apotheken op nationaal niveau. 

46. Gelet op bovenstaande zou de relevante geografische markt voor apotheken vanuit de 

                                                      
26

 Zie het besluit van de NMa van 23 november 2010 in zaak 6989/Brocacef - Loyds Nederland, punt 19, en het 

besluit van de NMa van 14 mei 2001 in zaak 2451/Mediveen - TPP en Coriopharma, punt 22. 

27
 Zie het besluit van de NMa van 23 november 2010 in zaak 6989/Brocacef - Loyds Nederland, punt 16. 

28
 Zie het besluit van de NZa van 22 februari 2011 in zaak 11D0005151/Menzis - Apotheek Van Dalen, punt 94. 

29
 Onderzoek door Motivaction in opdracht van de NZa. Zie Marktscan en beleidsbrief Farmacie 2014 van de NZa. 

Beschikbaar op www.nza.nl. 
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zorgverzekeraar bezien nationaal kunnen zijn. 

47. Vanuit de patiënt bezien, is de relevante geografische markt voor apotheken 

lokaal/regionaal. Hoe groot deze markt exact is, zal per apotheek variëren. Zo trekken 

apotheken in landelijke gebieden klanten uit een groter gebied rondom de apotheek dan in 

dichtbevolkte, stedelijke gebieden het geval is. Uit de zorgatlas 2011 blijkt bijvoorbeeld dat de 

reisafstand voor mensen naar de dichtstbijzijnde apotheek varieert. Inwoners in het 

noordoosten van Nederland moeten het verst reizen naar een apotheek; aldaar is de afstand tot 

de dichtstbijzijnde apotheek het grootst. De gemiddelde afstand tot een apotheek is het kleinst 

in het westen van het land waar het aantal apotheken binnen drie kilometer het grootst is.
30

 

48. Als benadering van de omvang van de lokale/regionale markt voor apotheken gaat 

ACM uit van verschillende scenario’s, namelijk mogelijke relevante lokale/regionale markten van 

respectievelijk 1, 2, 3 en 5 kilometer rondom een apotheek. Omdat 96% van de bevolking 

binnen 5 kilometer een openbare apotheek heeft en de reisbereidheid van 

consumenten/patiënten om een apotheek te bezoeken beperkt is en maximaal 10 minuten 

bedraagt
31

, acht ACM het niet aannemelijk dat uitgegaan moet worden van mogelijke relevante 

lokale/regionale markten van respectievelijk 10 en 12 kilometer rondom een apotheek. Bij de 

lokale analyse zal, daar waar relevant, rekening worden gehouden met door partijen 

aangedragen (geografische) informatie op basis waarvan het op het eerste gezicht in voldoende 

mate aannemelijk is dat op de betreffende mogelijke lokale/regionale markt geen 

mededingingsproblemen zullen optreden. 

49. Gelet op het voorgaande laat ACM in het midden of de markt(en) voor detailhandel in 

producten en diensten door openbare apotheken nationaal is en/of regionaal/lokaal zijn en wat 

de exacte omvang is van mogelijke lokale/regionale markten. De exacte omvang van de 

geografische markt(en) kan in het midden blijven aangezien de beoordeling hierdoor niet wordt 

beïnvloed (zie de punten 92 en verder). 

 

b. Groothandelsmarkten 

50. In eerdere besluiten
32

 is ACM uitgegaan van een nationale markt voor groothandel in 

geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) 

diensten. 

51. Partijen sluiten zich bij deze marktafbakening aan. Volgens partijen zijn 

groothandelaren in staat om apotheken vanuit één centraal distributiecentrum in alle delen van 

                                                      
30

 Zie: http://www.zorgatlas.nl/zorg/eerstelijnszorg/farmaceutische-zorg/afstand-in-kilometers-tot-dichtstbijzijnde-

apotheek-2011/). 

31
 NZa, Monitor extramurale farmacie onderzoek, 2010. Beschikbaar op www.nza.nl. 

32
 Zie het besluit van de NMa van 31 juli 2006 in zaak 5691/Brocacef Holding - Viafarma, punt 13, en het 

besluit van de NMa van 14 mei 2001 in zaak 2451/Mediveen - TPP en Coriopharma, punt 25. 
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Nederland te beleveren.  

52. Uit het onderzoek onder marktpartijen zijn geen redenen naar voren gekomen die 

wijzen op een andere geografische afbakening van de groothandelsmarkten.  

53. Gelet op het bovenstaande zal ACM in onderhavig besluit uitgaan van nationale 

markten voor groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen 

en aanverwante (logistieke) diensten. 

c. Pre-wholesalemarkt 

54. De Europese Commissie is in een eerder besluit
33

 uitgegaan van een markt voor pre-

wholesalediensten die minimaal nationaal van omvang is, maar mogelijk ruimer. De Europese 

Commissie heeft de exacte afbakening echter in het midden gelaten.  

55. Partijen sluiten zich aan bij deze afbakening. Zij merken daarbij op dat concurrentie 

tussen farmaceutische logistieke dienstverleners plaatsvindt op nationaal niveau. Farmaceuten 

sluiten op nationaal niveau contracten af met de dienstverleners als gevolg waarvan op 

nationaal niveau dient te worden geleverd. Partijen geven verder aan dat de farmaceutische 

logistieke dienstverleners hun diensten in het algemeen op nationaal niveau aanbieden en 

daarbij een landelijke dekking (kunnen) bieden. Uit het onderzoek onder marktpartijen zijn geen 

redenen naar voren gekomen die wijzen op een andere geografische afbakening van deze 

markt. 

56. Gelet op het voorgaande gaat ACM er van uit dat de omvang van de geografische 

markt voor pre-wholesalediensten minimaal nationaal is, maar mogelijk ruimer. De exacte 

omvang van de geografische markt kan echter in het midden blijven aangezien de beoordeling 

hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 190 tot en met 193).  

B. Gevolgen van de concentratie 

57. In deze paragraaf beschrijft ACM de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor: 

- Mogelijke lokale en nationale detailhandelsmarkten voor producten en diensten door 

openbare apotheken al dan niet onderscheiden naar type product of type apotheek; 

- Nationale markten voor groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-

geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten al dan niet onderscheiden naar een 

mogelijke markt voor groothandel aan ziekenhuizen en een mogelijke markt voor 

groothandel aan extramurale afnemers; 

- Verticale relatie tussen de groothandelsmarkt(en) en de detailhandelsmarkt(en); 

- Nationale pre-wholesalemarkt 

 

                                                      
33

 Zie de beschikking van de Europese Commissie van 16 december 2010 in zaak COMP/M.6044 - Alliance 

Boots/Andreae-Noris Zahn, punt 12. 
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58. Brocacef exploiteert een keten van 116 eigendomsapotheken, heeft 102 apotheken in 

franchise, 95 partnerapotheken en heeft een minderheidsbelang in 7 apotheken. Mediq 

exploiteert een keten met 208 eigendomsapotheken, heeft 25 franchiseapotheken, 45 

partnerapotheken en heeft een minderheidsbelang in 3 apotheken. 

59. Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen 

concentratie is deze mogelijke markten is het echter van belang om te bezien hoe er met 

franchise- en partnerapotheken dient te worden omgegaan. Partijen hebben zich in deze eerste 

fase van de procedure op het standpunt gesteld dat de franchise- en partnerapotheken die zijn 

aangesloten bij Brocacef en Mediq bij de beoordeling van de positie van Brocacef en Mediq op 

de te onderscheiden groothandelsmarkten en detailhandelsmarkten buiten beschouwing dienen 

te blijven. Om die reden gaat ACM onder (a) eerst in op de rol van deze franchisenemers en 

partners om te bepalen of deze aan Brocacef en/of Mediq moeten worden toegerekend, dan 

wel of de franchisenemers en partners als concurrenten van de apotheken van Brocacef en 

Mediq beschouwd kunnen worden. 

60. Vervolgens gaat ACM onder (b) in  op de gevolgen van de voorgenomen concentratie 

voor de detailhandelsmarkt(en), onder (c) in op de gevolgen voor de groothandelsmarkten en 

onder (d) in op de gevolgen voor de pre-wholesalemarkt. 

a. Franchisenemers en partners 

 

Visie partijen 

61. Brocacef en Mediq hebben, zoals hiervoor blijkt, een groot aantal apotheken in 

franchise of als partner aan zich gebonden. Volgens partijen dienen hun franchise- en 

partnerapotheken beschouwd te worden als concurrenten van partijen. De belangrijkste reden 

is volgens partijen dat deze apotheken eenvoudig kunnen switchen van keten.  

62. Partijen geven aan dat de franchise- en partnerformules van Mediq minder vrijblijvend 

zijn dan de formules van Brocacef. Volgens partijen zijn de franchisenemers van Brocacef 

concurrenten van haar eigendomsapotheken omdat: 
• […] 

• […] 

• […] 

• […]. 

Daar waar franchisenemers en partners van Mediq verplicht zijn de naam Mediq te gebruiken, 

zijn de franchisenemers van Brocacef over het algemeen niet goed herkenbaar voor 

consumenten als BENU
34

-apotheek en zijn de partners van Brocacef niet herkenbaar als 

                                                      
34

 Het merk dat Brocacef gebruikt voor haar eigendomsapotheken.  
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BENU-apotheek waarbij laatstbedoelde zelfs in enkele gevallen hun eigen ketenbranding
35

 

voeren. 

 

Onderzoek onder marktpartijen 

63. Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat de eigendoms-, franchise- en 

partnerapotheken van Brocacef en Mediq zich als een geïntegreerde keten presenteren en 

gedragen. Doordat een franchisenemer of partner zich aansluit bij een keten levert dat 

voordelen op zoals centrale contractering met de zorgverzekeraars, het delen van de (kosten 

van de benodigde) IT-systemen en de gezamenlijke ontwikkeling van het aanbod en de 

inrichting van de apotheek ; voordelen die een zelfstandige apotheek niet heeft. Een 

franchisenemer of partner besluit niet snel te veranderen van keten aangezien de voordelen, 

die de keten waar hij bij aangesloten is biedt,  dan zullen vervallen. Doordat zorgverzekeraars 

contracten afsluiten voor één à twee jaar komt een tussentijdse overstap niet vaak voor. In de 

praktijk bestaat volgens marktpartijen een koppeling tussen eigendoms-, franchise- en 

partnerapotheken ten opzichte van de zorgverzekeraars. Concurrenten en zorgverzekeraars 

hebben aangegeven dat over het algemeen circa 95% van de franchisenemers en partners het 

door de keten afgesloten contract met de zorgverzekeraar tekent. 

64. Verder wijzen concurrenten en zorgverzekeraars op de gebiedsbescherming die 

franchisenemers in een bepaalde straal rond hun apotheek krijgen van de franchisegever en de 

plicht van franchisenemers en partners om bij de groothandel van de keten af te nemen. 

Beoordeling 

65. In het verleden heeft ACM zich bij de beoordeling van concentraties in de 

supermarktsector vaker uitgelaten over de binding tussen de exploitant van een winkelformule  

en de daarbij aangesloten (zelfstandige) ondernemers.
36

  

66. Criteria die onder meer van belang zijn om tot een dergelijke binding te concluderen, 

zijn de mogelijkheid van een ondernemer om van franchisegever of formule 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 formule wordt aangegaan. Voorts zijn andere economische 

banden tussen de ondernemer en de exploitant van de formule van belang zoals leningen of 

verhuur door franchisegever van het pand waarin de franchisenemer is gevestigd. 

67. De Europese Commissie heeft in haar beschikking Kesko/Tuko
37

 vergelijkbare criteria 

genoemd die (mede) bepalen of de binding tussen ondernemers en de exploitanten van 

winkelformules waarbij zij zijn aangesloten dusdanig sterk is dat de activiteiten van deze 

                                                      
35

 Eigen merk dat zij voeren voor hun, veelal kleinere, keten; zij gebruiken dus in elk geval niet het BENU-logo/-merk 

van Brocacef.  

36
 Zie het besluit van de Nma  van 15 juni 1998 in zaak 811/Vendex Food Groep - De Boer Unigro en het besluit van de 

Nma van 24 juli 2000 in zaak 1710/Schuitema - A&P. 

37
 Zie de beschikking van de Commissie van 20 november 1996 in zaak IV/M.784 Kesko/Tuko. 
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ondernemers tot die van de winkelformule dienen te worden gerekend.  

68. In lijn met de hiervoor bedoelde eerdere zaken rekent ACM de franchise- en 

partnerapotheken van Brocacef en Mediq in deze fase van de procedure volledig toe aan 

Brocacef respectievelijk Mediq en beschouwt ze dus niet als concurrenten van Brocacef en 

Mediq bij de beoordeling van onderhavige concentratie. Hierna zal ACM eerst voor Mediq en 

vervolgens voor Brocacef ingaan op de belangrijkste redenen hiervoor. 

i) Mediq 

69. De eerste reden is dat Mediq op nationaal niveau met zorgverzekeraars onderhandelt 

voor […] bij haar aangesloten apotheken; dit betreft dus de eigendoms-, franchise- én 

partnerapotheken. In de praktijk blijkt dat in 2015 […] franchisenemers en partners van Mediq 

deelnemen aan de met de zorgverzekeraars door Mediq onderhandelde contracten. Het gevolg 

hiervan is dat in de praktijk geen of in ieder geval slechts een beperkte mate van concurrentie 

bestaat tussen eigendomsapotheken enerzijds en franchisenemers en partners van Mediq 

anderzijds.   

70. Daar komt bij dat franchise- en partnerapotheken van Mediq […]. Verder geldt als 

uitgangspunt dat franchisenemers en partners […] van de receptplichtige geneesmiddelen en 

medische hulpmiddelen bij de groothandel van Mediq afnemen. Bovendien kennen 

franchisenemers en partners van Mediq […]. Een partner van Mediq is […]. Daarnaast wordt de 

naam Mediq door alle apotheken gevoerd als gevolg waarvan franchisenemers en partners 

herkenbaar zijn voor de patiënt als zijnde apotheken die zijn aangesloten bij Mediq. Voorts is er 

sprake van […]. Tot slot is een franchisenemer van Mediq […]. 

ii) Brocacef 

71. Ook bij Brocacef is voor ACM een belangrijke reden voor toerekening van de 

franchisenemers en partners aan Brocacef dat in de praktijk 95% van hen de contracten volgt 

zoals deze door Brocacef met de zorgverzekeraars zijn afgesloten. Het verschil met Mediq zit er 

in dat bij Mediq franchisenemers en partners vooraf moeten aangeven of ze volgen, terwijl bij 

Brocacef dit niet vooraf gebeurt, maar pas na het sluiten van de contracten met 

zorgverzekeraars. De consequentie hiervan is dat er in de praktijk tussen de 

eigendomsapotheken van Brocacef en de franchisenemers en partners van Brocacef minder 

concurrentie bestaat op prijs en kwaliteit dan tussen bij Brocacef aangesloten apotheken en 

apotheken die geen band hebben met de Brocacef-apotheekketen. 

72. Partijen stellen dat er wel concurrentiedruk uit gaat van franchisenemers en partners 

van Brocacef, ook al is het maar doordat zij eenvoudig zouden kunnen switchen. ACM stelt 

echter vast dat franchisenemers en partners in theorie wel de mogelijkheid hebben te switchen 

naar een andere keten, maar dat uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat dit in de 

praktijk weinig gebeurt omdat ze kunnen meeliften op de contracten van Brocacef met de 

zorgverzekeraars waarvan ze weten dat deze aantrekkelijk zijn. 
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73. In de praktijk blijken franchisenemers van Brocacef voor [een groot deel] van hun 

inkoopbehoefte bij de groothandel van Brocacef af te nemen. […]. Gelet hierop ligt het ook niet 

voor de hand dat de eigendomsapotheken van Brocacef de franchiseapotheken van Brocacef 

concurrentie zullen aan doen. De afhankelijkheid van franchiseapotheken van Brocacef zal 

verder de concurrentie die er van hen uit gaat op eigendomsapotheken van Brocacef 

nuanceren. Apotheken doen elkaar concurrentie aan door er te zijn als gevolg waarvan 

voornoemde gebiedsbescherming mogelijk sterk concurrentiebeperkend is. Voorts hebben 

franchisenemers bij Brocacef toegang tot zogenaamde BENU assistentendagen die gaan over 

de kwaliteit van dienstverlening en hebben zij recht op bepaalde dienstverlening vanuit de 

franchisegever waarvoor één vaste vergoeding betaald wordt of er nu gebruik gemaakt wordt 

van bedoelde dienstverlening of niet. Ondersteuning vanuit de franchiseketen is een belangrijk 

element voor franchisenemers om voor Brocacef te kiezen. Hiermee wordt voorkomen dat elke 

franchisenemer zelf grote (IT-)investeringen moet doen ten behoeve van bijvoorbeeld (het 

ontwikkelen van) schappenplannen en zorgprogramma’s die de zorgverzekeraar wenselijk acht. 

Een en ander maakt dat apotheken van franchisenemers bij Brocacef in elk geval niet als van 

Brocacef onafhankelijk concurrerende apotheken kunnen worden aangemerkt. 

74. BENU-partnerapotheken kennen geen plicht om bij de groothandel van Brocacef af te 

nemen, maar ook voor hen geldt dat zij dit in de praktijk toch voor [een groot deel] van hun 

assortiment doen. Ook BENU-partnerapotheken hebben recht op bepaalde dienstverlening en 

ondersteuning vanuit Brocacef (zoals in het vorige punt genoemd is) als gevolg waarvan 

gesteld kan worden dat zij in elk geval niet als van Brocacef onafhankelijk opererende 

apotheken kunnen worden aangemerkt. 

Conclusie  franchisenemers en partners 

75. Op basis van de kenmerken van de franchise-/partnerformules van Mediq en Brocacef, 

het onderzoek onder marktpartijen en de informatie die ACM ontvangen heeft over de 

uitwerking van de franchise-/partnerformules van Mediq en Brocacef in de praktijk stelt ACM 

vast dat franchisenemers en partners: 

• voor het overgrote deel de centraal door Brocacef en Mediq met de 

zorgverzekeraars onderhandelde contracten volgen; 

• bij de groothandels van Brocacef en Mediq inkopen; en 

• het door Brocacef en Mediq voorgeschreven assortiment en ontwikkelde 

zorgprogramma’s voeren  

• waarbij voor Mediq-franchisenemers en -partners en BENU-franchisenemers […].  

 

76. Op basis hiervan acht ACM het aannemelijk dat er in de praktijk geen of in ieder geval 

slechts een beperkte mate van concurrentie bestaat op prijs en kwaliteit tussen de 

eigendomsapotheken van Brocacef en Mediq enerzijds en hun franchisenemers en partners  

anderzijds. ACM beschouwt daarom franchisenemers en partners van Brocacef en Mediq in elk 

geval niet als concurrenten van (de eigendomsapotheken van) Brocacef en Mediq. 
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77. Gelet op het voorgaande zal ACM dan ook bij de beoordeling van onderhavige 

concentratie er van uitgaan dat er geen verschil bestaat tussen een franchise- of 

partnerapotheek van Brocacef of Mediq en een eigendomsapotheek van één van beide. In een 

eventuele vergunningsfase zal ACM voor de mogelijke probleemgebieden (zie punt 115) nader 

onderzoek doen naar de exacte aard van de binding tussen franchisenemers en partners van 

Brocacef en Mediq enerzijds en de eigendomsapotheken van Brocacef en Mediq anderzijds in 

de praktijk en naar wat dit betekent voor de mate van concurrentie die in de mogelijke 

probleemgebieden bestaat tussen deze typen apotheken en de eigendomsapotheken van 

Brocacef en Mediq. 

78. Brocacef en Mediq hebben minderheidsbelangen in 7 respectievelijk 3 apotheken. Deze 

minderheidsbelangen zal ACM alleen in de beoordeling van de onderhavige concentratie 

betrekken voor zover het belangen betreft in apotheken die gevestigd zijn op lokale markten 

waar sprake is van een overlap tussen eigendoms-, franchise- en/of partnerapotheken van 

Brocacef en Mediq. 

b. Detailhandelsmarkt(en)voor producten en diensten door openbare apotheken 

79. De activiteiten van Brocacef en Mediq overlappen op de mogelijke markt(en) voor 

detailhandel in producten en diensten door openbare apotheken. In het navolgende worden de 

concurrentieparameters besproken die voor onderhavige beoordeling relevant zijn. Daarna volgt 

de beoordeling van de voorgenomen concentratie. 

i. Concurrentie tussen apotheken 

80. Apotheken mogen in de praktijk richting consumenten niet concurreren met de prijs van 

receptgeneesmiddelen en er ook geen reclame voor maken. Daarnaast speelt de prijs van een 

receptgeneesmiddel een beperkte rol in het keuzegedrag van consumenten omdat een 

geneesmiddel over het algemeen vergoed wordt door de zorgverzekeraar.  

81.  In een eerder besluit
38

 heeft ACM vastgesteld dat kwaliteit een belangrijke 

concurrentieparameter is voor apotheken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de grootte van het  

assortiment, service, wachttijden en de uitstraling van de apotheek. Dit blijkt ook uit andere 

marktonderzoeken. Zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in 2014
39

 dat na de locatie/ligging 

van de apotheek onder meer service en openingstijden belangrijke argumenten voor 

consumenten zijn om voor een apotheek te kiezen. Uit onderzoek van Ecorys in 2010
40

 blijkt dat  

de kwaliteit van de geleverde zorg/service (deskundigheid, klantvriendelijkheid en advies) voor 

consumenten de belangrijkste factor in de apotheekkeuze is. 

82. Vanaf 1 januari 2012 zijn de tarieven van de zorgprestaties in de extramurale farmacie vrij 

                                                      
38

  Zie het besluit van de NMa van 23 november 2010 in zaak 6989/Brocacef - Loyds Nederland, punt 22. 

39
 NZa, Marktscan en beleidsbrief Farmacie 2014. Beschikbaar op www.nza.nl 

40
 Ecorys, Keuzefactoren in de markt voor farmacie, 13 juli 2010. 
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gegeven. Ketens van apotheken onderhandelen met zorgverzekeraars over de vergoeding voor 

de dienstverlening door de apotheek (kwaliteit en toegankelijkheid). De vergoedingen voor het 

verstrekken van geneesmiddelen en de bijbehorende zorgprestaties zullen hoger zijn naarmate 

de kwaliteit die door de apotheek geleverd wordt hoger is. Deze vergoedingen beïnvloeden 

daarmee direct de prijs die door de apotheek aan de consument in rekening wordt gebracht. 

Daarnaast onderhandelen apotheekketens over de vergoeding die zij per verstrekt 

geneesmiddel van de zorgverzekeraar ontvangen. Hoe hoger deze vergoeding, hoe meer winst 

een apotheekketen maakt. Gelet op bovenstaande is het voor een keten van apotheken van 

groot belang om zo goed mogelijke contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars. 

83. Een apotheekketen met een goede onderhandelingspositie is aantrekkelijk voor een 

onafhankelijke apotheek om zich bij aan te sluiten. Tevens is de onderhandelingspositie van 

een apotheekketen met zorgverzekeraars beter indien de keten meer apotheken 

vertegenwoordigt. Er vindt daarom op landelijk niveau ook concurrentie tussen apotheekketens 

plaats om het aantal aangesloten apotheken. 

ii. Mogelijk effect voorgenomen concentratie 

84. Uit bovenstaande komt naar voren dat apotheken richting de consument met name 

concurreren op verschillende kwaliteitsindicatoren. Brocacef zou als gevolg van de concentratie 

de mogelijkheid kunnen hebben om de kwaliteit van de dienstverlening door haar apotheken 

winstgevend te verlagen dan wel af te zien van een verhoging van deze kwaliteit en/of de 

toegankelijkheid van de zorg te beperken.
41

 Met het vrijgeven van de tarieven voor 

farmaceutische zorg zou Brocacef als gevolg van de concentratie eveneens de mogelijkheid 

kunnen hebben om haar tarieven te laten stijgen, dan wel af te zien van een verlaging van haar 

tarieven. 

85. Voorts zou onderhavige concentratie, bij het verkrijgen of versterken van lokaal sterke 

posities, Brocacef de mogelijkheid kunnen bieden om zich onafhankelijk(er) van de 

zorgverzekeraars te gedragen. Dit zou op landelijk niveau kunnen leiden tot hogere 

vergoedingen en/of gunstigere afspraken over kwaliteit voor apotheekketens ten nadele van de 

consument.   

86. Partijen, noch concurrenten en zorgverzekeraars hebben bij hun beschrijving van de 

gevolgen van onderhavige overname op het gebied van de verstrekking van 

receptgeneesmiddelen door openbare apotheken een duidelijk onderscheid gemaakt naar  

mogelijke lokale markten enerzijds en een mogelijke nationale markt anderzijds. Om die reden 

worden de visies van (markt)partijen hieronder in één keer voor beide perspectieven, lokaal én 

nationaal, weergegeven.  

Visie partijen 

                                                      
41

 Door het terugbrengen van consultatie-uren, beperken van openingstijden en/of het sluiten van apotheekvestigingen. 
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87. Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie - zowel vanuit nationaal als vanuit 

lokaal perspectief - geen significante effecten zal hebben. Partijen merken in dit verband op dat 

zorgverzekeraars een belangrijke contractspartner voor apotheken zijn en over inkoopmacht 

beschikken. Partijen vinden het in dit verband ook relevant dat zorgverzekeraars de prijzen van 

geneesmiddelen kunnen drukken door middel van hun preferentiebeleid
42

 en daarnaast via 

selectieve contractering
43

 voor meer concurrentie kunnen zorgen.  

88. Verder merken partijen op dat zij op nationaal niveau onderhandelen met 

zorgverzekeraars om het proces zo simpel en efficiënt mogelijk te houden. Na de voorgenomen 

concentratie zou het gezamenlijke nationale marktaandeel van Brocacef en Mediq circa [10-

20%]
44

 bedragen. De vier grote zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een marktaandeel van 

circa 90% op een nationale zorgverleningsmarkt. Gelet hierop verwachten partijen geen 

significante effecten van de voorgenomen concentratie voor de positie van de 

zorgverzekeraars. 

Onderzoek onder marktpartijen 

89. Uit het onderzoek onder marktpartijen volgt dat zowel zorgverzekeraars als andere 

groothandels/apotheekketens constateren dat er overlap is tussen Brocacef en Mediq op een 

groot aantal lokale markten en Brocacef als gevolg van de voorgenomen concentratie op deze 

markten haar positie kan versterken. Zowel zorgverzekeraars als concurrerende 

groothandels/ketens wijzen er op dat Brocacef en Mediq nu al op een groot aantal lokale 

markten een sterke positie hebben en dat dit aantal als gevolg van de concentratie toeneemt. 

Zorgverzekeraars zouden volgens concurrenten en hen zelf daarom als gevolg van de 

voorgenomen concentratie nog afhankelijker worden van Brocacef. 

90. Brocacef wordt volgens zowel zorgverzekeraars als andere 

groothandels/apotheekketens na de concentratie de grootste contractpartij voor 

zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zouden na de concentratie niet om Brocacef heen kunnen 

waardoor Brocacef hogere prijzen zou kunnen bedingen. Als gevolg hiervan moet de  

verzekeraar hogere kosten gaan maken. De verzekeraar zal dat doorberekenen door middel 

van een hogere verzekeringspremie om deze extra kosten te kunnen dekken. Dit zou 

betekenen dat de patiënt/consument meer moet gaan betalen voor dezelfde zorg. Uit het 

onderzoek onder marktpartijen volgt ook dat dit vervolgens kan leiden tot een soort 

‘vliegwieleffect’. Immers, indien Brocacef hogere prijzen weet te bedingen, wordt zij 

                                                      
42

 Dat wil zeggen dat binnen een bepaalde groep van medicijnen met dezelfde werking alleen een bepaald generiek 

medicijn (gedurende een bepaalde periode) wordt vergoed. Een zorgverzekeraar gaat hier alleen toe over als een 

producent het generieke medicijn voor een aantrekkelijk bedrag gaat leveren. Dit drukt de prijs van medicijnen en is om 

die reden een positieve ontwikkeling voor consumenten 

43
 Zorgverzekeraars hebben bij hun inkoop aan farmaceutische zorg bij apotheken de mogelijkheid deze zorg selectief 

te contracteren op het niveau van apotheken en/of op het niveau van geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat 

zorgverzekeraars niet verplicht zijn om alle apotheken in Nederland te contracteren.  

44
 Dit betreft alleen de eigendomsapotheken van partijen. 
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aantrekkelijker voor apotheken om zich (als partner of franchisenemer) bij aan te sluiten. 

Hierdoor wordt Brocacef nog groter, et cetera.  

91. Uit het onderzoek onder marktpartijen volgt dat zorgverzekeraars beperkt selectief 

apotheken contracteren, namelijk alleen voor bepaalde (budget) polissen. Als reden wijzen 

zorgverzekeraars op de sterkere band tussen verzekerden en zorgaanbieder dan tussen 

verzekerden en zorgverzekeraar. In aanvulling hierop merken zorgverzekeraars op dat 

verzekerden moeilijk te sturen zijn. Voor zover zorgverzekeraars al aan selectieve contractering 

doen, volgt uit het onderzoek onder marktpartijen dat ze niet selectief contracteren binnen een 

apotheekketen. Ze contracteren altijd de gehele keten en niet slechts die apotheken uit de 

keten die ze nodig hebben. Als reden geven zorgverzekeraars aan dat dit voor de consument 

duidelijker is. 

iii. Beoordeling mogelijke lokale markten voor de verstrekking van 

receptgeneesmiddelen door openbare apotheken 

92. Marktaandelen zijn een belangrijke eerste aanwijzing voor de concurrentiekracht die 

een apotheek op lokaal niveau heeft. Het is daarbij van belang te constateren dat lokale 

markten in de praktijk doorgaans niet volledig geïsoleerd zijn van invloeden van daarbuiten 

waardoor marktaandelen op lokale markten met enige voorzichtigheid moeten worden 

geïnterpreteerd.
45

 

93. Om tot een eerste benadering van het marktaandeel van de apotheken van Brocacef en 

Mediq te komen, heeft ACM gebruik gemaakt van het apothekersregister afkomstig van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg
46

 van 30 april 2015 en van de reisafstanden en -tijden
47

  

tussen deze apotheken. Het verzorgingsgebied van een apotheek wordt op basis van deze 

informatie gedefinieerd als die postcodegebieden van waaruit de apotheek in kwestie 

bereikbaar is, gegeven een bepaalde reisbereidheid van consumenten (afstand in kilometers of 

tijd in minuten over de weg, per auto). 

                                                      
45

 Zie bijvoorbeeld ook het besluit van de NMa van 23 november 2010 in zaak 6989/Brocacef-Lloyds, punt 26. 

46
 Zie http://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-

gezondheidszorg/apotheken/apotheekregister/Register_van_gevestigd_apothekers.aspx. ACM merkt op dat op deze 

lijst van 2.118 apotheken niet alleen openbare apotheken staan, maar ook andere soorten apotheken zoals 

internetapotheken, bereidingsapotheken en ziekenhuisapotheken. ACM heeft deze andersoortige apotheken in haar 

analyse buiten beschouwing gelaten. ACM heeft vervolgens bij partijen, Alliance, NFZ, Pact en Service Apotheken 

informatie opgevraagd om vast te stellen tot welke apotheekketen de desbetreffende apotheek behoort. ACM heeft 

hierbij geconstateerd dat enkele apotheken van Brocacef en Mediq ontbraken in het apothekersregister en deze 

toegevoegd aan de lijst met reguliere apotheken en politheken. ACM heeft in totaal 1.925 reguliere apotheken en 

politheken betrokken in de analyse. ACM sluit niet uit dat een diepgaande analyse van elke apotheek op deze lijst in 

een eventuele vergunningsfase nog tot wijzigingen zal kunnen leiden. 

47
 De “Drive Time Matrix 2014” van Geodan B.V. bevat gegevens over de reistijd en -afstand, gemeten over de weg, per 

auto, tussen alle 4-positie postcodes (cijfers) in Nederland. 
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94. Voor alle apotheken van Brocacef en Mediq zijn de verzorgingsgebieden en de positie 

van deze apotheek daarin bepaald, gegeven een reisafstand oplopend van 1 km tot een 

verzorgingsgebied met een reisafstand van 12 km.
48

 Alleen die gebieden waar Brocacef en 

Mediq een gezamenlijk marktaandeel (op basis van aantal apotheken
49

) krijgen van 40% of 

meer bij een reisafstand van 1, 2, 3 of 5 km. zijn vervolgens nader geanalyseerd.  

95. Uit de analyse van ACM volgt dat Brocacef en Mediq 605 apotheken in 215 gemeenten 

hebben (Brocacef 316 apotheken in 147 gemeenten en Mediq 289 apotheken in 116 

gemeenten). In 50 gemeenten verkrijgt Brocacef na de voorgenomen concentratie een 

marktaandeel van 40% of meer (op basis van het aantal openbare apotheken) op één of 

meerdere reisafstanden rond een apotheek van partijen. Dit betreft 201 apotheken. Bijlage 1 bij 

dit besluit bevat een overzicht van deze apotheken per gemeente.  

96. ACM heeft vervolgens op basis van een geografische weergave van de locatie van de 

diverse apotheken en de reisafstanden naar deze apotheken bekeken of de apotheken van 

Brocacef en Mediq potentieel elkaars meest nabije concurrenten zijn. Op basis van haar 

analyse acht ACM het niet aannemelijk dat in Appingedam, Baarn, Delfzijl, Duiven, Hilversum, 

IJsselstein, Landsmeer, Leidschendam-Voorburg, Nieuwegein, Oostzaan, Schiedam, Soest, 

Velsen, Westervoort, Wijdemeren, Zaandam en Zeist Brocacef na de voorgenomen concentratie 

de mededinging op de desbetreffende lokale markten voor verstrekking van 

receptgeneesmiddelen door openbare apotheken daadwerkelijk kan beperken. ACM zal deze 

gemeenten hieronder bespreken. De vermelde conclusies gelden steeds alleen voor de 

beoordeling op basis van het lokale perspectief. 

Appingedam en Delfzijl 

97. In Appingedam heeft Brocacef als enige een apotheek. Er zijn geen andere apotheken 

in Appingedam. De dichtstbijzijnde apotheek van een concurrent ligt in Delfzijl waar 

Appingedam bijna tegenaan ligt (gescheiden door N33). In Delfzijl heeft Mediq 2 apotheken en 

zit nog één apotheek van een concurrent (en een politheek). De overlap tussen de apotheken 

van Brocacef en Mediq bestaat alleen op 5 km. en het marktaandeel blijft beperkt tot 50%. Als 

men toch reist voor een apotheek doet men dat eerder naar Delfzijl dan naar Appingedam. 

Doordat men toch reist, kan net zo goed voor de apotheek van de concurrent in Delfzijl worden 

gekozen als voor één van de Mediq-apotheken. Gelet hierop kan met partijen worden 

                                                      
48

 Daarbij is achtereenvolgens bekeken wat de positie is van Brocacef en Mediq in verzorgingsgebieden met een 

reisafstand van 1, 2, 3, 5, 10 en 12 km vanaf iedere apotheek van Brocacef en Mediq om te bepalen of Brocacef in die 

gebieden mogelijk een sterke positie zal krijgen als gevolg van de voorgenomen concentratie. 

49
 Het marktaandeel van een apotheek kan worden bepaald op basis van de behaalde omzet of op basis van het aantal 

WMG-regels. Alhoewel de voorkeur van ACM hier naar uit gaat, beschikt ACM in deze fase van de procedure alleen 

over omzetten en WMG-regels van de eigendomsapotheken van partijen en niet over die van franchisenemers en 

partners van partijen en concurrenten. Om die reden heeft ACM in deze fase van de procedure gekozen voor 

marktaandelen op basis van aantallen apotheken als maatstaf. In een eventuele vergunningsfase zal deze informatie 

worden opgevraagd. 
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aangenomen dat de daadwerkelijke mededinging als gevolg van de concentratie lokaal in 

Appingedam en Delfzijl niet beperkt kan worden. 

Baarn en Soest   

98. Baarn waar Brocacef twee apotheken heeft, is een van Soest, waar Mediq vier 

apotheken heeft, afgescheiden stad met eigen lokale consumentenfaciliteiten zoals 

supermarkten en een lokale winkelstraat met drogisterijen, kledingwinkels, banken et cetera. In 

beide plaatsen is de meest nabije concurrerende apotheek een onafhankelijke apotheek. Met 

partijen kan worden aangenomen dat gelet hierop de daadwerkelijke mededinging als gevolg 

van de concentratie lokaal in Baarn en Soest niet beperkt kan worden. 

Duiven en Westervoort 

99. De apotheek van Mediq en die van Brocacef zijn in verschillende gemeenten gelegen 

(die van Mediq in Duiven en die van Brocacef in Westervoort). In elk van deze gemeenten is 

een concurrerende onafhankelijke apotheek gevestigd. Met partijen kan worden aangenomen 

dat gelet hierop de daadwerkelijke mededinging als gevolg van de concentratie lokaal in Duiven 

en Westervoort niet beperkt kan worden. 

Hilversum 

100. Brocacef heeft in Hilversum twee apotheken en Mediq drie. Er ontstaat weliswaar op 3 

km. een overlap die resulteert in een marktaandeel van net boven de 40% bij één apotheek van 

Mediq, maar er is sprake van een relatief groot aantal concurrerende apotheken in Hilversum. 

De apotheken van Brocacef en Mediq zijn hier niet elkaars meest nabije concurrenten. Met 

partijen kan worden aangenomen dat gelet hierop de daadwerkelijke mededinging als gevolg 

van de concentratie hier lokaal niet beperkt kan worden. 

IJsselstein en Nieuwegein 

101. Mediq heeft drie apotheken in IJsselstein. De partnerapotheek van Brocacef ligt in 

Nieuwegein aan de andere kant van de A2 waarbij in de buurt een concurrerende apotheek is 

gevestigd. De apotheken van Brocacef en Mediq worden gescheiden door een strook 

concurrerende apotheken. Met partijen kan worden aangenomen dat gelet hierop en op het feit 

dat de overlap tussen de apotheken van Brocacef en Mediq alleen bestaat op 5 km. en het  

marktaandeel beperkt blijft tot 50% de daadwerkelijke mededinging als gevolg van de 

concentratie lokaal in IJsselstein en Nieuwegein niet beperkt kan worden. 

Leidschendam-Voorburg 

102. Brocacef heeft twee apotheken in Leidschendam-Voorburg. Gelet op het feit dat in dat 

deel van de omgeving van ’s-Gravenhage apotheken van concurrenten in de directe nabijheid 

van de apotheken van Brocacef gelegen zijn, eerst op een ruimere reisafstand overlap ontstaat 

met een apotheek van Mediq en het hier stedelijk gebied betreft, acht ACM het aannemelijk dat 

gelet hierop de daadwerkelijke mededinging als gevolg van de concentratie lokaal in 

Leidschendam-Voorburg niet beperkt kan worden.   
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Schiedam 

103. Brocacef heeft drie apotheken in Schiedam. De overlap bestaat met apotheken van 

Mediq in Rotterdam. Doordat eerst op 5 km. overlap ontstaat, het marktaandeel hier beperkt 

blijft tot 45% en het hier stedelijk gebied betreft waarbij op kortere afstand meer apotheken 

gevestigd zijn, kan worden aangenomen dat de daadwerkelijke mededinging als gevolg van de 

concentratie lokaal in Schiedam en omgeving niet beperkt kan worden. 

Velsen 

104. Mediq heeft vijf apotheken in de gemeente Velsen en Brocacef heeft er één in 

Santpoort. Alleen vanuit de apotheek van Mediq in Velserbroek is er overlap. Doordat dat eerst 

op 5 km. is, het marktaandeel beperkt blijft tot 50% en het stedelijk gebied betreft waarbij op 

kortere afstand meer apotheken gevestigd zijn, acht ACM het aannemelijk dat de 

daadwerkelijke mededinging als gevolg van de concentratie lokaal in Velsen niet beperkt kan 

worden. 

Wijdemeren 

105. Brocacef heeft een apotheek in de gemeente Wijdemeren. De overlap bestaat met 

apotheken van Mediq in Hilversum. Doordat een relatief groot aantal concurrerende apotheken 

actief is in Hilversum en de afstand vanuit Wijdemeren tot een apotheek van Mediq in Hilversum 

vergelijkbaar is met de afstand vanuit Wijdemeren tot een met de apotheek van Brocacef 

concurrerende apotheek kan worden aangenomen dat de daadwerkelijke mededinging als 

gevolg van de concentratie lokaal in Wijdemeren en omgeving niet beperkt kan worden. 

Zaanstad (Assendelft, Landsmeer, Oostzaan en Zaandam) 

106. Mediq heeft apotheken in Zaandam en Brocacef in Assendelft, Landsmeer en 

Oostzaan. Elk gebied kan als afzonderlijke lokale markt worden beschouwd aangezien ze alle 

vier hun eigen lokale consumentenfaciliteiten hebben zoals een supermarkt, bakkerij, slager en 

restaurants. De A8 vormt een natuurlijke barrière tussen Zaandam enerzijds en Landsmeer en 

Oostzaan anderzijds. Tussen Assendelft en Zaandam loopt de N246/N8. Geografisch lijken de 

apotheken van Brocacef en Mediq gescheiden te zijn en deze plaatsen lokale monopolies te 

vormen. Met partijen kan worden aangenomen dat gelet hierop de daadwerkelijke mededinging 

als gevolg van de concentratie lokaal niet beperkt kan worden. 

Zeist 

107. Mediq heeft 3 apotheken in Zeist. De apotheken van Brocacef zitten niet in Zeist zelf, 

maar in De Bilt en Soesterberg. De Bilt en Soesterberg zijn gebieden die als afzonderlijke lokale 

markten dienen te worden beschouwd aangezien het dorpen zijn met lokale 

consumentenfaciliteiten en de A28 deze dorpen van Zeist scheidt. Gelet hierop acht ACM het 

aannemelijk dat de daadwerkelijke mededinging als gevolg van de concentratie in Zeist en 

omgeving niet beperkt kan worden. 

Lokale markten met mogelijke mededingingsproblemen 

108. Partijen hebben in aanvulling op bovenstaande gemeenten nog diverse andere 
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gemeenten genoemd waar volgens hen de voorgenomen concentratie de mededinging op de 

mogelijke detailhandelsmarkten voor verstrekking van receptgeneesmiddelen door openbare 

apotheken niet zal beperken. ACM licht hieronder per gemeente toe waarom zij deze conclusie 

van partijen niet onderschrijft.  

109. ACM merkt op dat partijen van mening zijn dat de franchisenemers en partners van 

Brocacef en Mediq zijn aan te merken als concurrenten. Partijen zijn dan ook van mening dat de 

voorgenomen concentratie hierdoor geen gevolgen zal hebben in de volgende gemeenten: 

Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Ermelo, Heemstede, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Hengelo, Lingewaard, Middelburg, Rijswijk, ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Smallingerland, 

Spijkenisse, Tilburg, Twenterand, Utrecht en Vlaardingen.  Zoals ACM reeds heeft toegelicht in 

paragraaf (a) stelt zij zich vooralsnog op het standpunt dat er geen verschil bestaat tussen een 

franchise- of partnerapotheek van Brocacef en Mediq en een eigendomsapotheek van Brocacef 

en Mediq. ACM deelt derhalve de mening van partijen niet dat in de hiervoor genoemde 

gemeenten de voorgenomen concentratie om voornoemde reden geen gevolgen zal hebben. 

110. Voor de volgende gemeenten hebben partijen ook als eerste reden aangegeven dat het 

daar gaat om franchisenemers en/of partners. Als gevolg daarvan is volgens partijen de overlap 

tussen de apotheken van Brocacef en Mediq aldaar minder groot dan ACM vooralsnog 

vaststelt. Daarnaast hebben partijen andere argumenten aangedragen op basis waarvan de 

(resterende) overlap tussen eigendomsapotheken van Brocacef en Mediq volgens hen niet tot 

mededingingsproblemen aanleiding geven. Het gaat hier om de volgende gemeenten: 

Apeldoorn, Bergen op Zoom, Breda, Brunssum, Dordrecht, Emmen, Heerlen, Hoogeveen, 

Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Papendrecht, Rotterdam, Someren en Vught. 

111. Ten aanzien van Rotterdam-Zuid stellen partijen zich bijvoorbeeld op het standpunt dat 

de mededinging niet wordt beperkt na de concentratie. Hier is weliswaar sprake van enige 

overlap tussen de apotheken van Brocacef en Mediq. Echter, partijen stellen dat er meer dan 

twee concurrerende apotheken in de omgeving van de eigendomsapotheken van Brocacef en 

Mediq in Rotterdam-Zuid liggen
50

 en dat Brocacef en Mediq niet elkaars meest nabije 

concurrent zijn. Tot slot wijzen partijen op enkele geografische barrières zoals de Maas en de 

spoorwegen. 

112. Ten aanzien van het standpunt van partijen dat er in Rotterdam voldoende 

concurrenten overblijven en Brocacef en Mediq niet elkaars meest nabije concurrent zijn, merkt 

ACM op dat zij dit standpunt gelet op het navolgende niet deelt. Bovendien zijn er diverse 

gebieden waar de apotheken van Brocacef en Mediq na de concentratie een marktaandeel van 

40% of hoger krijgen.  

113. In aanvulling hierop merkt ACM op dat er diverse gebieden in Rotterdam zijn aan te 

wijzen waar het aannemelijk is dat de apotheken van Brocacef en Mediq aan te merken zijn als 

                                                      
50

 Uitgaande van een maximale reisafstand van 3 km. 
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elkaars meest nabije concurrent. Tot slot stelt ACM vast dat zelfs als rekening wordt gehouden 

met de door partijen genoemde geografische barrières die Rotterdam opdelen in Rotterdam-

Noord respectievelijk Rotterdam-Zuid er binnen deze lokale markten nog steeds sprake is van 

overlap en niet kan worden uitgesloten dat de apotheken van Brocacef en Mediq elkaars meest 

nabije concurrent zijn.  

114. Voor alle hiervoor in punt 110 genoemde gemeenten zijn door partijen soortgelijke 

argumenten aangedragen als hiervoor voor Rotterdam. Gelet op de marktaandelen als 

aangegeven in de tabel in bijlage 1 acht ACM het echter aannemelijk dat de voorgenomen 

concentratie de daadwerkelijke mededinging in Apeldoorn, Bergen op Zoom, Breda, Brunssum, 

Dordrecht, Emmen, Heerlen, Hoogeveen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Papendrecht, 

Rotterdam, Someren en Vught kan beperken. ACM is derhalve van mening dat een nader 

onderzoek naar de effecten van onderhavige concentratie in Apeldoorn, Bergen op Zoom, 

Breda, Brunssum, Dordrecht, Emmen, Heerlen, Hoogeveen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, 

Papendrecht, Rotterdam, Someren en Vught voor verstrekking van receptgeneesmiddelen door 

openbare apotheken in de rede ligt. 

Conclusie  

115. Gelet op het voorgaande acht ACM het aannemelijk dat onderhavige concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op de mogelijke markten voor verstrekking van 

receptgeneesmiddelen door openbare apotheken in 33 (delen van) gemeenten op significante 

wijze zou kunnen belemmeren (zie tabel 1): 

Tabel 1: Mogelijke probleemgebieden. 

Amsterdam Hellevoetsluis Rotterdam 

Apeldoorn Hendrik-Ido-Ambacht 's-Gravenhage 

Bergen op Zoom Hengelo 's-Hertogenbosch 

Breda Hoogeveen Smallingerland 

Brunssum Kerkrade Someren 

Capelle aan den 

IJssel 

Landgraaf Spijkenisse 

Dordrecht Lingewaard Tilburg 

Emmen Maastricht Twenterand 

Ermelo Middelburg Utrecht 
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Heemstede Papendrecht Vlaardingen 

Heerlen Rijswijk Vught 

 

116. ACM merkt hierbij op dat zowel partijen
51

 als enkele marktpartijen
52

 een vergelijkbare 

analyse hebben uitgevoerd die grotendeels tot overeenkomstige resultaten heeft geleid.  

117. In een eventuele vergunningsfase zal ACM nader onderzoek verrichten naar de 

effecten van onderhavige concentratie op de bovengenoemde lokale markten voor verstrekking 

van receptgeneesmiddelen door openbare apotheken. Daarbij zal ACM op basis van de omzet 

en de receptregelvergoeding van de verschillende apotheken een nauwkeuriger inschatting van 

het marktaandeel van Brocacef en Mediq op de desbetreffende lokale markten maken. Op basis 

van deze informatie in combinatie met lokaal onderzoek onder marktpartijen zal ACM 

vervolgens beoordelen of, en zo ja, op welke markten de daadwerkelijke mededinging door 

Brocacef als gevolg van de concentratie zal worden beperkt. 

iv. Beoordeling mogelijke nationale markt voor de verstrekking van 

receptgeneesmiddelen door openbare apotheken 

118. Zoals aangegeven in punt 49 zou de markt voor verstrekking van 

receptgeneesmiddelen door openbare apotheken geografisch ruimer kunnen zijn dan lokaal. 

ACM gaat in de onderstaande punten in op de gevolgen van de concentratie voor deze 

mogelijke markt. 

119. In 2013 waren er circa 1.974 openbare apotheken
53

 in Nederland.
54

 Het merendeel van 

deze apotheken (circa 70%) behoort tot een keten van apotheken. Deze ketens zijn veelal 

gerelateerd aan een groothandel. Het gaat hier naast Brocacef en Mediq om Alliance met haar 

Boots en Alphega Apotheken. Daarnaast zijn er Pact Apotheken, die met name inkopen bij 

groothandel Pluripharm en de Service Apotheken (via de Nederlandse Farmaceutische 

Zorggroep, hierna: NFZ) die met name inkopen bij groothandel Mosadex.   

120. Brocacef heeft 116 apotheken in eigendom en Mediq 208. De enige andere 

apotheekketen die ook apotheken in eigendom heeft, is Alliance; zij heeft er rond de 60. 

Brocacef en Mediq hebben naast eigendomsapotheken een groot aantal apotheken in franchise 

                                                      
51

 De analyse van partijen verschilt hoofdzakelijk ten aanzien van de concurrentiedruk die uitgaat van franchise- en 

partnerapotheken. 

52
 De analyse van marktpartijen verschilt met zowel de analyse van ACM als van partijen omdat zij niet altijd inzicht 

hebben in de franchise- en partnerapotheken van Brocacef en Mediq. 

53
 Dit is exclusief de circa 400 apotheekhoudende huisartsen in Nederland waarvoor overigens geldt dat de omzet die 

deze behalen met de verkoop van receptgeneesmiddelen zeer beperkt is. 

54
 Stichting Farmaceutische Kengetallen, Data en feiten 2014: Het jaar 2013 in cijfers, 2014. 
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of als partner aan zich gebonden. Zoals ACM reeds heeft toegelicht (zie punten 65 tot en met 

77) stelt zij zich vooralsnog op het standpunt dat er geen verschil bestaat tussen een franchise- 

of partnerapotheek van Brocacef en Mediq en een eigendomsapotheek van Brocacef en Mediq. 

ACM beoordeelt de positie die Brocacef als gevolg van de voorgenomen concentratie op een 

ruimere geografische markt dan lokaal krijgt derhalve anders dan partijen. 

121. Uitgaande van een ruimere geografische markt dan lokaal constateert ACM dat na de 

voorgenomen concentratie een speler ontstaat die een aanzienlijk deel van de apotheken in 

Nederland vertegenwoordigt. Brocacef vertegenwoordigt na de concentratie inclusief franchise- 

en partnerapotheken weliswaar ook dan nog slechts circa [30-40%] van de markt (Brocacef 

circa [10-20%] en Mediq circa [10-20%]) (zowel naar aantal apotheken als naar omzet
55

), maar 

is daarmee groter dan al haar concurrenten. 

122. Voorafgaand aan de concentratie zijn Brocacef en Mediq qua aantal apotheken de 

nummers twee en drie op de apothekersmarkten. Als gevolg van de concentratie wordt 

Brocacef de grootste apotheekketen, op enige afstand gevolgd door NFZ en Alliance. Dit zijn de 

enige twee andere grotere apotheekketens; NFZ heeft (met haar Service Apotheken) een 

marktaandeel van circa [10-20]% en Alliance circa [10-20]%. De eerstvolgende keten is PACT 

die met de bij haar organisatie aangesloten apotheken circa [0-10]% van de markt 

vertegenwoordigt. De rest van de ketens zijn vele malen kleiner of het betreft individuele, 

onafhankelijke apotheken. 

123. Daar komt bij dat er op dit moment in 42 gemeenten binnen een reisafstand van 5 km. 

van één (of meerdere) Brocacefapothe(e)k(en) op één of meerdere van de mogelijke afstanden, 

1, 2, 3 en/of 5 km., geen andere apotheek te vinden is. Voor Mediq geldt dit in 40 gemeenten. 

Na de concentratie zal in 80 gemeenten  binnen een reisafstand van 5 km. van één (of 

meerdere) Brocacefapothe(e)k(en) op één of meerdere van de mogelijke afstanden, 1, 2, 3 

en/of 5 km., geen andere apotheek te vinden zijn (oftewel in bijna 2 keer zo veel gemeenten als 

voor de concentratie het geval is). Het betreft hier maar liefst 20% van alle gemeenten in 

Nederland waar als gevolg van de concentratie één partij ontstaat. 

124. Tenslotte heeft ACM bij de beoordeling van de lokale markten al vastgesteld dat 

Brocacef na de voorgenomen concentratie in 50 gemeenten een marktaandeel van 40% of 

meer krijgt (op basis van het aantal apotheken) op één of meerdere reisafstanden rond een 

apotheek van partijen (zie punt 95). In 33 van deze 50 gemeenten zou de mededinging als 

gevolg van de concentratie significant kunnen worden belemmerd (zie punt 115).  

125. Zorgverzekeraars stellen ook dat Brocacef na de concentratie in veel meer gemeenten 

als enige aanwezig zal zijn en in veel gemeenten waar sprake is van overlap tussen apotheken 

                                                      
55

 Hierbij is opgemerkt dat het marktaandeel op basis van omzet is gebaseerd op het jaar 2013. In dat jaar had Brocacef 

nog geen partnerapotheken. Wanneer de omzet van deze apotheken wordt meegerekend, zal het marktaandeel 

navenant hoger worden. 
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van Brocacef en Mediq een sterke positie krijgt. Bovendien geven zij aan dat met het verdwijnen 

van Mediq een belangrijke uitwijkmogelijkheid voor zorgverzekeraars vervalt en dat zij als 

gevolg van de concentratie niet meer om Brocacef heen kunnen. 

126. Op basis van het voorgaande en de analyse van lokale markten stelt ACM vast dat als 

gevolg van de concentratie Brocacef de grootste apotheekketen in Nederland wordt en het 

aantal gemeenten waarin binnen een reisafstand van 5 km. van één (of meerdere) 

Brocacefapothe(e)k(en) op één of meerdere van de mogelijke afstanden, 1, 2, 3 en/of 5 km., 

geen andere apotheek te vinden is, verdubbelt. Alle hiervoor genoemde lokaal sterke posities 

gecombineerd met de eerder getrokken conclusie dat in 33 gemeenten met overlap tussen de 

apotheken van Brocacef en Mediq de mededinging significant kan worden belemmerd, zou 

Brocacef na de concentratie kunnen gebruiken om nationaal bij zorgverzekeraars betere 

condities te bewerkstelligen voor bij haar aangesloten apotheken in deze en/of andere 

gebieden. De vraag die daarvoor beantwoord dient te worden, is  wat de overname betekent 

voor de onderhandelingspositie van Brocacef richting zorgverzekeraars.  

127. Een zorgverzekeraar heeft aangegeven dat als Brocacef voorafgaand aan de 

concentratie haar prijzen zou verhogen of de kwaliteit zou verlagen zorgverzekeraars voor 

disciplinering kunnen zorgen met name door Mediq een nieuwe apotheek te laten opzetten. 

ACM zal in een eventuele vergunningsfase onderzoeken of na de concentratie bestaande 

andere grotere apotheekketens zoals NFZ of Alliance in plaats van Mediq voor een zelfde 

disciplinering zouden kunnen zorgen. Vooralsnog heeft ACM onvoldoende aanwijzingen dat dit 

het geval is.  

128. Partijen stellen dat zorgverzekeraars over inkoopmacht beschikken doordat er nog 

andere ketens zijn en doordat zorgverzekeraars selectief kunnen contracteren. 

129. Zoals eerder aangegeven, blijkt uit het onderzoek onder marktpartijen dat 

zorgverzekeraars maar heel beperkt selectief apotheken contracteren (zie punt 91) . Voor zover 

zorgverzekeraars al aan selectieve contractering doen, volgt uit het onderzoek onder 

marktpartijen dat ze niet selectief contracteren binnen een apothekersketen. ACM heeft op dit 

moment onvoldoende aanwijzingen dat dit als gevolg van de concentratie zal (kunnen) 

veranderen. 

130. Partijen geven aan dat zorgverzekeraars over inkoopmacht beschikken omdat de vier 

grootste verzekeraars ongeveer 90% van de markt hebben. Volgens partijen zouden zij die 

inkoopmacht kunnen inzetten in hun zogenaamde kerngebieden. Partijen stellen dat er om die 

reden een wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen apotheekketens en zorgverzekeraars. 

131. ACM merkt op dat voor een aantal kerngebieden van zorgverzekeraars zou kunnen 

opgaan dat zorgverzekeraars ook na de voorgenomen concentratie over een bepaalde mate 

van inkoopmacht beschikken. Dit neemt niet weg dat in kerngebieden waar de zorgverzekeraar 

een groot marktaandeel heeft als gevolg van de concentratie een sterkere afhankelijkheid kan 
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ontstaan van Brocacef waardoor de betreffende zorgverzekeraar eerder mee zal moeten gaan 

met de eisen van Brocacef dan voor de concentratie. Als een zorgverzekeraar niet over reële 

alternatieven beschikt, kan er niet geloofwaardig worden gedreigd door een zorgverzekeraar om 

minder zorg bij een apotheekketen in te kopen en kan de zorgverzekeraar de apotheekketen 

onvoldoende disciplineren wanneer deze de prijzen verhoogt en/of de kwaliteit verlaagt. 

132. Bovendien is ook bij de grotere zorgverzekeraars sprake van niet-kerngebieden waar 

deze zorgverzekeraars geen sterke inkooppositie hebben. Een sterke inkooppositie geldt 

daarnaast ook in het geheel niet voor kleinere zorgverzekeraars. Gelet hierop acht ACM het 

vooralsnog onaannemelijk dat zorgverzekeraars geen gevolgen zouden kunnen ondervinden 

van de voorgenomen concentratie. 

133. ACM acht het op basis van het voorgaande vooralsnog aannemelijk dat Brocacef als 

gevolg van de voorgenomen concentratie  een sterkere onderhandelingspositie krijgt ten 

opzichte van de zorgverzekeraars. Thans acht ACM het vooralsnog onvoldoende aannemelijk 

dat de resterende grotere apotheekketens Brocacef na de concentratie afdoende kunnen 

disciplineren. Daarbij komt selectieve contractering beperkt voor. Verder is vooralsnog 

onaannemelijk dat zorgverzekeraars over voldoende compenserende afnemersmacht 

beschikken, omdat zij in bepaalde regio’s over onvoldoende alternatieven beschikken en daar 

waar er nog wel alternatieven zijn Brocacef na de concentratie zou kunnen eisen dat 

zorgverzekeraars ook daar met Brocacef dienen te contracteren. 

134. Bovendien zou Brocacef als gevolg van een mogelijk sterkere onderhandelingspositie 

voor zich zelf betere contractvoorwaarden (hogere kortingen, et cetera) kunnen bedingen die 

vervolgens voor een aanzuigende werking zou kunnen zorgen ten aanzien van nieuwe 

apotheken die zich bij Brocacef willen aansluiten. Het door enkele marktpartijen geschetste 

‘vliegwieleffect’ (zie punt 90)  acht ACM dan ook vooralsnog aannemelijk.  

Conclusie 

135. Op basis van het voorgaande heeft ACM reden om aan te nemen dat onderhavige 

concentratie de daadwerkelijke mededinging op een mogelijke nationale markt voor de 

verstrekking van receptgeneesmiddelen door openbare apotheken op significante wijze zou 

kunnen belemmeren. In een eventuele vergunningsfase zal ACM nader onderzoek doen naar 

het effect van de voorgenomen concentratie op de onderhandelingspositie van Brocacef ten 

opzichte van zorgverzekeraars en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarbij zal ACM onder 

andere bezien of het aannemelijk is dat met het  verdwijnen van Mediq een belangrijke 

uitwijkmogelijkheid voor zorgverzekeraars vervalt. 

v. Beoordeling overige markten 

136. In punt 19 is reeds toegelicht dat ACM op de productmarkt wellicht een nader 

onderscheid zou moeten maken naar type apotheek of dat ACM juist uit zou moeten gaan van 

een ruimere mogelijke markt voor detailhandel in producten en diensten door openbare 
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apotheken waartoe ook OTC-geneesmiddelen en hulpmiddelen behoren. ACM gaat in de 

onderstaande punten in op de gevolgen van de concentratie voor deze mogelijke markten. 

137. Voor zover er binnen de detailhandelsmarkt onderscheid moet worden gemaakt naar 

het type apotheken merkt ACM op dat het merendeel van de apotheken een reguliere apotheek 

is en Brocacef en Mediq alleen actief zijn als reguliere apotheek, niet zijnde poliklinische 

apotheek of apotheekhoudende huisarts. ACM leidt hieruit af dat de positie van Brocacef en 

Mediq op een mogelijke markt voor verstrekking van receptgeneesmiddelen door reguliere 

apotheken kan worden benaderd door uit te gaan van de positie op een mogelijke markt voor 

verstrekking van receptgeneesmiddelen door openbare apotheken inclusief poliklinische 

apotheken en apotheekhoudende huisartsen. ACM heeft hiervoor reeds toegelicht hoe zij deze 

positie beoordeelt. Een beoordeling van de positie van Brocacef en Mediq op een mogelijke 

markt voor verstrekking van receptgeneesmiddelen door reguliere apotheken zal, mede 

vanwege het verwaarloosbare aantal apotheekhoudende huisartsen en het kleine aantal 

poliklinische apotheken bij ziekenhuizen, vergelijkbaar zijn.  

138. Ten aanzien van de mogelijke markten voor medische hulpmiddelen respectievelijk 

OTC-geneesmiddelen stelt ACM vast dat Brocacef en Mediq dezelfde concurrenten kennen als 

op een mogelijke markt voor verstrekking van receptgeneesmiddelen door openbare 

apotheken. Daarnaast zijn zowel op een mogelijke markt voor medische hulpmiddelen als op 

een mogelijke markt voor OTC-geneesmiddelen nog andere type ondernemingen actief.  

139. Zo worden OTC-geneesmiddelen voornamelijk (meer dan 70%)
56

 geleverd door 

drogisterijen en daarnaast een aanzienlijk deel door supermarkten.  

140. Medische hulpmiddelen worden ook geleverd door medische speciaalzaken (het betreft 

dan producten zoals incontinentiemateriaal, wondverzorgingsproducten en diabetesmaterialen). 

Mediq Direct dat niet overgenomen wordt door Brocacef is een partij die deze producten 

rechtstreeks levert aan afnemers. 

141. Verder behalen apotheken steeds minder omzet met medische hulpmiddelen aangezien 

er sinds 2011 een verschuiving waarneembaar is naar thuiszorgwinkels. Deze verschuiving 

naar thuiszorgwinkels is ingegeven door een zich ontwikkelend vergoedingssysteem en de 

omvang van de producten die ruimte innemen in apotheken. De verwachting is dat de verkopen 

van medische hulpmiddelen door apotheken verder afnemen aangezien de verschuiving naar 

thuiszorgwinkels door gaat.
57

  

142. Gelet op bovenstaande heeft ACM geen reden om aan te nemen dat  als gevolg van de 

concentratie Brocacef de daadwerkelijke mededinging op mogelijke markten voor medische 

hulpmiddelen respectievelijk voor OTC-geneesmiddelen op significante wijze zou kunnen 

                                                      
56

 Stichting Farmaceutische Kengetallen, Data en feiten 2014: Het jaar 2013 in cijfers, 2014. 

57
 Dit blijkt uit eigen onderzoek in opdracht van partijen.  



 

 

 

 
3
3
/4

9
 

belemmeren. 

143. Gelet op hetgeen is opgemerkt in punt 21 ten aanzien van de verhouding in 

receptgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen en OTC-geneesmiddelen kan een afzonderlijke 

beoordeling van de positie van Brocacef en Mediq op een mogelijke markt voor verstrekking 

van receptgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen én OTC-geneesmiddelen achterwege 

blijven. 

Conclusie 

144. Nu Brocacef en Mediq voornamelijk actief zijn op het gebied van verstrekking van 

receptgeneesmiddelen en gelet op hetgeen hierboven beschreven is, heeft ACM geen reden 

om aan te nemen dat Brocacef en Mediq de daadwerkelijke mededinging op mogelijke 

afzonderlijke markten voor detailhandel in medische hulpmiddelen en OTC-geneesmiddelen 

door openbare apotheken op significante wijze zou kunnen belemmeren. Bovendien is het ook 

gelet op de in punt 21 genoemde verhouding niet aannemelijk dat als gevolg hiervan de 

mogelijke mededingingsbeperkingen zoals ACM op de mogelijke markt(en) voor de verstrekking 

van receptgeneesmiddelen door openbare apotheken constateert, wordt gerelativeerd. 

vi. Conclusie detailhandelsmarkt(en) voor producten en diensten door openbare 

apotheken 

145. ACM concludeert dat het aannemelijk is dat Brocacef als gevolg van de voorgenomen 

concentratie op een groot aantal (mogelijke) lokale markten voor de detailhandel in producten 

en diensten door openbare apotheken een sterke positie krijgt. Daarbovenop zijn Brocacef en 

Mediq nu al ieder voor zich de enige met een apotheek in een groot aantal lokale gebieden. In 

aanvulling hierop is het aannemelijk dat Brocacef na de concentratie ook nationaal bezien een 

sterke positie zou kunnen verkrijgen. Deze sterke positie van Brocacef zorgt na de concentratie 

mogelijk voor een sterke onderhandelingspositie van Brocacef ten opzichte van 

zorgverzekeraars. Dit zou kunnen leiden tot lagere prikkels voor Brocacef om te investeren in 

kwaliteit en innovatie en in hogere tarieven voor zorgverzekeraars. 

146. Gelet op het voorgaande acht ACM het aannemelijk dat Brocacef na de concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op meerdere mogelijke lokale markten als genoemd in punt 115 en 

op de mogelijke nationale markten voor de detailhandel in producten en diensten door 

openbare apotheken, zoals daar zijn de markt voor de verstrekking van receptgeneesmiddelen 

door reguliere apotheken, de markt voor de verstrekking van receptgeneesmiddelen, medische 

hulpmiddelen en OTC-geneesmiddelen door reguliere apotheken, de markt voor de verstrekking 

van receptgeneesmiddelen door openbare apotheken en de markt voor de verstrekking van 

receptgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen en OTC-geneesmiddelen door openbare 

apotheken, zou kunnen belemmeren. Nader onderzoek in een eventuele vergunningsfase is 

nodig om de mogelijke gevolgen van de concentratie te beoordelen. 
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c. Groothandelsmarkten 

147. In deze paragraaf zal ACM ingaan op de effecten van de concentratie op de 

groothandelsmarkt, welke nader onderscheiden kan worden naar een mogelijke markt voor 

groothandel aan ziekenhuizen en een mogelijke markt voor groothandel aan extramurale 

afnemers. Vervolgens zal worden ingegaan op de verticale relatie tussen deze mogelijke 

groothandelsmarkten en de detailhandelsmarkten. 

i. Beoordeling markt voor groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 

OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten 

148. De activiteiten van Brocacef en Mediq overlappen op de markt voor groothandel. In het 

hiernavolgende zal ingegaan worden op de gevolgen van de concentratie op deze markt. 

149. Volgens partijen heeft Brocacef op de groothandelsmarkt een marktaandeel van circa 

[10-20%] en Mediq van circa [10-20%]; gezamenlijk hebben partijen een marktaandeel van circa 

[20-30%].
58

 Andere groothandels die volgens partijen op deze markt actief zijn, zijn 

concurrenten Mosadex (circa [10-20%]), Alliance (circa [10-20%]) en Pluripharm ([0-10%]). 

150. Het marktonderzoek bevestigt dat naast partijen ook andere volgesorteerde 

groothandels actief zijn op de groothandelsmarkt, namelijk Mosadex, Alliance en Pluripharm. Uit 

het marktonderzoek volgt de volgende inschatting van de marktaandelen van de vijf 

volgesorteerde groothandels die actief zijn: Mosadex circa [20-30%], Brocacef circa [20-30%], 

Mediq circa [10-20%], Alliance circa [10-20%] en Pluripharm circa [0-10%]. 

151. Op basis van de verstrekte gegevens over marktaandelen constateert ACM dat 

Brocacef en Mediq gezamenlijk een behoorlijk marktaandeel verwerven, maar dat daarnaast er 

in ieder geval twee andere groothandels zijn (Alliance en Mosadex) die over een aanzienlijke 

positie beschikken. Bovendien worden in het onderzoek onder marktpartijen geen zorgen geuit 

over problemen die op een groothandelsmarkt zullen ontstaan. Derhalve acht ACM het niet 

aannemelijk dat de daadwerkelijk mededinging op de nationale markt voor groothandel in 

geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) 

diensten als gevolg van de concentratie significant zou kunnen worden belemmerd. 

ii. Beoordeling mogelijke markt voor groothandel in geneesmiddelen, medische 

hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten aan 

ziekenhuizen 

152. De activiteiten van Brocacef en Mediq overlappen op de mogelijke markt voor 

groothandel aan ziekenhuizen. In het hiernavolgende zal ingegaan worden op de gevolgen van 

                                                      
58
 Dit is het marktaandeel exclusief leveringen aan de eigen apotheken (captive sales). Indien deze leveringen worden 

meegenomen, bedraagt het gezamenlijke marktaandeel volgens partijen [30-40%]. (Brocacef [10-20%] en Mediq [10-

20%]). 
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de concentratie op deze mogelijke markt. ACM zal daarbij eerst kijken naar de positie van 

partijen ten opzichte van concurrenten. Vervolgens zal ACM ingaan op mogelijke 

compenserende afnemersmacht van ziekenhuizen, mogelijke concurrentiedruk door potentiële 

toetreding en mogelijke concurrentiedruk door directe leveringen van farmaceutische producten 

door fabrikanten aan ziekenhuizen. 

Positie partijen ten opzichte van concurrenten 

153. Partijen schatten hun gezamenlijk aandeel op de levering aan intramurale afnemers in 

op circa [20-30%] (Brocacef circa [10-20%] en Mediq circa [10-20%]).
59

 Dit betreft zowel de 

leveringen aan ziekenhuizen als de leveringen aan andere zorginstellingen. Andere 

volgesorteerde groothandels die (kunnen) leveren aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen 

zijn volgens partijen met name Mosadex en Alliance. 

154. Een belangrijk deel van een mogelijke markt voor groothandel aan ziekenhuizen is een 

biedmarkt. Voor academische ziekenhuizen geldt een aanbestedingsplicht bij het selecteren 

van een groothandel. Andere ziekenhuizen selecteren een groothandel op basis van een 

offertetraject. Daarom heeft ACM aan partijen informatie gevraagd over aanbestedingen en 

offertetrajecten die zijn uitgeschreven door ziekenhuizen in 2013 en 2014. Uit de 

aanbestedingsgegevens die ACM heeft ontvangen, blijkt dat in de praktijk alleen partijen en 

Alliance inschrijven op ziekenhuisaanbestedingen. 

155. Het onderzoek onder concurrenten en afnemers bevestigt vooralsnog het beeld dat 

volgt uit deze aanbestedingsgegevens. Er zijn drie aanbieders actief op een mogelijke markt 

voor groothandel aan ziekenhuizen: Brocacef, Mediq en Alliance. Deze drie spelers hebben 

volgens verschillende concurrenten en afnemers ongeveer gelijke marktaandelen. Het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen op deze mogelijke markt zal aldus naar schatting 

tussen de 60 - 70% bedragen. Anders dan partijen beschouwen afnemers Mosadex thans niet 

als alternatief voor partijen en Alliance voor de levering aan ziekenhuizen. 

156. Uit de door ACM ontvangen aanbestedingsgegevens over 2013 en 2014 volgt dat 

Brocacef, Mediq en Alliance op dezelfde aanbestedingen inschrijven en in staat zijn om 

aanbestedingen te winnen. Op basis daarvan acht ACM het vooralsnog aannemelijk dat 

Brocacef en Mediq nabije concurrenten zijn, maar dat ook Alliance een nabije concurrent is van 

partijen. 

157. Als gevolg van de concentratie valt Mediq als geloofwaardig alternatief voor 

ziekenhuizen weg. Dit resulteert in minder mogelijkheden voor ziekenhuizen om te wisselen van 

groothandel. Uit antwoorden van partijen en onderzoek onder ziekenhuizen volgt dat 

                                                      
59

 Partijen hebben ACM geen inschatting (kunnen) (ge)geven van hun marktaandelen op een mogelijke 

groothandelsmarkt voor levering aan ziekenhuizen. 
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ziekenhuizen kunnen switchen van groothandel en dit in de praktijk ook doen. Zo blijkt uit 

antwoorden van partijen dat zij in het ziekenhuissegment in de periode 2012 - 2014 zowel 

klanten hebben verworven als klanten hebben verloren. Ziekenhuizen geven aan dat wisselen 

van groothandel mogelijk is, maar wel arbeidsintensief is. Mede daarom sluiten ziekenhuizen bij 

voorkeur meerjarige contracten. De belangrijkste reden die genoemd wordt om toch over te 

stappen, is als dat leidt tot lagere kosten. Ziekenhuizen geven aan dat een vergelijking tussen 

groothandels minder goed mogelijk wordt door de voorgenomen concentratie. De diversiteit en 

het onderscheidend vermogen zullen mogelijk afnemen. Zij vrezen voor minder goede condities 

indien Brocacef na de concentratie op een aanbestedings- of offertetraject inschrijft of indien zij 

na de concentratie Brocacef zelf benaderen.  

158. Op basis van het bovenstaande acht ACM het voldoende aannemelijk dat door de 

voorgenomen concentratie op een mogelijke markt voor groothandel aan ziekenhuizen een 

nabije concurrent van Brocacef wegvalt en het aantal aanbieders afneemt van drie naar twee. 

ACM acht het vooralsnog aannemelijk dat hierdoor significante concurrentiedruk wegvalt. In een 

eventuele vergunningsfase zal ACM dit nader onderzoeken, waarbij ook onderzocht zal worden 

welke concurrentiedruk er uitgaat van Alliance. 

Compenserende afnemersmacht 

159. Voor het bepalen van de disciplinering die van ziekenhuizen op partijen uit kan gaan, 

acht ACM het relevant wat de onderhandelingspositie is van ziekenhuizen in commerciële 

onderhandelingen met de groothandel. Om deze positie te bepalen, speelt de omvang van het 

ziekenhuis een rol, de commerciële betekenis die het ziekenhuis heeft voor partijen en de 

mogelijkheid van een ziekenhuis om over te schakelen op een andere groothandel.
60

  

160. Het is mogelijk dat de onderhandelingspositie van individuele ziekenhuizen verschilt van 

die van inkoopverbanden van ziekenhuizen, maar ook tussen individuele ziekenhuizen 

onderling zullen daarin verschillen bestaan: ziekenhuizen verschillen immers in omvang en er 

bestaat zeer waarschijnlijk diversiteit in de commerciële betekenis van de individuele 

ziekenhuizen voor partijen. Voor alle ziekenhuizen geldt echter dat zij afhankelijk zijn van een 

volgesorteerde groothandel voor de levering van hun producten en ondersteunende diensten. 

Een ziekenhuis kan overstappen op het moment dat opnieuw een aanbesteding moet worden 

uitgeschreven, dan wel een nieuw offertetraject wordt gestart omdat de contracten zijn 

afgelopen. Op dat moment kunnen ziekenhuizen als gevolg van de concentratie echter nog 

maar kiezen uit één mogelijk alternatief voor Brocacef, namelijk Alliance. 

161. Disciplinering kan ook bestaan uit het ondersteunen van toetreding tot een mogelijke 

markt voor groothandel aan ziekenhuizen. Indien een ziekenhuis bereid is een leveringsrelatie 

                                                      
60

 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 

controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, punt 64 e.v. 
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aan te gaan met een potentiële toetreder kan dit een manier zijn om toetreding te faciliteren. Of 

een ziekenhuis hier geloofwaardig mee kan dreigen, is onder meer afhankelijk van wanneer het 

voor een potentiële toetreder ook daadwerkelijk aantrekkelijk wordt om toe te treden. Dit vergt 

namelijk aanzienlijke investeringen (zie hierna). Bovendien is het de vraag of ziekenhuizen 

überhaupt bereid zijn om toetreding te ondersteunen. Dit is op basis van het onderzoek onder 

concurrenten en afnemers niet op voorhand duidelijk.  

162. Gelet op het voorgaande acht ACM het vooralsnog niet aannemelijk dat ziekenhuizen 

over voldoende compenserende afnemersmacht beschikken om partijen na de concentratie te 

disciplineren. In een eventuele vergunningsfase zal ACM nader onderzoek doen naar de 

onderhandelingspositie van ziekenhuizen, in het bijzonder op het moment dat zij een 

aanbestedings- of offertetraject uitschrijven, en naar de bereidheid van ziekenhuizen om 

toetreding te faciliteren. 

Toetreding 

163. Concurrentiedruk op partijen kan ook uitgaan van potentiële toetreding. Naarmate 

toetreding waarschijnlijk, tijdig en in voldoende mate zal plaatsvinden, gaat hier mogelijk 

voldoende concurrentiedruk vanuit om eventuele mededingingsbeperkende gevolgen van de 

concentratie te neutraliseren.
61

  

164. Concurrenten geven aan dat volgesorteerde groothandels die thans niet actief zijn op 

een mogelijke markt voor groothandel aan ziekenhuizen niet op korte termijn kunnen en willen 

toetreden. Dit vanwege de hoge toetredingsdrempels (die onder meer bestaan uit het doen van 

grote investeringen terwijl distributiemarges laag zijn).
62

 In aanvulling daarop heeft Brocacef na 

de voorgenomen concentratie mogelijk een dermate hoog marktaandeel dat een toetreder 

onvoldoende capaciteit heeft om de afzet over te nemen die Brocacef verliest indien zij haar 

prijzen zou verhogen. Brocacef zou daardoor haar prijzen eerder winstgevend kunnen 

verhogen.  

165. Gelet op het voorgaande, heeft ACM voldoende aanwijzingen dat het niet waarschijnlijk 

is dat tijdig en in voldoende mate toetreding plaatsvindt van een volgesorteerde groothandel tot 

een mogelijke markt voor groothandel aan ziekenhuizen. Een mogelijke prijsverhoging dan wel 

een kwaliteitsverlaging zal dan ook niet worden afgeremd door (de dreiging van) toetreding. In 

een eventuele vergunningsfase zal ACM nader onderzoek doen naar potentiële toetreding. 

Directe leveringen 

166. Fabrikanten leveren een deel van hun producten rechtstreeks aan ziekenhuizen in 

plaats van via de door het ziekenhuis gecontracteerde volgesorteerde groothandel. De vraag is 

                                                      
61

 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 

controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, punt 68. 

62
 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de toetredingsdrempels punt 34. 
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in hoeverre concurrentiedruk uitgaat van deze directe leveringen op de diensten die door de 

volgesorteerde groothandels worden aangeboden. 

167. Partijen geven aan dat de trend is dat steeds meer geneesmiddelen direct geleverd 

worden door de farmaceutische industrie. Volgens partijen betreft dit 50% van de leveringen 

aan ziekenhuizen.
63

 Daarmee zijn partijen van mening dat zij concurrentiedruk ondervinden van 

zowel andere volgesorteerde groothandels als van directe leveringen door fabrikanten.  

168. Volgens partijen ligt het initiatief voor directe levering in beginsel bij de fabrikant. Een 

fabrikant zal kiezen voor directe levering indien dit aantrekkelijk is vanwege de relatief hoge 

waarde van het product en/of de te leveren volumes. De inspanningen en kosten die 

samenhangen met directe levering wegen dan op tegen de voordelen die daarmee te behalen 

zijn. Van de directe leveringen aan ziekenhuizen heeft gemeten naar waarde ongeveer 99% 

betrekking op spécialité’s
64

 en dus op dure producten. Op basis van verpakkingen is het 

aandeel van spécialité’s naar schatting 70%. De overige 30% heeft betrekking op die generieke 

middelen die op basis van volume en/of prijs interessant genoeg zijn voor de fabrikant om direct 

te leveren. Overige redenen van de leverancier om direct te leveren, zijn volgens partijen dat 

groothandels minder geneigd zijn om hoge voorraadwaardes aan te houden (met name in geval 

van introducties van relatief dure geneesmiddelen waarbij de afzet nog onzeker is) en/of het 

behouden van voorraadcontrole en afzetinformatie.  

169. Een concurrerende groothandel presenteert een ander beeld. Zij geeft aan dat 

fabrikanten 10-15% van de geneesmiddelen direct leveren aan ziekenhuizen. Volgens  

ziekenhuizen is dit percentage 20-25%. Het betreft, zoals partijen ook aangeven, vaak dure 

geneesmiddelen waardoor de waarde die hiermee wordt vertegenwoordigd procentueel hoger 

kan liggen. 

170. Concurrenten, ziekenhuizen en fabrikanten geven aan dat ziekenhuizen hun 

geneesmiddelen het liefst afnemen bij één preferente volgesorteerde groothandel. Fabrikanten 

dienen vervolgens te leveren aan de groothandel die het ziekenhuis heeft uitgekozen. Dit biedt 

voordelen zoals één leveringsmoment, een grotere leveringsbetrouwbaarheid van één 

volgesorteerde groothandel, één financiële en geautomatiseerde administratie en een vlotte 

elektronische communicatie. Bepaalde dienstverlening, zoals tracking en tracing, is alleen 

mogelijk wanneer met één partner zaken wordt gedaan. Directe leveringen hebben als nadeel 

dat de administratie met de hand wordt gedaan en zijn inefficiënt voor een ziekenhuis.  

171. Ziekenhuizen geven aan zelf te willen kiezen via welke groothandel zij geleverd krijgen 

en daarom geen voorstander te zijn van exclusieve distributieovereenkomsten tussen een 

                                                      
63

 Partijen hebben deze inschatting gebaseerd op onder meer praktijkervaring, de ervaringen van accountmanagers en 

marktpartijen. Partijen beschikken echter niet over harde en betrouwbare gegevens die deze inschatting verder kunnen 

onderbouwen. 

64
 Een geneesmiddel dat in patent is. 
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fabrikant en een groothandel. Exclusieve distributieovereenkomsten worden zowel voor 

bepaalde geneesmiddelen van een fabrikant als voor het gehele assortiment van een fabrikant 

gesloten. In geval van een exclusieve distributieovereenkomst tussen een fabrikant en een 

groothandel kunnen ziekenhuizen uitsluitend via deze groothandel (bepaalde) geneesmiddelen 

van deze fabrikant afnemen. Daarmee zijn ziekenhuizen niet vrij in hun keuze voor een 

bepaalde groothandel. Daarbij werkt het voor een ziekenhuis kostenverhogend werkt als zij via 

verschillende groothandels geleverd krijgen. 

172. Fabrikanten maken zelf een afweging of de levering van bepaalde producten 

rechtstreeks geschiedt. Het gaat dan met name om dure geneesmiddelen. Uit het onderzoek 

onder fabrikanten volgt dat een reden om de distributie rechtstreeks te laten verlopen, 

bijvoorbeeld de zekerheid van levering is. Deze kan in het geding zijn indien een groothandel 

gelet op prijs en volume liever geen grote voorraad van een duur geneesmiddel op de plank 

heeft liggen. Ook kostenvoordelen van directe levering ten opzichte van levering via de 

groothandel kunnen reden zijn voor de fabrikant om rechtstreeks te leveren aan ziekenhuizen.  

173. Op basis van het voorgaande stelt ACM vast dat directe leveringen voornamelijk 

betrekking hebben op dure geneesmiddelen waarvoor het voor de fabrikant loont - hetzij 

vanwege leveringszekerheid, hetzij uit kostenoverwegingen - om deze rechtstreeks te leveren. 

De keuze voor directe levering van een geneesmiddel ligt bij de fabrikant. Ziekenhuizen hebben 

een sterke voorkeur om de geneesmiddelen via één groothandel geleverd te krijgen omdat het 

efficiënter en goedkoper is dan afspraken met meerdere, laat staan alle, fabrikanten. Daarnaast 

constateert ACM dat een ziekenhuis een groothandel nodig heeft voor het betrekken van het 

overgrote deel van de benodigde geneesmiddelen en vanwege de toegevoegde waarde die een 

groothandel (namelijk ontzorging in de vorm van aanvullende/aanverwante diensten) kan 

bieden.  

174. Omdat volgesorteerde groothandels met name concurrentiedruk van elkaar ervaren en 

de concurrentiedruk die groothandels ervaren van directe leveringen van 

receptgeneesmiddelen door fabrikanten beperkt is, acht ACM het vooralsnog niet aannemelijk 

dat er op een mogelijke markt voor groothandel aan ziekenhuizen voldoende disciplinering op 

partijen kan uitgaan van directe leveringen van receptgeneesmiddelen door fabrikanten. In een 

eventuele vergunningsfase zal ACM dit nader onderzoeken. 

Risico op marktcoördinatie 

175. Naast het risico op niet-gecoördineerde effecten van de concentratie bestaat er ook een 

mogelijk risico op (verstevigde) marktcoördinatie. Op dit moment is een mogelijke markt voor 

groothandel aan ziekenhuizen met drie spelers met een min of meer gelijk marktaandeel al 

geconcentreerd. Na de overname kan enerzijds de kans groter worden dat partijen en Alliance 

hun gedrag (verder) kunnen coördineren en hun prijzen kunnen verhogen. Anderzijds 

verschuiven de marktaandelen dusdanig dat deze asymmetrisch worden (60-70% versus 30-

40%) waarmee het voor partijen minder aantrekkelijk kan zijn om tot coördinerend gedrag over 
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te gaan en dit dan juist afwezig is of blijft.
65

  In hoeverre het aannemelijk is dat door de 

concentratie marktcoördinatie ontstaat dan wel wordt verstevigd, zal ACM in een eventuele 

vergunningsfase nader onderzoeken. 

Conclusie markt voor groothandel aan ziekenhuizen 

176. ACM acht het aannemelijk dat op een mogelijke markt voor groothandel in 

geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) 

diensten aan ziekenhuizen de daadwerkelijke mededinging als gevolg van de concentratie 

significant zou kunnen worden belemmerd. Dit volgt uit de omstandigheid dat vooralsnog 

voldoende aannemelijk is dat op deze markt na de voorgenomen concentratie nog slechts twee 

spelers overblijven die aan ziekenhuizen kunnen leveren en partijen op deze markt een zeer 

sterke positie verwerven, ziekenhuizen over onvoldoende compenserende afnemersmacht 

beschikken, toetredingsdrempels hoog zijn waardoor tijdige en voldoende toetreding niet 

waarschijnlijk is en er onvoldoende concurrentiedruk uitgaat van directe leveringen door 

fabrikanten. Bovendien neemt mogelijk het risico op (verstevigde) marktcoördinatie toe.  

iii. Beoordeling mogelijke markt voor groothandel in geneesmiddelen, medische 

hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten aan 

extramurale afnemers 

177. De activiteiten van Brocacef en Mediq overlappen op de mogelijke markt voor 

groothandel aan extramurale afnemers. In het hiernavolgende zal ingegaan worden op de 

gevolgen van de concentratie op deze mogelijke markt. 

178. Partijen geven aan dat zij een gezamenlijk marktaandeel van circa [20-30%] (Brocacef 

circa [10-20%] en Mediq circa [0-10%])
66

 hebben op deze mogelijke markt. Volgens partijen zijn 

er diverse factoren aanwezig die hun marktaandeel relativeren zoals: de aanwezigheid van drie 

grote andere volgesorteerde groothandels, het feit dat apotheken eenvoudig kunnen switchen 

naar een andere groothandel en dat er concurrentiedruk is van leveranciers van 

geneesmiddelen. De drie belangrijkste concurrenten van Brocacef en Mediq op deze mogelijke 

markt zijn volgens partijen de drie andere volgesorteerde groothandels, te weten Mosadex 

(circa [10-20%]), Alliance (circa [20-30%]) en Pluripharm ([0-10%]).
67

 

179. Het onderzoek onder marktpartijen bevestigt dat op deze mogelijke markt na de 

concentratie, naast Brocacef en Mediq, nog drie andere volgesorteerde groothandels actief zijn: 

                                                      
65

 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 

controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, punt 39. 

66
 Dit is het marktaandeel exclusief leveringen aan de eigen apotheken (captive sales). Indien deze leveringen worden 

meegenomen, bedraagt het gezamenlijke marktaandeel volgens partijen circa [30-40%] (Brocacef circa [10-20%] en 

Mediq circa [10-20%]). 

67
Het marktaandeel van concurrenten dat hier door partijen geschat is, is het marktaandeel op een totale 

groothandelsmarkt. 
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Mosadex, Alliance en Pluripharm. Verschillende concurrenten hebben hun inschatting gegeven 

van hun eigen positie en de positie van partijen op de groothandelsmarkt. Uit deze cijfers volgt 

dat Brocacef thans een marktaandeel zou hebben van circa [20-30]%, Mediq van circa [10-

20]%, Alliance van circa [10-20]%, Mosadex van circa [20-30]% en Pluripharm van circa [0-

10]%.   

180. Als gevolg van de concentratie wordt Brocacef op de mogelijke markt voor groothandel 

aan extramurale afnemers de grootste partij. Gelet op de verstrekte gegevens omtrent 

marktaandelen constateert ACM dat Mosadex en Alliance in ieder geval qua omvang 

volwaardige concurrenten zijn. Door concurrenten zijn geen argumenten naar voren gebracht 

die wijzen op mededingingsproblemen op deze mogelijke markt. Brocacef lijkt na de 

concentratie vanwege haar sterke positie (groot volume) vooral scherper te kunnen inkopen. 

Fabrikanten lijken zich hier in het algemeen geen grote zorgen over te maken waarbij van 

belang is dat zij thans overeenkomsten sluiten met meerdere groothandels om de spreiding van 

hun producten te kunnen garanderen. 

Conclusie 

181. Op markt voor groothandel aan extramurale afnemers zijn naast partijen in ieder geval 

drie andere (sterke) groothandels actief. Bovendien worden in het onderzoek onder 

marktpartijen geen zorgen geuit over problemen op deze mogelijke markt. Derhalve acht ACM 

het niet aannemelijk dat de daadwerkelijk mededinging op een mogelijke markt voor 

groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en 

aanverwante (logistieke) diensten aan extramurale afnemers als gevolg van de concentratie 

significant zou kunnen worden belemmerd. 

iv. Beoordeling verticale relatie tussen groothandelsmarkt en detailhandelsmarkt 

182. Er bestaat een verticale relatie tussen de groothandelsactiviteiten van Brocacef en 

Mediq enerzijds en de detailhandelsactiviteiten door openbare apotheken van Brocacef en 

Mediq anderzijds. Brocacef en Mediq zijn verticaal geïntegreerde ondernemingen die aan hun 

eigen apotheken, inclusief franchisenemers en partners, leveren, maar tevens aan externe 

openbare apotheken.  

183. Partijen stellen dat een substantieel deel van hun groothandelsomzet behaald wordt 

met verkopen aan externe openbare apotheken (Brocacef [40-50%] en Mediq [30-40%]) en ze 

dus een commercieel belang hebben bij het bedienen van externe openbare apotheken. 

Volgens partijen concurreren alle groothandels hard om de gunst van de externe openbare 

apotheken en dit zal volgens partijen niet wijzigen als gevolg van de transactie.  

184. Gelet op de positie van partijen op de extramurale groothandelsmarkt waar naast 

partijen nog tenminste drie andere volgesorteerde groothandels actief zijn, acht ACM het niet 

aannemelijk dat partijen als gevolg van de concentratie een prikkel hebben om externe 

openbare apotheken uit te sluiten. Deze externe openbare apotheken zouden zich dan kunnen 
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aansluiten bij een andere volgesorteerde groothandel waardoor uitsluiting verlieslatend is.  

185. Gelet op het bovenstaande acht ACM het niet aannemelijk dat de verticale relatie 

tussen de groothandels- en detailhandelsactiviteiten van partijen als gevolg van de concentratie 

de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou kunnen belemmeren.  

v. Conclusie groothandelsmarkten 

186. Op basis van het voorgaande heeft ACM op de nationale markt voor groothandel in 

geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) 

diensten en een mogelijke nationale markt voor groothandel in geneesmiddelen, medische 

hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten aan extramurale 

afnemers geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de concentratie de mededinging 

significant zou kunnen worden belemmerd. 

187. ACM acht het op basis van het voorgaande aannemelijk dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op een mogelijke nationale markt 

voor de groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en 

aanverwante (logistieke) diensten aan ziekenhuizen significant zou kunnen worden 

belemmeren. 

188. ACM acht het niet aannemelijk dat de verticale relatie tussen de groothandels- en 

detailhandelsactiviteiten van partijen als gevolg van de concentratie de daadwerkelijke 

mededinging op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

189. Ondanks dat het op basis van de overlapanalyse niet aannemelijk is dat de 

daadwerkelijke mededinging op de groothandelsmarkt en een mogelijke markt voor groothandel 

aan extramurale afnemers als gevolg van de concentratie significant zou kunnen worden 

belemmerd, kan ACM op voorhand niet uitsluiten dat mogelijke mededingingsproblemen op een 

mogelijke markt voor groothandel aan ziekenhuizen doorwerken op voornoemde markten. ACM 

heeft hiervoor de volgende aanwijzingen: 1) De overheveling van dure geneesmiddelen naar 

het ziekenhuisbudget
68

, betekent dat met name groothandels die actief zijn op de levering aan 

ziekenhuizen hier inkomsten uit zullen halen en 2) een bepaald spécialité dat intramuraal wordt 

voorgeschreven, wordt met een grotere kans ook extramuraal voorgeschreven.
69

 Het gaat om 

dure geneesmiddelen die groothandels die leveren aan ziekenhuizen in hun assortiment 

opnemen en groothandels die niet aan ziekenhuizen leveren meestal niet. In beide gevallen kan 

hierdoor de positie van de groothandel die aan ziekenhuizen levert in het extramurale kanaal 

                                                      
68

 Dit heeft te maken met het zogeheten overhevelingsbeleid: sinds 2012 gestarte overhevelingen van specialistische 

geneesmiddelen van de “extramurale aanspraak farmaceutische zorg” naar de “intramurale geneeskundige zorg”. Het 

doel van dit traject is om bepaalde (dure) medisch-specialistische geneesmiddelen integraal en exclusief onder de 

ziekenhuisbekostiging te brengen en de verzekerde aanspraak op deze middelen eenduidig vast te stellen. 

69
 Ook wel ‘first route to market’ genoemd.  
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worden versterkt. In een eventuele vergunningsfase zal ACM dit nader onderzoeken bij een 

definitieve beoordeling van de betreffende markten. 

d. Pre-wholesalemarkt 

190. Volgens partijen is er geen horizontale relatie tussen de activiteiten van Brocacef en 

Mediq op de pre-wholesalemarkt omdat Brocacef in Nederland geen pre-wholesaleactiviteiten 

heeft. Daarnaast is er volgens partijen ook geen verticale relatie tussen de pre-

wholesaleactiviteiten van Mediq en de groothandelsactiviteiten van Brocacef omdat pre-

wholesalediensten worden geleverd aan fabrikanten en niet aan groothandels. 

191. Partijen geven aan dat Mediq ongeveer [20-30%] van de pre-wholesalediensten in 

Nederland levert. Partijen geven aan dat er daarnaast tal van andere aanbieders in Nederland 

actief zijn, zowel geïntegreerde farmaceutische bedrijven die ook als groothandel actief zijn 

(Alliance), onafhankelijke gespecialiseerde dienstverleners (zoals Movianto) en algemene 

logistieke dienstverleners (zoals DHL). Bovendien verzorgen fabrikanten ook zelf pre-

wholesalediensten. 

192. Het onderzoek onder fabrikanten bevestigt dat vele andere spelers op deze markt actief 

zijn, fabrikanten ook zelf pre-wholesalediensten (kunnen) leveren en de toetredingsdrempels tot 

deze markt relatief laag zijn. Fabrikanten hebben tevens ten aanzien van deze markt geen 

zorgen naar voren gebracht. Op basis van het bovenstaande acht ACM het niet aannemelijk dat 

de daadwerkelijke mededinging op een mogelijke nationale pre-wholesalemarkt als gevolg van 

de concentratie significant zou kunnen worden belemmerd. Gelet hierop geldt dit des te meer 

als van een ruimere geografische markt zou worden uitgegaan. 

193. Een concurrent heeft aangegeven dat partijen door hun sterke positie op de 

groothandelsmarkt voor de levering aan ziekenhuizen met fabrikanten mogelijk betere of zelfs 

exclusieve overeenkomsten af kunnen sluiten voor de levering van hun geneesmiddelen door 

de hele keten.  Gelet op deze verticale relatie tussen de groothandelsmarkten en de pre-

wholesalemarkt zal ACM in een eventuele vergunningsfase bij een definitieve beoordeling van 

de pre-wholesalemarkt nader onderzoeken of de sterke positie van partijen op de markt voor 

groothandel aan ziekenhuizen kan doorwerken naar de pre-wholesalemarkt. 

VI. Conclusie  

194. Na onderzoek van deze melding is ACM tot de conclusie gekomen dat de gemelde 

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

geregelde concentratietoezicht. Zij heeft reden om aan te nemen dat die concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 

zou kunnen belemmeren, met name als het resultaat van het in het leven roepen of het 

versterken van een economische machtspositie. 

195. Gelet op het bovenstaande deelt ACM mede dat voor het tot stand brengen van de 

concentratie waarop de melding betrekking heeft een vergunning is vereist. 
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196. 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 ACM niet bij haar beslissing op die aanvraag. 

Datum: 23 juli 2015 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

 

 
w.g.  M. Denkers, BA. MSc. MBA 

Directeur Mededinging 

 
 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij 

de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 
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Bijlage 1 – Overlap tussen Brocacef en Mediq per gemeente 
 

197. Onderstaande tabel bevat per gemeente en per apotheek het gezamenlijk 

marktaandeel van partijen binnen een reisafstand tot 1 km., 2 km., 3 km. of 5 km. vanaf die 

apotheek. In de tabel zijn alleen die apotheken van Mediq en Brocacef opgenomen waar 

binnen de voorgenoemde reisafstanden een apotheek van de andere partij te vinden is en 

waar het marktaandeel als gevolg van de concentratie minimaal 40% is. Het marktaandeel 

is daarbij berekend als zijnde het aantal apotheken van Brocacef en Mediq binnen een 

bepaalde reisafstand ten opzichte van het totaal aantal apotheken dat binnen een bepaalde 

reisafstand is gelegen. 

 

Tabel 2 Gezamenlijk marktaandeel van partijen op een reisafstand tot 1 km., 2 km., 3 km. 

of 5 km. vanuit een bepaalde apotheek van partijen 

Gemeente Type apotheek Naam apotheek 1 km 2 km 3 km  5 km 

Amsterdam […] […] geen overlap geen overlap [40-50%] [30-40%] 

Amsterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [70-80%] 

Amsterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Amsterdam […] […] geen overlap [40-50%] [30-40%] [20-30%] 

Amsterdam […] […] geen overlap geen overlap [40-50%] [30-40%] 

Amsterdam […] […] geen overlap geen overlap [50-60%] [30-40%] 

Amsterdam […] […] [60-70%] [30-40%] [40-50%] [30-40%] 

Amsterdam […] […] geen overlap geen overlap [30-40%] [40-50%] 

Amsterdam […] […] geen overlap [40-50%] [40-50%] [30-40%] 

Amsterdam […] […] geen overlap geen overlap [30-40%] [40-50%] 

Amsterdam […] […] geen overlap geen overlap [40-50%] [30-40%] 

Amsterdam […] […] [60-70%] [30-40%] [40-50%] [30-40%] 

Apeldoorn […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

Apeldoorn […] […] [90-100%] [90-100%] [70-80%] [30-40%] 

Apeldoorn […] […] [90-100%] [90-100%] [70-80%] [30-40%] 

Appingedam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Baarn […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Baarn […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 
Bergen op 
Zoom 

[…] […] 
[90-100%] [90-100%] [90-100%] [70-80%] 

Bergen op 
Zoom 

[…] […] 
[90-100%] [90-100%] [90-100%] [70-80%] 

Bergen op 
Zoom 

[…] […] 
geen overlap geen overlap geen overlap [70-80%] 

Bergen op 
Zoom 

[…] […] 
geen overlap geen overlap geen overlap [80-90%] 

Breda […] […] geen overlap [60-70%] [50-60%] [40-50%] 

Breda […] […] geen overlap geen overlap [20-30%] [40-50%] 

Breda […] […] geen overlap [60-70%] [50-60%] [40-50%] 

Breda […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [20-30%] 

Breda […] […] geen overlap [70-80%] [50-60%] [30-40%] 

Brunssum […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [50-60%] 

Brunssum […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 
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Capelle aan 
den IJssel 

[…] […] 
geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Capelle aan 
den IJssel 

[…] […] 
geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Capelle aan 
den IJssel 

[…] […] 
geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Delfzijl […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Dordrecht […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [30-40%] 

Dordrecht […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [70-80%] 

Dordrecht […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [80-90%] 

Dordrecht […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [90-100%] 

Dordrecht […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [70-80%] 

Dordrecht […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [70-80%] 

Dordrecht […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [90-100%] 

Dordrecht […] […] geen overlap [90-100%] [90-100%] [70-80%] 

Duiven […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [60-70%] 

Emmen […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [90-100%] 

Emmen […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [90-100%] 

Ermelo […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [90-100%] 

Ermelo […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [90-100%] 

Ermelo […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [90-100%] 

Ermelo […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [90-100%] 

Heemstede […] […] geen overlap [60-70%] [50-60%] [30-40%] 

Heemstede […] […] geen overlap [80-90%] [60-70%] [30-40%] 

Heemstede […] […] geen overlap [60-70%] [50-60%] [30-40%] 

Heemstede […] […] geen overlap [60-70%] [50-60%] [30-40%] 

Heerlen […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Heerlen […] […] geen overlap geen overlap [50-60%] [30-40%] 

Hellevoetsluis […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [90-100%] 

Hellevoetsluis […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [90-100%] 

Hellevoetsluis […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [90-100%] 

Hellevoetsluis […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [90-100%] 

Hendrik-Ido-
Ambacht 

[…] […] 
geen overlap geen overlap [60-70%] [30-40%] 

Hendrik-Ido-
Ambacht 

[…] […] 
geen overlap geen overlap [40-50%] [40-50%] 

Hengelo […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Hengelo […] […] geen overlap [50-60%] [50-60%] [50-60%] 

Hengelo […] […] geen overlap geen overlap [50-60%] [50-60%] 

Hengelo […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [50-60%] 

Hengelo […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [50-60%] 

Hilversum […] […] geen overlap geen overlap [40-50%] [30-40%] 

Hoogeveen […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [50-60%] 

Hoogeveen […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [50-60%] 

Hoogeveen […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [50-60%] 

IJsselstein […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Kerkrade […] […] geen overlap [90-100%] [80-90%] [50-60%] 

Kerkrade […] […] geen overlap [70-80%] [80-90%] [60-70%] 

Kerkrade […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Kerkrade […] […] geen overlap [80-90%] [80-90%] [60-70%] 

Kerkrade […] […] geen overlap [80-90%] [80-90%] [60-70%] 

Landgraaf […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Landsmeer […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [80-90%] 
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Leidschendam-
Voorburg 

[…] […] 
geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Leidschendam-
Voorburg 

[…] […] 
geen overlap geen overlap [50-60%] [40-50%] 

Lingewaard […] […] [90-100%] [60-70%] [60-70%] [40-50%] 

Lingewaard […] […] [90-100%] [60-70%] [60-70%] [40-50%] 

Maastricht […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [70-80%] 

Maastricht […] […] geen overlap [90-100%] [80-90%] [80-90%] 

Maastricht […] […] geen overlap [80-90%] [80-90%] [90-100%] 

Maastricht […] […] geen overlap [90-100%] [80-90%] [80-90%] 

Maastricht […] […] [90-100%] geen overlap [80-90%] [80-90%] 

Maastricht […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [70-80%] 

Maastricht […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [80-90%] 

Maastricht […] […] [90-100%] [80-90%] [80-90%] [90-100%] 

Maastricht […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [70-80%] 

Maastricht […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [70-80%] 

Maastricht […] […] geen overlap [90-100%] [90-100%] [80-90%] 

Middelburg […] […] geen overlap geen overlap [80-90%] [70-80%] 

Middelburg […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Middelburg […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [70-80%] 

Middelburg […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [80-90%] 

Middelburg […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [80-90%] 

Nieuwegein […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

Oostzaan […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [60-70%] 

Papendrecht […] […] [90-100%] [90-100%] [60-70%] [60-70%] 

Papendrecht […] […] [90-100%] [90-100%] [60-70%] [60-70%] 

Rijswijk […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [20-30%] 

Rijswijk […] […] geen overlap [50-60%] [30-40%] [20-30%] 

Rotterdam […] […] geen overlap [70-80%] [70-80%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [60-70%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap [70-80%] [70-80%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

Rotterdam […] […] geen overlap [70-80%] [70-80%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap [70-80%] [70-80%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] [80-90%] [80-90%] [80-90%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap [60-70%] [60-70%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [50-60%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [50-60%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [50-60%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [40-50%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 
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Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [40-50%] 

Rotterdam […] […] [80-90%] [80-90%] [80-90%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] [80-90%] [80-90%] [80-90%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap [40-50%] [50-60%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap [80-90%] [70-80%] [60-70%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [40-50%] [60-70%] 

Rotterdam […] […] [80-90%] [80-90%] [80-90%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [40-50%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [40-50%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [60-70%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [50-60%] 

Rotterdam […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [60-70%] 

Schiedam […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

's-Gravenhage […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [30-40%] 

's-Gravenhage […] […] [90-100%] [80-90%] [50-60%] [40-50%] 

's-Gravenhage […] […] [90-100%] [80-90%] [50-60%] [40-50%] 

's-Gravenhage […] […] [90-100%] [80-90%] [50-60%] [40-50%] 

's-Gravenhage […] […] geen overlap [40-50%] [50-60%] [20-30%] 

's-Gravenhage […] […] geen overlap [80-90%] [80-90%] [30-40%] 

's-Gravenhage […] […] [40-50%] [30-40%] geen overlap [30-40%] 

's-Gravenhage […] […] geen overlap [30-40%] geen overlap [40-50%] 

's-
Hertogenbosch 

[…] […] 
geen overlap geen overlap [50-60%] [50-60%] 

's-
Hertogenbosch 

[…] […] 
geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

's-
Hertogenbosch 

[…] […] 
geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

's-
Hertogenbosch 

[…] […] 
geen overlap geen overlap [30-40%] [50-60%] 

's-
Hertogenbosch 

[…] […] 
geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

's-
Hertogenbosch 

[…] […] 
geen overlap geen overlap [50-60%] [20-30%] 

's-
Hertogenbosch 

[…] […] 
geen overlap geen overlap [40-50%] [40-50%] 

Smallingerland […] […] geen overlap geen overlap [80-90%] [80-90%] 

Smallingerland […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [80-90%] 

Smallingerland […] […] geen overlap geen overlap [80-90%] [80-90%] 

Smallingerland […] […] [90-100%] [90-100%] [80-90%] [80-90%] 

Smallingerland […] […] geen overlap geen overlap [80-90%] [80-90%] 

Smallingerland […] […] [90-100%] [90-100%] [80-90%] [80-90%] 

Soest […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Someren […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [60-70%] 

Someren […] […] [90-100%] [90-100%] [90-100%] [60-70%] 

Spijkenisse […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [60-70%] 

Spijkenisse […] […] geen overlap [90-100%] [50-60%] [50-60%] 

Spijkenisse […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Spijkenisse […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [60-70%] 

Spijkenisse […] […] geen overlap [90-100%] [80-90%] [60-70%] 

Tilburg […] […] geen overlap [90-100%] [60-70%] [40-50%] 

Tilburg […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 
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Tilburg […] […] geen overlap [90-100%] [60-70%] [40-50%] 

Tilburg […] […] geen overlap [90-100%] [60-70%] [40-50%] 

Tilburg […] […] geen overlap geen overlap [70-80%] [40-50%] 

Tilburg […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [60-70%] 

Tilburg […] […] geen overlap [90-100%] [60-70%] [40-50%] 

Twenterand […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [90-100%] 

Utrecht […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [30-40%] 

Utrecht […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

Velsen […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Vlaardingen […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [50-60%] 

Vlaardingen […] […] geen overlap [70-80%] [70-80%] [40-50%] 

Vlaardingen […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

Vlaardingen […] […] geen overlap [90-100%] [80-90%] [40-50%] 

Vlaardingen […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [70-80%] 

Vught […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [30-40%] 

Vught […] […] geen overlap geen overlap [60-70%] [60-70%] 

Westervoort […] […] geen overlap geen overlap [90-100%] [60-70%] 

Wijdemeren […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [50-60%] 

Zaanstad […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

Zaanstad […] […] geen overlap geen overlap [50-60%] [50-60%] 

Zeist […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

Zeist […] […] geen overlap geen overlap geen overlap [40-50%] 

 

 

 

 

 

 

 

 


