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Samenvatting
Brocacef Groep N.V. mag onderdelen van Mediq (Mediq Apotheken Nederland en Mediq Pharma
Logistics) onder voorwaarden overnemen. Brocacef en Mediq zijn beide actief op de
detailhandelsmarkt voor openbare apotheken en de markt voor groothandelsleveringen aan
ziekenhuizen. ACM heeft onderzocht wat de gevolgen van de overname zijn voor de concurrentie op
deze markten. Het onderzoek laat zien dat de overname de concurrentie op beide markten te veel
beperkt. Brocacef heeft voorstellen gedaan om de door ACM gesignaleerde mededingingsproblemen
teniet te doen. Dit zijn zogenoemde remedievoorstellen. ACM is van oordeel dat na uitvoering van
deze remedievoorstellen voldoende concurrentie overblijft en de overname in de aangepaste vorm
door mag gaan. ACM verleent voor de overname daarom een vergunning onder voorschriften.

Op 27 lokale markten krijgt Brocacef na de overname meer dan 50% marktaandeel. ACM vindt dat
consumenten in deze gebieden te weinig keuze overhouden. Ook stijgt door de overname het aantal
gebieden waar Brocacef als enige binnen een gebied met een straal van 5 kilometer een apotheek
heeft (lokaal monopolie). Daarbij valt door de overname de speler weg die de meeste
concurrentiedruk uitoefent op Brocacef voor de inkoop van farmaceutische zorg, namelijk Mediq.
Zorgverzekeraars, die landelijk apotheekzorg inkopen, worden hierdoor sterk afhankelijk van
Brocacef om aan hun zorgplicht te voldoen. ACM vindt dat Brocacef hierdoor een te sterke
onderhandelingspositie krijgt ten opzichte van de zorgverzekeraars.
Om de geconstateerde mededingingsproblemen weg te nemen stoot Brocacef na de overname 89
apotheken af. Dit zijn zowel apotheken in eigendom als franchise- en partnerapotheken. ACM
concludeert dat na deze afstotingen er voldoende concurrentie overblijft op de 27 lokale markten.
Ook is ACM van oordeel dat hierdoor de onderhandelingspositie van Brocacef ten opzichte van
zorgverzekeraars niet te sterk wordt.
Markt voor groothandelsleveringen aan ziekenhuizen
Op de landelijke markt voor groothandelsleveringen van geneesmiddelen aan ziekenhuizen zijn er
momenteel drie spelers actief. Na de overname neemt het aantal spelers af van drie naar twee en
daarmee verdwijnt een belangrijke keuzemogelijkheid voor ziekenhuizen. ACM vindt dat de
concurrentie hierdoor te veel vermindert en dat ziekenhuizen daarvan negatieve effecten zullen
ervaren.
Om de geconstateerde mededingingsproblemen weg te nemen verkoopt Brocacef de groothandel
Distrimed aan Pluripharm. Daardoor zijn na de overname nog steeds drie spelers actief op de markt
voor groothandelsleveringen aan ziekenhuizen. ACM concludeert dat de concurrentie op die markt
daarmee blijft gewaarborgd.
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I.

Inleiding en leeswijzer
1.

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

waarin staat dat Brocacef Groep N.V. (hierna: Brocacef), onderdeel van PHOENIX Groep, een
internationale groep waarvan PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG de topholding is, uitsluitende
zeggenschap wil 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. (hierna
tezamen aan te duiden als: Mediq).
2.

Op 23 juli 2015 heeft ACM besloten1 dat voor deze concentratie een vergunning is vereist

(hierna: het meldingsbesluit). Dit omdat ACM van oordeel was dat als gevolg van de concentratie de
producten en diensten door openbare apotheken en op de markt voor de groothandel in
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen2 en aanverwante (logistieke)
diensten aan ziekenhuizen. Van het meldingsbesluit is mededeling gedaan in Staatscourant nr.
22967 van 30 juli 2015.
3.

Op 17 augustus heeft ACM van Brocacef en Mediq, hierna tezamen ook als ‘partijen’

aangeduid, de aanvraag om vergunning ontvangen. Partijen hebben daarin aangegeven de
conclusies van ACM in het meldingsbesluit niet te delen. Volgens partijen leidt de concentratie niet
tot een significante mededingingsbeperking.
4.

ACM geeft met dit besluit haar oordeel op deze aanvraag om vergunning op grond van

artikel 44, eerste lid, juncto artikel 41 van de Mededingingswet.
5.

De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk II bevat een beschrijving van de gevolgde

procedure en hoofdstuk III een beschrijving van de activiteiten van Brocacef en Mediq. De
voorgenomen concentratie waarvoor de aanvraag om vergunning is ingediend, is samengevat in
hoofdstuk IV. In hoofdstuk V licht ACM de toepasselijkheid van het concentratietoezicht toe.
Vervolgens volgt in hoofdstuk VI en VII de beoordeling van ACM van de vergunningsaanvraag
waarbij ACM eerst ingaat op de detailhandelsmarkt3 en daarna op de groothandelsmarkt. In
hoofdstuk VIII volgt een beoordeling van de voorstellen van partijen ten aanzien van de aan de
vergunning te verbinden voorschriften. ACM eindigt het besluit met haar conclusie (hoofdstuk IX).
ACM heeft in hoofdstuk X vijf bijlagen toegevoegd die onderdeel van dit besluit vormen.

1

Besluit met kenmerk ACM/DM/2015/204468_OV.

2

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.
3

Gemakshalve spreekt ACM hier en in het vervolg over een enkele detailhandelsmarkt, maar waar het gaat om lokale

concurrentie tussen apotheken is er in feite sprake van meerdere detailhandelsmarkten. Zie de punten 45 tot en met 48.
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II.
6.

Procedure
In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van

dit besluit.
7.

ACM heeft de aanvraag om vergunning gemeld in Staatscourant nr. 26490 van

21 augustus 2015. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van
derden naar voren gebracht.
8.

Na ontvangst van de aanvraag om vergunning heeft ACM nader onderzoek verricht naar de

relevante markten en naar de te verwachten gevolgen van de concentratie op deze markten. In
gesteld aan en/of gesprekken gevoerd met diverse fabrikanten, ziekenhuisapotheken, concurrenten
en zorgverzekeraars.
9.

Partijen zijn tijdens de procedure in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren te

brengen over feiten en belangen die Brocacef en Mediq betreffen en waarop dit besluit steunt en die
door derden zijn verstrekt.
10.

Op 28 augustus 2015 zijn nadere vragen aan partijen gesteld ter aanvulling van de aanvraag

om vergunning. Op 18 september 2015 zijn de antwoorden ontvangen. Daarna zijn op
9 oktober 2015 en 16 oktober 2015 wederom vragen aan partijen gesteld. De antwoorden daarop
zijn op respectievelijk 30 oktober 2015 en 23 oktober 2015 ontvangen. Vervolgens heeft ACM op
27 november 2015 en op 13 januari 2016 om aanvullende informatie verzocht. Deze aanvulling is op
respectievelijk 17 maart 2016 en 4 mei 2016 ontvangen. Tenslotte heeft ACM op 18 mei 2016 om
aanvullende informatie verzocht. Deze aanvulling is op 6 juni 2016 ontvangen. Als gevolg van de
verzoeken om aanvulling is de in artikel 44, eerste lid, van de Mededingingswet genoemde termijn
van 13 weken, ingevolge artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht, in totaal 215 dagen
opgeschort geweest.
11.

Op 26 november 2015 zijn de punten van overweging, die de voorlopige bevindingen

bevatten van de Directie Mededinging van ACM (hierna: DM), aan partijen toegezonden. Deze
punten van overweging waren gebaseerd op de uitkomsten van het tot dat moment verrichte
onderzoek. Op 1 december 2015 heeft een bespreking plaatsgevonden met partijen waarin DM de
punten van overweging nader heeft toegelicht.
12.

Partijen hebben op 23 december 2015 schriftelijk hun zienswijze over de punten van

overweging naar voren gebracht. Naar aanleiding van deze zienswijze zijn enkele schriftelijke vragen
gesteld aan en/of gesprekken gevoerd met marktpartijen die daarbij een gedeelte van de niet
vertrouwelijke versie van de reactie van partijen op de punten van overweging hebben ontvangen.
13.

Op 9 juni 2016 heeft ACM van partijen een definitieve verklaring ontvangen dat zij bereid zijn

bepaalde verplichtingen te aanvaarden die als voorschriften aan een vergunning voor de
voorgenomen concentratie verbonden kunnen worden. Voor de inhoud van deze verklaring, voor de
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procedurele gang van zaken hieromtrent alsmede voor de beoordeling van deze voorschriften wordt
verwezen naar punt 353 en verder van dit besluit.

III.

Partijen

14.

Brocacef Groep N.V. 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 Nederland. Brocacef heeft daarnaast nu al een derde van de

15.

Mediq Apotheken Nederland B.V., Distrimed B.V. en Mediq Pharma Logistics B.V. 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, zijn geen
onderdeel van deze transactie.5
16.

De activiteiten van Brocacef en Mediq overlappen op het gebied van de detailhandel in

producten en diensten door openbare apotheken (zie hoofdstuk VI), de groothandel in
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante ((zorg)logistieke)
diensten (zie hoofdstuk VII), en de import van geneesmiddelen in Nederland.6

IV.

Voorgenomen concentratie

17.

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 de door Mediq gehouden aandelen in het kapitaal van ERC
(zijnde een derde van de uitgegeven en uitstaande aandelen). Na levering van de aandelen zal
Brocacef uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Mediq. De voorgenomen transactie blijkt uit de

4

ERC legt zich toe op het ontwikkelen, registreren en houden van geneesmiddelendossiers voor 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). De beoogde uiteindelijke situatie is dat Brocacef B.V.
en Stephar B.V. ieder 50% van de aandelen in ERC zullen gaan houden.
5

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

apotheken van Mediq zijn wel onderdeel van deze transactie.
6

ACM heeft in het meldingsbesluit (punt 14) reeds vastgesteld dat als gevolg van de concentratie de mededinging niet

significant beperkt zal worden op het gebied van import van geneesmiddelen in Nederland.
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Share Sale and Purchase Agreement van […].

V.

Toepasselijkheid van het concentratietoezicht

18.

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

Mededingingswet. De in hoofdstuk IV omschreven transactie leidt ertoe dat Brocacef volledige
zeggenschap verkrijgt over Mediq.
19.

De betrokken ondernemingen zijn Brocacef en Mediq.

20.

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
doorverwezen naar Nederland7 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.

VI.

Beoordeling detailhandelsmarkt

21.

ACM bespreekt in dit hoofdstuk eerst de relevante detailhandelsmarkt (A) en daarna de

gevolgen van de voorgenomen concentratie op deze markt (B).
A. Relevante markten
i.
22.

Relevante productmarkt
Brocacef en Mediq exploiteren beide een keten van openbare apotheken in Nederland die

bestaat uit eigendomsapotheken, franchisenemers en partners. Ze zijn daarmee beide actief op het
gebied van de detailhandel in producten en diensten door openbare apotheken.
23.

De detailhandelsmarkt in producten en diensten door openbare apotheken kent een

verkoopkant (levering van geneesmiddelen aan patiënten) en een daarmee samenhangende
inkoopkant (contractering door zorgverzekeraars van apotheken). Bij het bepalen van de relevante
markt beperkt ACM zich in het navolgende grotendeels tot de verkoopkant aangezien de inkoopkant
van de markt daarvan een afgeleide is.
24.

In het meldingsbesluit en eerdere besluiten8 heeft ACM in het midden gelaten of er sprake is

7

Zie meldingsbesluit als bedoeld in voetnoot 1.

8

Zie het besluit van de NMa van 23 november 2010 in zaak 6989/Brocacef - Lloyds, 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.
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van één aparte markt voor de detailhandel in producten en diensten door openbare apotheken of dat
er een onderscheid gemaakt moet worden naar:
a.

het type openbare apotheek: i) reguliere apotheken, ii) poliklinische apotheken en iii)
apotheekhoudende huisartsen en

b.

het type product: i) de verstrekking van receptgeneesmiddelen, ii) de verstrekking van
medische hulpmiddelen9 en iii) de verstrekking van OTC-geneesmiddelen.

a.

Openbare apotheken zijn onder te verdelen in reguliere apotheken, poliklinische apotheken

(hierna: politheken) en apotheekhoudende huisartsen (hierna AHHA). Reguliere apotheken zijn de
apotheken ‘om de hoek’. Politheken zijn verbonden aan een ziekenhuis, maar hier kunnen ook
patiënten zonder band met het ziekenhuis terecht. AHHA zijn huisartsen die een vergunning hebben
gekregen om apotheek te houden voor hun eigen patiënten.
26.

Openbare apotheken onderscheiden zich van dienstenapotheken (die alleen geopend 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).
27.

Brocacef en Mediq exploiteren hiervan alleen reguliere apotheken. Partijen hebben in de

vergunningsfase nadrukkelijk betoogd dat van poliklinische apotheken en AHHA concurrentiedruk
uitgaat op hun reguliere apotheken en dat deze derhalve tot dezelfde markt gerekend moeten
worden. ACM heeft deze concurrentiedruk in de vergunningsfase onderzocht en beoordeeld.
28.

Poliklinische apotheken
ACM gaat uit van een relevante markt waartoe de reguliere apotheken en poliklinische

apotheken behoren omdat beide toegankelijk zijn voor alle patiënten van buiten het ziekenhuis.
Poliklinische apotheken zijn daarmee een alternatief voor patiënten van reguliere apotheken en
andersom. Dit wordt in het marktonderzoek door partijen en marktpartijen onderschreven. Uit het
onderzoek onder marktpartijen blijkt wel dat de concurrentiedruk die van een poliklinische apotheek
uitgaat niet overal even sterk is en daardoor lokaal kan verschillen. Waar relevant heeft ACM dit
betrokken bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie.
29.

AHHA
Er zijn in Nederland ongeveer 400 AHHA.10 Partijen melden dat AHHA dezelfde medicatie

leveren als andere openbare apotheken en dat er concurrentiedruk van AHHA uitgaat op de

9

Zoals teststrips voor diabetespatiënten, katheters en urinezakken.

10

Zorgatlas.nl (2014).
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25.

Onderscheid naar type openbare apotheek
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reguliere apotheken van Brocacef en Mediq. Volgens partijen neemt het aantal receptregels dat bij
de dichtstbijzijnde apotheken van Brocacef en Mediq wordt verstrekt af zodra een huisarts een
apothekersvergunning krijgt. Dat zou ook vice versa gelden: indien een vergunning van een AHHA
wordt ingetrokken, dan zien Brocacef en Mediq het aantal verstrekte receptregels bij de
dichtstbijzijnde eigen apotheken toenemen. Volgens partijen betekent dit dat er sprake is van
concurrentie tussen apotheken en AHHA ongeacht het feit dat een huisarts pas een vergunning krijgt
indien is voldaan aan het wettelijke afstandscriterium.11
30.

Zorgverzekeraars en concurrenten zeggen dat er geen concurrentiedruk uitgaat van AHHA

op apotheken. Zij wijzen erop dat aan een huisarts alleen een apotheekvergunning wordt verleend
van de vergunning wordt voldaan, kan op verzoek van een belanghebbende apotheek de vergunning
ook weer worden ingetrokken. Een AHHA mag daarbij ook uitsluitend geneesmiddelen bereiden en
ter hand stellen aan patiënten van zijn eigen praktijk. Het is een AHHA dus niet toegestaan patiënten
van andere huisartsen te bedienen. Patiënten van andere huisartsen zullen dus eerst naar de
desbetreffende huisarts moeten overstappen. Dit laatste betekent volgens één van de
zorgverzekeraars ook dat het voor een zorgverzekeraar niet logisch is om - als een nabije apotheek
niet gecontracteerd is - verzekerden naar een AHHA door te verwijzen (niet al die verzekerden zullen
immers patiënt zijn van die huisarts), wat er aan bijdraagt dat van een AHHA in de praktijk geen of in
zeer beperkte mate concurrentiedruk uit zal gaan.
31.

Er zijn volgens ACM verschillende omstandigheden die het aannemelijk maken dat de

concurrentiedruk van AHHA op apotheken (en vice versa) in de praktijk niet of slechts in zeer
beperkte mate aanwezig is.
32.

Er is geen vrije toetreding door AHHA: een AHHA heeft een vergunning nodig die bedoeld is

om gaten in de apotheekzorg te dichten en niet om daadwerkelijk te concurreren met andere
apotheken. Door vestiging of uittreding door een AHHA kan er weliswaar een eenmalige sterke
verschuiving van receptregels optreden,12 maar dat betekent - anders dan partijen betogen - niet dat

11

Artikel 61, lid 10 Geneesmiddelenwet: “Onze Minister verleent desgevraagd aan een huisarts die de geneeskundige

praktijk uitoefent in een aaneengesloten gebied, een vergunning tot het bereiden en het ter hand stellen van UR- of UAgeneesmiddelen aan patiënten van zijn praktijk, indien de afstand tussen de meest dichtbij dat gebied gevestigde
apotheker en de in dat gebied meest dichtbij die apotheek wonende potentiële patiënt ten minste 4,5 kilometer is
gemeten over de voor het gemotoriseerde verkeer bestemde weg. Indien de in de eerste volzin bedoelde afstand
minder dan 4,5 kilometer is, maar meer dan 3,5 kilometer, verleent Onze Minister de vergunning indien dit in het belang
is van de geneesmiddelenvoorziening.”
12

Een AHHA verliest zijn apotheekvergunning op het moment dat een apotheek tot het concurrentiegebied van de

AHHA toetreedt. Vanaf dat moment kunnen patiënten niet meer bij hun huisarts terecht voor farmaceutische zorg en
zullen ze op zoek moeten naar een apotheek die haar receptregels eenmalig ziet stijgen. Andersom geldt dat een
huisarts alleen een apotheekvergunning krijgt als er voor zijn patiënten binnen 4,5 kilometer geen reguliere apotheek
beschikbaar is. Vanaf het moment dat de huisarts zijn vergunning krijgt, zal een deel van deze patiënten (degenen die
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als er geen apotheek in het werkgebied van de huisarts gevestigd is. Indien niet meer aan de eisen

Openbaar

AHHA en apotheken in belangrijke mate concurrentiedruk op elkaar uitoefenen. Het aantal patiënten
van een AHHA dat zijn geneesmiddelen bij de apotheek haalt, zal vanwege het afstandscriterium
beperkt zijn. Immers, de huisarts heeft een apotheekvergunning gekregen omdat zijn patiënten
voorheen meer dan 4,5 kilometer moesten reizen naar een apotheek. Daar komt bij dat een AHHA
alleen een mogelijk alternatief is voor de patiënten van de betreffende huisarts. Andere patiënten van
de apotheek moeten eerst van huisarts veranderen voordat ze farmaceutische zorg bij de AHHA
kunnen afnemen. Dit alles maakt het aannemelijk dat apotheken en AHHA grotendeels andere
patiënten bedienen. Figuur 1 illustreert dit; hier is te zien dat er een zeer beperkt aantal gebieden in
Nederland is waarin zowel een AHHA als een apotheek gevestigd is (blauw).
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Figuur 1: AHHA versus openbare apotheken in Nederland13
33.

Op basis van het voorgaande concludeert ACM dat AHHA niet tot dezelfde relevante markt

behoren als reguliere apotheken en poliklinische apotheken.
34.

Internetapotheken
Een internetapotheek is een apotheek waar consumenten online geneesmiddelen kunnen

bestellen en die geen reguliere vestiging heeft waar een consument naar toe kan om de

staan ingeschreven bij deze huisarts) zijn recepten bij de AHHA halen. Het aantal receptregels van de ver weg gelegen
reguliere apotheek zal dus eenmalig afnemen.
13

NZa - Marktscan en beleidsbrief Extramurale Farmaceutische zorg, 2014.
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geneesmiddelen af te halen. In het meldingsbesluit heeft ACM - evenals in een eerdere zaak14 internetapotheken vooralsnog niet gerekend tot de markt voor de detailhandel in producten en
diensten door openbare apotheken.
35.

In de vergunningsaanvraag gaan partijen niet in op internetapotheken. In hun reactie op de

punten van overweging van DM beschrijven partijen internetfarmacie als een in hun ogen belangrijke
ontwikkeling op de retailmarkt voor farmaceutische diensten. Partijen wijzen op de daarmee
samenhangende ontwikkeling dat de fysieke apotheeklocatie steeds minder belangrijk wordt. Deze
tendens zorgt er volgens partijen voor dat toetreding van apotheken steeds makkelijker is. Zij geven
als voorbeeld eerste-uitgiftegesprekken/terhandstelling via Skype, video- of telefoongesprek. Partijen
voorzien. Tot slot kan internetfarmacie volgens partijen juist in een dunbevolkt gebied belangrijk zijn.
36.

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) blijkt dat er in 2014 in totaal

tien internetapotheken in Nederland actief waren waarvan er vier onderdeel zijn van een keten die
ook een landelijk netwerk van fysieke apotheken bezit.15 Internetapotheken bestaan al meer dan tien
jaar in Nederland, zo zegt één van de zorgverzekeraars.
37.

Uit het onderzoek onder marktpartijen komt naar voren dat apotheken in toenemende mate

zorgprestaties (medisch farmaceutische beslisregels, medicatiechecks, uitgiftegesprekken op
afstand en therapietrouwbegeleiding) leveren die niet per se gebonden zijn aan een fysieke locatie
zoals een apotheek. Deze prestaties dragen echter slechts marginaal bij aan de omzet van een
apotheek en zullen daarom de economische noodzaak om de fysieke locatie te sluiten niet
bespoedigen. Centralisatie van bereidingen en herhaalmedicatie zou dat effect wel kunnen hebben,
zo blijkt uit het onderzoek onder marktpartijen. Deze ontwikkeling voltrekt zich echter al vele jaren en
desondanks groeit het aantal fysieke apotheeklocaties.
38.

Zorgverzekeraars geven aan dat zij internetapotheken niet beschouwen als concurrenten

van apotheken met een fysieke vestiging. Een zorgverzekeraar stelt dat in het buitenland,
bijvoorbeeld Duitsland, internetfarmacie veel groter is dan in Nederland. Dit heeft te maken met het
feit dat in Nederland alle apotheken medicatie desgewenst aan huis bezorgen en een internetpagina
bezitten waarop besteld kan worden. Eén zorgverzekeraar heeft aangegeven dat een
internetapotheek (in Nederland) geen toegevoegde waarde voor de consument heeft als het op
gemak aankomt. Daarnaast stelt een zorgverzekeraar dat de apotheekdichtheid in Nederland erg
groot is; met een dergelijk fijnmazig netwerk van apotheken die goed bereikbaar zijn, is het halen van
een geneesmiddel goedkoper dan het brengen daarvan. Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt
ook dat een bepaalde groep patiënten, zeker de toenemende categorie ouderen, behoefte heeft om
bij een fysieke apotheeklocatie terecht te kunnen voor farmaceutische zorg.

14

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

15

NZa - Marktscan en beleidsbrief Extramurale Farmaceutische zorg, 2014.
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wijzen op de situatie in Duitsland die zou aantonen dat internetfarmacie een deel van de markt kan
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39.

Verschillende zorgverzekeraars wijzen tot slot op een verdere verschuiving in taken van een

apotheekhoudende: van focus op inkoop en distributie van geneesmiddelen naar een grotere rol als
zorgverlener. Daardoor is hun verwachting dat het aantal internetapotheken dat in Nederland actief is
niet snel zal veranderen.
40.

Ecorys heeft in 2010 consumenten gevraagd naar het gebruik van internetapotheken.16 De

meeste respondenten maken geen gebruik van een internetapotheek in plaats van een reguliere
apotheek (94.6%). Er is slechts een klein deel van de respondenten dat altijd (0.7%), vaak (1%) of
soms (3.6%) gebruik maakt van een internetapotheek ter vervanging van een reguliere apotheek. Uit
dit onderzoek bleek ook dat de meerderheid van de respondenten (63.2%) niet bereid is over te
onderzoek van Motivaction onder consumenten in opdracht van de NZa blijkt dat slechts 2% van het
totale aantal respondenten gebruik heeft gemaakt van een internetapotheek.18
41.

Op basis van het bovenstaande overweegt ACM het volgende. ACM stelt vast dat partijen

wijzen op verschillende ontwikkelingen in internetfarmacie, maar dat de concurrentiedruk van
internetapotheken in de praktijk afwezig is. Uit consumentenonderzoeken volgt, zoals hierboven
gepresenteerd, dat het gebruik van internetapotheken in Nederland zeer beperkt is en
internetfarmacie voor een grote groep consumenten geen volwaardig alternatief is voor een fysieke
apotheek. Bovendien is er een beperkt aantal - niet aan een keten gebonden - internetapotheken dat
actief is, met een lage omzet, en dit aantal is de afgelopen jaren niet gegroeid. Op basis hiervan
concludeert ACM dat van internetapotheken in de praktijk geen of in ieder geval slechts zeer
beperkte concurrentiedruk uit zal gaan op apotheken met een fysieke vestiging. Om die reden komt
ACM tot de conclusie dat internetapotheken niet tot dezelfde relevante markt behoren als reguliere
apotheken en poliklinische apotheken.
42.

ACM gaat derhalve uit van een detailhandelsmarkt in producten en diensten door openbare

apotheken waartoe reguliere apotheken en poliklinische apotheken behoren. AHHA en
internetapotheken behoren niet tot deze relevante markt.

b.
43.

Onderscheid naar type product

In het meldingsbesluit heeft ACM aangegeven dat de kerntaak van een apotheek bestaat uit

het verstrekken van receptgeneesmiddelen. Tot verstrekking van receptgeneesmiddelen zijn alleen
apothekers bevoegd19 en hiermee behaalt een apotheek meer dan 90% van zijn omzet. Het overige
deel van zijn omzet behaalt een apotheek met de verstrekking van medische hulpmiddelen en OTC-

16

Ecorys - Keuzefactoren in de markt voor farmacie, 2010.

17

Van de respondenten is 8% bereid voor een contant bedrag van €2,50 per recept over te stappen, 9.3% voor €5,00

per recept en 19.5% voor een bedrag van €7,50 per recept.
18

NZa - Marktscan en beleidsbrief Extramurale Farmaceutische zorg, 2014.

19

Op basis van artikel 61 van de Geneesmiddelenwet.
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stappen naar een internetapotheek ondanks de ontvangst van een bedrag per recept.17 Uit recenter
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geneesmiddelen.
44.

ACM zal bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie ingaan op de mogelijke

detailhandelsmarkt in receptgeneesmiddelen. ACM zal niet verder ingaan op de mogelijke
detailhandelsmarkt in medische hulpmiddelen en OTC-geneesmiddelen. Met betrekking tot die
mogelijke markt heeft ACM in het meldingsbesluit reeds vastgesteld dat er geen reden is aan te
nemen dat de mededinging als gevolg van de concentratie op significante wijze wordt belemmerd.
Ook heeft ACM in het meldingsbesluit reeds geconcludeerd dat het - gelet op de in het voorgaande
punt genoemde verhouding - niet aannemelijk is dat de mededingingsbeperkingen op de mogelijke
detailhandelsmarkt in receptgeneesmiddelen door medische hulpmiddelen en OTC-geneesmiddelen
beoordeling van de positie van Brocacef en Mediq op de mogelijke markt in receptgeneesmiddelen,
medische hulpmiddelen en OTC-geneesmiddelen kan daarom achterwege blijven.
ii.
45.

Relevante geografische markt
In het meldingsbesluit heeft ACM vastgesteld dat de mogelijke detailhandelsmarkt voor

producten en diensten door openbare apotheken zowel kenmerken van een nationale, als van
(meerdere) lokale/regionale markten heeft.
46.

Consumenten gaan doorgaans naar een apotheek in de buurt van hun woonadres. Vanuit

de patiënt bezien, zijn de relevante geografische markten daarom lokaal/regionaal. Hoe groot deze
markten exact zijn, zal per apotheek variëren. Als benadering van de omvang van de
lokale/regionale markten is ACM in het meldingsbesluit uitgegaan van verschillende scenario’s,
namelijk mogelijke relevante lokale/regionale markten met een afstand van respectievelijk 1, 2, 3 en
5 kilometer rondom een apotheek.21
47.

Het feit dat consumenten kiezen voor een apotheek in de buurt van hun woonadres betekent

dat een zorgverzekeraar rekening moet houden met de beperkte reisbereidheid van de patiënt22 en
lokaal voldoende zorg in moet kopen om te kunnen voldoen aan zijn zorgplicht.23 Verzekeraars
kopen lokaal apotheekzorg in, maar sluiten vervolgens echter één contract met een keten of
collectief van apotheken op nationaal niveau. Gelet op bovenstaande zou de relevante geografische
markt vanuit de zorgverzekeraar bezien nationaal kunnen zijn.

20

Zie meldingsbesluit, punten 136 tot en met 144.

21

Zie meldingsbesluit, punt 48.

22

Zie het besluit van de NMa van 18 februari 2010 in zaak 6669/Coöperatie Vlietland - Vlietland Ziekenhuis, punten 53

en 54: “Het is voor een zorgverzekeraar van belang om voor zijn verzekerden zorg in te kopen in een gebied dat voor
de verzekerde relevant is, met andere woorden dat dezelfde omvang heeft als de markten van de diverse typen
aangeboden zorg”. Zie tevens het besluit van de NMa van 11 juni 2011 in zaak 7051/Eureko B.V. - Coöperatie De
Friesland U.A., punt 41.
23

Zie voetnoot 66 van dit besluit voor een uitleg over de zorgplicht van zorgverzekeraars.
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zal worden gerelativeerd.20 Deze conclusies hebben partijen niet betwist. Een afzonderlijke
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48.

Evenals in het meldingsbesluit laat ACM in dit besluit in het midden of de markt voor

detailhandel in producten en diensten door openbare apotheken - waaronder de mogelijke
detailhandelsmarkt in receptgeneesmiddelen door openbare apotheken - nationaal is en/of
regionaal/lokaal zijn en wat de exacte omvang is van mogelijke regionale/lokale markten. De exacte
omvang van de geografische markt kan in het midden blijven aangezien de beoordeling hierdoor niet
wordt beïnvloed.
B. Gevolgen van de voorgenomen concentratie
Zoals in het voorafgaande vastgesteld, overlappen de activiteiten van Brocacef en Mediq op

de mogelijke detailhandelsmarkt in receptgeneesmiddelen door openbare apotheken. ACM
bespreekt eerst de concurrentieparameters die voor de beoordeling relevant zijn (paragraaf i).
Daarna zal ACM ingaan op de positie van de franchisenemers en partners van Brocacef en Mediq
(paragraaf ii). Tenslotte volgt de beoordeling van de gevolgen van de concentratie. ACM zal daarbij
zowel ingaan op de verkoopkant (paragraaf iii) als op de zorginkoopkant (paragraaf iv).
i.
50.

Concurrentieparameters
ACM heeft in het meldingsbesluit24 en een eerder besluit25 vastgesteld dat kwaliteit een

belangrijke concurrentieparameter is voor apotheken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de grootte
van het assortiment, service, wachttijden en uitstraling van de apotheek. Onderzoek van Motivaction
in opdracht van de NZa toont dat vooral de afstand tot een apotheek een belangrijke rol speelt voor
patiënten in de apotheekkeuze, evenals bekendheid met de apotheek en bepaalde
kwaliteitsaspecten zoals het serviceniveau en de openingstijden. 26 De belangrijkste redenen om over
te stappen naar een andere apotheek, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek, zijn een verhuizing of
ontevredenheid over de kwaliteit.27 Uit onderzoek van Ecorys in 2010 blijkt eveneens dat de kwaliteit
van de geleverde zorg/service (deskundigheid, klantvriendelijkheid en advies) de belangrijkste
concurrentieparameter is voor apotheken. Daarna is locatie/ligging voor consumenten een
belangrijke factor in de apotheekkeuze.28
51.

Partijen benadrukken in de vergunningsfase dat ook de prijs een belangrijke factor is voor

patiënten in de keuze voor apotheken, onder verwijzing naar het onderzoek van Ecorys. Alhoewel
prijs een rol kan spelen, omdat patiënten een eigen risico hebben bij hun zorgverzekeraar, blijkt
volgens ACM uit de genoemde onderzoeken niet dat dit een relevante factor is waar patiënten hun

24

Zie meldingsbesluit, punt 81.

25

Zie het besluit van de NMa van 23 november 2010 in zaak 6989/Brocacef - Lloyds.

26

NZa - Marktscan en beleidsbrief Extramurale Farmaceutische zorg, 2014, tabel 4.1.

27

NZa - Marktscan en beleidsbrief Extramurale Farmaceutische zorg, 2014, tabel 4.2.

28

Ecorys - Keuzefactoren in de markt voor farmacie, 2010.
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49.
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apotheek op uitkiezen.29 Uit voornoemde onderzoeken blijkt daarom vooral dat afstand/locatie in
combinatie met de kwaliteit van de geleverde zorg/service de belangrijkste concurrentieparameters
zijn voor apotheken.
52.

Uit het voorgaande volgt dat (aan de verkoopkant) apotheken - gegeven een bepaalde

reisafstand - richting de consument met name concurreren op verschillende kwaliteitsindicatoren en
in mindere mate op prijs.
53.

Zorgverzekeraars kopen voor hun verzekerden apotheekzorg in. Daartoe onderhandelen ze

aan de inkoopkant met apotheken over de vergoedingen voor de zorgprestaties die de apotheek
geneesmiddel van de zorgverzekeraar ontvangt. Aan de inkoopkant concurreren apotheken daarom
onderling zowel op prijs als kwaliteit om een zo goed mogelijk contract te krijgen bij de
zorgverzekeraars. Deze contracten tussen apotheken en zorgverzekeraars werken door in de prijs
en de (kwaliteit van de) dienstverlening van apotheken richting de consument.30
ii.

Positie franchise- en partnerapotheken

Meldingsbesluit
54.

Brocacef en Mediq hebben een groot aantal apotheken in franchise of als partner aan zich

gebonden. Zoals in het meldingsbesluit al aangegeven, heeft ACM zich vaker uitgelaten over de
binding tussen de exploitant van een formule en de daarbij aangesloten ondernemers. Bij de
beoordeling van concentraties in de supermarktsector31 heeft ACM criteria genoemd die zij onder
meer van belang acht om tot een dergelijke binding te concluderen. De Europese Commissie heeft in
de zaak Kesko/Tuko32 vergelijkbare criteria genoemd.33
55.

29

Mede op basis van deze criteria is ACM in het meldingsbesluit tot de conclusie gekomen dat

Verder blijkt uit het onderzoek van Ecorys dat voorschrijvers (vaak huisartsen) juist de ligging als doorslaggevend

criterium zien voor de apotheekkeuze. Dit beeld wordt bevestigd door zorgverzekeraars die wijzen op de centrale rol
van huisartsen die patiënten doorverwijzen.
30

Daarnaast hebben apotheekeigenaren een bepaalde mate van commerciële vrijheid om eigen invulling te geven aan

de kwaliteit van hun dienstverlening en prijzen die zij in rekening brengen.
31

Zie het besluit van de NMa van 15 juli 1998 in zaak 811/Vendex Food Groep - De Boer Unigro en het besluit van de

NMa van 24 juli 2000 in zaak Schuitema - A&P.
32

Besluit van de Europese Commissie van 20 november 1996 in zaak IV/M.784 Kesko/Tuko.

33

Zie de punten 66 en 67 in het meldingsbesluit. 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. Verder zijn andere economische banden tussen de ondernemer en de exploitant van
de formule van belang, zoals leningen of verhuur van een pand door de franchisegever.
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levert (kwaliteit en toegankelijkheid) en de vergoedingen die een apotheek per verstrekt
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de franchise- en partnerapotheken van Brocacef en Mediq volledig aan Brocacef respectievelijk
Mediq toegerekend dienen te worden en bij de beoordeling van onderhavige concentratie dus niet
als concurrenten van Brocacef en Mediq beschouwd kunnen worden. ACM heeft aangegeven in de
vergunningsfase hier nader onderzoek naar te doen.
Visie partijen
56.

Partijen betoogden in de meldingsfase dat de franchisenemers en partners van Brocacef en

Mediq moeten worden aangemerkt als concurrenten.
Partijen hebben in de vergunningsfase het standpunt ingenomen dat uitsluitend

partnerapotheken van Brocacef beschouwd zouden moeten worden als volwaardige concurrenten
van Brocacef (en van Mediq) op de lokale detailhandelsmarkt.
58.

Volgens partijen is dat het geval omdat de partners van Brocacef: i) veel commerciële en

strategische vrijheid genieten, ii) zelf partnerketens zijn met een eigen branding en uitstraling,34 iii)
slechts […]* van hun vraag vrijwillig inkopen bij Brocacef, iv) weliswaar via Brocacef contracten
afsluiten met zorgverzekeraars, maar die contracten weinig invloed hebben op de lokale onderlinge
concurrentie met de eigendoms- en franchiseapotheken van Brocacef op prijs en kwaliteit en v)
[…].35
59.

ACM heeft, gelet op het ingenomen standpunt van partijen, in de vergunningsfase (vooral)

nader onderzoek gedaan naar de partners van Brocacef. ACM bespreekt hierna eerst de uitkomsten
van dit nadere onderzoek. Daarna volgt op basis van het onderzoek in de meldings- en
vergunningsfase een gehele beoordeling van de positie van franchisenemers en partners van
Brocacef en Mediq.
a.

Brocacef

Marktonderzoek partners
60.

Economische banden partners van Brocacef

Het onderzoek onder Brocacef-partners bevestigt het beeld van ACM uit de meldingsfase en

* 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.
34

Het betreft de partnerketens Medsen, Thio Pharma, Spanhoff Groep, Acdapha en Sofa B.V.; zij vertegenwoordigen bij

elkaar circa 95 apotheken.
35

Er is volgens partijen in belangrijke mate sprake van gedifferentieerde contractering. […] Hierdoor verschillen de

tarieven en de kwaliteit tussen de door Brocacef en Mediq beheerde apotheken en partnerapotheken wat volgens
partijen getuigt van concurrentie op dat gebied.

18/179

57.
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het standpunt van partijen dat de economische banden van Brocacef met haar partners minder sterk
zijn dan met haar franchisenemers. Partners van Brocacef gebruiken niet het (BENU) logo van
Brocacef, maar eigen beeld- en naamkenmerken voor hun communicatie en hebben een eigen
uitstraling naar buiten. Op verzoek van Brocacef voeren zij wel één deursticker met daarop de
mededeling dat de apotheek partner van Brocacef is. Bovendien hebben partners van Brocacef
eigen IT-systemen en zijn zij zelf geheel verantwoordelijk voor personeel, kwaliteit, administratie,
backoffice, declaraties en klantenservice. Partners van Brocacef hebben ook eigen
kwaliteitsafdelingen die de zorgprogramma’s op apotheekniveau uitvoeren, monitoren en
ondersteunen. In de bedrijfsvoering bepalen de partners volledig hun eigen commerciële beleid
partners geen te volgen promotiebeleid vanuit Brocacef. Ze bepalen hun eigen assortiment en
hebben hun eigen logistieke proces.
61.

Inkoop geneesmiddelen

Alhoewel partners zelf hun assortiment bepalen, kopen ze in de praktijk het merendeel van

hun assortiment bij Brocacef in. Dit is één van de elementen van een partnerovereenkomst met
Brocacef. De partnerapotheek gaat een afnameovereenkomst voor haar apotheekinkoopbehoefte
aan met Brocacef. […].
62.

[…] is van mening dat vanwege operationele voordelen en inkoopvoordelen een apotheek in

de praktijk ook als zij geen partnerapotheek van Brocacef is het merendeel van haar assortiment bij
één groothandel inkoopt. […].
63.

[…] kan voor de optimalisatie van het inkooprendement […] gebruikmaken van het

zogenaamde BROKIS-rendementssysteem van Brocacef en doet dat ook. Als enige systeem in
Nederland genereert BROKIS real-time assortimentsadviezen. Met dit systeem krijgt […] direct in het
bestelproces advies over de best renderende alternatieven. Hierdoor zal in elk geval […] een
nagenoeg zelfde assortiment voeren als de eigendomsapotheken van Brocacef.
64.

Ook de andere partners van Brocacef betalen een contributievergoeding waarin onder

andere is inbegrepen de optie om gebruik te maken van het Brocacef intranetportaal met een
verzameling van online tools (zoals BROKIS PRO en BROKIS DISW+) alsmede met know-how en
achtergrondinformatie speciaal voor franchisenemers en partners van Brocacef. Hieruit volgt dat
naast de eigendomsapotheken van Brocacef ook de franchise- en partnerapotheken van Brocacef
BROKIS kunnen gebruiken.
65.

[…] zijn vrij om bij andere leveranciers in te kopen. Van hun totale omzet kopen de

betreffende partners in de praktijk toch ook ongeveer […] bij Brocacef in. Net als bij […] worden
alleen bepaalde speciale geneesmiddelen elders ingekocht omdat Brocacef deze geneesmiddelen
niet in haar assortiment voert.
66.

Daarnaast communiceert Brocacef - in ieder geval aan […] - hoe zij met de juiste keuze van

producten de beste marge kan behalen. Als een […] goed inkoopt en de inkoopadviezen opvolgt,
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waarbij de apotheken centraal worden aangestuurd door hun eigen partnerketen. Er geldt voor de
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heeft die apotheek een betere marge. In de praktijk volgt […] deze adviezen ook op.
67.

Bovenstaande laat onverlet dat uiteindelijk het management van elke partner van Brocacef

haar eigen inkoopbeleid kan bepalen. […]
68.

Contractering met zorgverzekeraars

In principe beslist het management van een partnerketen van Brocacef over verstrekking

van een mandaat aan Brocacef om namens haar te onderhandelen met zorgverzekeraars over de
contractvoorwaarden.36 […] In de praktijk onderhandelt Brocacef met zorgverzekeraars niet alleen

69.

[…]

70.

Er zijn ketens die nu partner van Brocacef zijn, maar die in het verleden wel nog zelf met

zorgverzekeraars hebben gecontracteerd. Tot drie jaar geleden was […] geen partner van Brocacef
en deed ze zelf de onderhandelingen met verzekeraars over een contract. Door onvrede over de
resultaten hiervan heeft […] besloten zich als partner aan te sluiten bij Brocacef. […] kan nog steeds
zelf de onderhandelingen met zorgverzekeraars voeren, maar is naar eigen zeggen te klein om
daadwerkelijk gunstige voorwaarden te bedingen. Ook andere partnerketens van Brocacef geven
aan te klein te zijn om zelfstandig met zorgverzekeraars te onderhandelen over de prijs en kwaliteit.
Volgens enkele bevraagde marktpartijen komen op dit moment alleen grote partijen bij
zorgverzekeraars aan tafel.
71.

Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat ook Brocacef zelf veel belang hecht aan het

mandaat zoals zij dat van een partner krijgt. Bij de beslissing of een keten van apotheken als partner
van Brocacef in aanmerking komt, stelt Brocacef als voorwaarde dat er mandaat wordt gegeven om
namens het geheel richting zorgverzekeraars te onderhandelen.37
Beoordeling partners
72.

Partners van Brocacef hebben een zekere mate van economische onafhankelijkheid. Het

zijn zelfstandige ketens met een eigen concept en een eigen strategisch beleid. Daar staat tegenover
dat er sprake is van economische binding tussen partners en Brocacef omdat partners in de praktijk
een belangrijk deel van hun geneesmiddelen bij Brocacef inkopen. De grootste partner van Brocacef,
Medsen, […].
73.

Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat ook de partners van Brocacef die geen

groothandelsplicht kennen, minimaal […] van hun vraag bij Brocacef inkopen. Dit percentage ligt

36

De partners van Brocacef hebben daarbij ook de keuze om bij de verschillende zorgverzekeraars aan te geven of zij

een derde partij voor hen laten onderhandelen.
37

Daarnaast is voor Brocacef van belang hoe groot de groothandelsomzet is die de partner vertegenwoordigt.
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voor haar eigendomsapotheken, maar ook namens al haar partners (en franchisenemers) […].
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hoger dan het door partijen ingeschatte percentage van […]. Het percentage is vergelijkbaar met de
83% in de Europese zaak Kesko/Tuko,38 terwijl dat percentage door partijen zelf als een aanzienlijk
groter aandeel van de totale aankoop wordt beschouwd dan de geschatte […]. Deze inkooprelatie
leidt ertoe dat de partner- en eigendomsapotheken van Brocacef een vergelijkbaar assortiment
voeren, als gevolg waarvan ACM van oordeel is dat er minder wederzijdse concurrentiedruk is dan
tussen apotheken met hun eigen inkoopkanaal.
74.

Uit het onderzoek onder marktpartijen komt ook naar voren dat de belangrijkste reden voor

apotheken om zich als partner bij Brocacef aan te sluiten, er in is gelegen dat Brocacef namens haar
39

partners de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars doet. De partners van Brocacef
afgesloten. Als gevolg van de wens van partners om Brocacef als vertegenwoordiger in de
onderhandelingen met zorgverzekeraars naar voren te schuiven, krijgt Brocacef een sterkere
onderhandelingspositie. Het mandaat dat partners aan Brocacef geven beperkt, naast de al nauwe
inkoopband, hun mogelijkheid en vrijheid tot het voeren van een daadwerkelijk zelfstandig
strategisch en commercieel verkoopbeleid. Immers, de geneesmiddel- en aflevertarieven en de
kwaliteitsafspraken - kernelementen van het verkoopbeleid - komen in de onderhandelingen tussen
Brocacef en zorgverzekeraars tot stand.
75.

Dat er, zoals partijen aangeven, sprake is van gedifferentieerde contractering laat onverlet

dat Brocacef met zorgverzekeraars afspraken maakt over de kwaliteitsniveaus en bijbehorende
vergoeding van partnerapotheken. Deze sturende rol van Brocacef bij kwaliteitsafspraken beperkt
ook de commerciële vrijheid van een partner om eigen geneesmiddel- en aflevertarieven te hanteren
en een zelf gedefinieerd kwaliteitsniveau te leveren.
76.

Zoals blijkt uit punt 53 van dit besluit zien de onderhandelingen met zorgverzekeraars op

belangrijke concurrentieparameters, namelijk prijs en kwaliteit. Afspraken tussen zorgverzekeraars
en Brocacef gaan ook over innovatie. Los van de inhoudelijke afspraken hangt de omvang van het
bedrag dat een partnerapotheek van Brocacef kan gebruiken om te innoveren af van het contract
zoals dat tussen Brocacef en de zorgverzekeraar tot stand komt. Immers, hoe gunstiger Brocacef
onderhandelt, hoe meer geld de partnerapotheek kan besteden. Daarmee wordt de commerciële
vrijheid van een partnerapotheek niet alleen beperkt door expliciete afspraken, maar ook impliciet.
De afhankelijkheid die partners van Brocacef hebben wat betreft de inkoop van zorg heeft zodoende
ook effect op hun concurrentiepositie op lokale detailhandelsmarkt.
Conclusie partners Brocacef
77.

Gezien de hoge mate van verbondenheid van de partnerapotheken met Brocacef wat betreft

enerzijds de geneesmiddeleninkoop en anderzijds de onderhandelingen met zorgverzekeraars gaat

38

Besluit van de Europese Commissie van 20 november 1996 in zaak IV/M.784 Kesko/Tuko.

39

Zie ook de punten 193 tot en met 196.
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volgen in de praktijk de contracten zoals deze door Brocacef met de zorgverzekeraars zijn
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ACM er in de analyse van de gevolgen van de concentratie, net zoals in het meldingsbesluit, van uit
dat partnerapotheken van Brocacef geen concurrenten zijn van elkaar, van franchiseapotheken en
van eigendomsapotheken van Brocacef.
Beoordeling franchisenemers
78.

In de praktijk volgt ongeveer […] van de franchisenemers van Brocacef de contracten zoals

deze door Brocacef met de zorgverzekeraars zijn afgesloten. Net als bij de partners van Brocacef
heeft dit in de praktijk tot gevolg dat er tussen de eigendomsapotheken van Brocacef en de
franchisenemers en partners van Brocacef minder concurrentie bestaat op prijs en kwaliteit dan
apotheekketen.
79.

Franchisenemers hebben in theorie de mogelijkheid om te switchen naar een andere keten,

maar in de praktijk gebeurt dat weinig. Franchisenemers kunnen meeliften op de contracten van
Brocacef met de zorgverzekeraars die voor hen aantrekkelijk zijn.
80.

Wat betreft de binding via de inkoop blijken franchisenemers van Brocacef in de praktijk

minimaal […] van hun inkoopbehoefte bij de groothandel van Brocacef af te nemen. […].
81.

[…]. Gelet hierop ligt het ook niet voor de hand dat Brocacef in deze gebieden wel

eigendomsapotheken zou vestigen en er aldus sterke concurrentiedruk is tussen de
eigendomsapotheken van Brocacef en de franchiseapotheken van Brocacef.
82.

Franchisenemers bij Brocacef hebben toegang tot zogenaamde BENU assistentendagen die

gaan over de kwaliteit van dienstverlening. Tevens 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. Dergelijke ondersteuning vanuit de keten 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 draagt er aan bij dat apotheken van franchisenemers van Brocacef in elk geval niet als van
Brocacef onafhankelijk concurrerende apotheken kunnen worden aangemerkt.
Conclusie franchisenemers Brocacef
83.

Gezien de hoge mate van verbondenheid van de franchiseapotheken met Brocacef wat

betreft geneesmiddeleninkoop, de onderhandelingen met zorgverzekeraars, de verbondenheid qua
formule, het door Brocacef voorgeschreven assortiment, de door Brocacef ontwikkelde
zorgprogramma’s en […] gaat ACM er in de analyse van de gevolgen van de concentratie, net zoals
in het meldingsbesluit, van uit dat franchiseapotheken van Brocacef geen concurrenten zijn van
elkaar, van partnerapotheken en van eigendomsapotheken van Brocacef.
b.

Mediq
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tussen bij Brocacef aangesloten apotheken en apotheken die geen band hebben met de Brocacef
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Beoordeling franchisenemers en partners
84.

Mediq onderhandelt met verzekeraars voor alle bij haar aangesloten eigendoms-, franchise-

en partnerapotheken. In de praktijk namen in 2015 alle franchisenemers en partners van Mediq deel
aan de met de zorgverzekeraars door Mediq onderhandelde contracten. Als gevolg hiervan bestaat
in de praktijk slechts een beperkte mate van concurrentie tussen eigendomsapotheken en
franchisenemers/partners van Mediq.
[…].40 […].

86.

[…].

87.

De naam Mediq wordt door alle apotheken gevoerd als gevolg waarvan franchisenemers en

partners herkenbaar zijn voor de patiënt als zijnde apotheken die zijn aangesloten bij Mediq. […]
Conclusie franchisenemers en partners Mediq
88.

Gezien de hoge mate van verbondenheid van de franchise- en partnerapotheken met Mediq

wat betreft inkoop, de onderhandelingen met zorgverzekeraars, de verbondenheid qua formule, het
door Mediq voorgeschreven assortiment, de door Mediq ontwikkelde zorgprogramma’s en de […]
gaat ACM er in de analyse van de gevolgen van de concentratie van uit dat franchise- en
partnerapotheken van Mediq geen concurrenten zijn van elkaar en van de eigendomsapotheken van
Mediq.
c.
89.

Conclusie positie franchisenemers en partners
Gelet op het voorgaande beschouwt ACM bij de beoordeling van de gevolgen van de

concentratie op de mogelijke detailhandelsmarkt in receptgeneesmiddelen door openbare apotheken
aan zowel de verkoopkant (paragraaf iii) als de daarvan afgeleide zorginkoopkant (paragraaf iv) de
franchisenemers en partners van Brocacef niet als concurrenten van elkaar en van de
eigendomsapotheken van Brocacef. ACM beschouwt op deze markten eveneens de
franchisenemers en partners van Mediq niet als concurrenten van elkaar en van de
eigendomsapotheken van Mediq. Waar ACM het in het vervolg van dit besluit heeft over de
apotheken van Brocacef en Mediq dan bedoelt ACM de eigendomsapotheken, franchisenemers en
partners, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
90.

Overigens wijst ACM erop dat als, zoals partijen stellen, franchisenemers en partners van

Brocacef en Mediq wel als concurrenten van elkaar en van de eigendomsapotheken zouden kunnen
worden aangemerkt, zij door de centrale vertegenwoordiging vanuit Brocacef of Mediq tijdens de
onderhandelingen met de zorgverzekeraars in ieder geval onderling niet concurreren op de
zorginkoopmarkt, maar als collectief optreden dat mogelijk aan artikel 6 van de Mededingingswet

40

[…].
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moet worden getoetst. Voor de beoordeling van deze concentratie beschrijft ACM alleen de huidige
situatie van contractering met zorgverzekeraars en spreekt zij dus geen oordeel hierover uit.
91.

Brocacef en Mediq hebben ook minderheidsbelangen in […] respectievelijk […] apotheken.

Deze belangen zal ACM alleen in de beoordeling van gevolgen van de concentratie betrekken voor
zover het belangen betreft in apotheken die gevestigd zijn op lokale markten waar sprake is van
overlap tussen eigendoms-, franchise- en/of partnerapotheken van Brocacef en Mediq.
iii.

Mogelijke lokale detailhandelsmarkten in receptgeneesmiddelen door openbare
apotheken (verkoopmarkt)
In het meldingsbesluit heeft ACM geconcludeerd dat het aannemelijk is dat de concentratie

zou kunnen leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging op de
mogelijke detailhandelsmarkt in receptgeneesmiddelen door openbare apotheken in 33 (delen van)
gemeenten.41 In de vergunningsfase heeft ACM hier nader onderzoek naar gedaan.
Visie partijen
93.

Partijen hebben aan de hand van herkomstgegevens voor 2014 van hun eigen apotheken

gekeken naar de mate waarin erop basis van omzet, receptregels en patiënten sprake is van overlap
in de verzorgingsgebieden van de apotheken van Brocacef en Mediq. Partijen zijn daarbij onder
verwijzing naar de beschikkingspraktijk van ACM uitgegaan van een relevante geografische markt op
basis van de herkomst van 90% van de patiënten.
94.

In dat kader zijn partijen er van uitgegaan dat hun apotheken alleen onderling concurreren

als ze beide ten minste 10% van hun omzet, receptregels of patiënten uit een zelfde postcodegebied
halen. Uit deze analyse blijkt volgens partijen dat ten opzichte van de analyse van ACM in het
meldingsbesluit de meeste overlap op grotere afstanden (met name 5 kilometer) niet relevant is
omdat consumenten over het algemeen kiezen voor een nabije apotheek. De gemeenten waar hun
apotheken onderling concurreren, hebben partijen vervolgens nader geanalyseerd.
Beoordeling en conclusie
95.

ACM heeft een analyse uitgevoerd van 34 (delen van) gemeenten waarin de mededinging

als gevolg van de concentratie mogelijk zal worden belemmerd. 42 ACM heeft gebruik gemaakt van
een databestand van informatiecentrum Vektis met declaratiegegevens van alle apotheken in

41

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,
Heemstede, Papendrecht, Vlaardingen, Heerlen, Rijswijk en Vught.
42

De 33 (delen van) gemeenten die ACM heeft besproken in het meldingsbesluit (voetnoot 41) en Assen, waar Mediq

na het meldingsbesluit overwegende zeggenschap in twee apotheken heeft verkregen.
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Nederland uit 2013.43 ACM heeft deze gegevens geanalyseerd en daarbij de volgende stappen
gezet:


ACM heeft voor de apotheken van Brocacef, Mediq en concurrenten in de 34 (delen van)
gemeenten de verzorgingsgebieden bepaald door te kijken uit welke 4-cijferige
postcodegebieden 90% van hun omzet/receptregels komen.44 Uitkomst: verzorgingsgebied van
een apotheek.



Aan de hand van het totale aantal receptregels en de totale omzet in het verzorgingsgebied van
een apotheek heeft ACM vervolgens bepaald welk percentage naar welke apotheek is gegaan,
ongeacht of deze apotheek binnen dit verzorgingsgebied gevestigd is. Uitkomst: marktaandelen



Omdat de verzorgingsgebieden van apotheken in meer of mindere mate zullen overlappen - en
daarmee in het uiterste geval de hele gemeente als relevante markt zou moeten gelden - heeft
ACM een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarbij een marktaandeel per apotheekketen is
berekend en de data voor de gehele gemeente in plaats van voor het verzorgingsgebied het
uitgangspunt vormen.46 Deze resultaten zijn bekeken tegen de achtergrond van de uitkomsten
van de eerste twee stappen. Uitkomst: marktaandelen per gemeente.



Aan de hand van de uitkomsten in de eerste twee stappen heeft ACM het kernwerkgebied
bepaald, dat wil zeggen de postcodegebieden waar een apotheek het merendeel van haar
omzet/receptregels vandaan haalt. Dit is vaak het postcodegebied waar de apotheek gevestigd
is en enkele nabije postcodegebieden. Voor de postcodes in dit kernwerkgebied heeft ACM
gekeken welke apotheken hier eveneens een belangrijk deel (ten minste 10%) van hun
omzet/receptregels vandaan halen. Uitkomst: nabije concurrenten.

96.

Het uitgangspunt van de analyse van ACM is - in lijn met het besluit in de zaak Brocacef 47

Lloyds - dat het niet aannemelijk is dat de mededinging in (delen van) een gemeente significant zal
worden beperkt indien het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in het
verzorgingsgebied van alle apotheken van Brocacef en Mediq en/of de hele gemeente op basis van

43

De data voor meer recente jaren heeft ACM niet voldoende kunnen valideren om zich op te baseren. Deze data zijn

zodoende niet geschikt voor de beoordeling van deze zaak.
44

Data uit 2012 van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) toont dat circa 90% van de verstrekkingen van een

apotheek, gemiddeld genomen, afkomstig is vanuit een gebied van maximaal 3 tot 5 kilometer. Zie ACM - Informele
zienswijze PACT, 2013.
45

Zoals inmiddels praktijk is bij ziekenhuisconcentratiezaken is er voor gekozen om geen Elzinga-Hogarty test uit te

voeren. Omdat in de analyse ook apotheken worden betrokken die buiten het verzorgingsgebied gelegen zijn, maar
kennelijk van enige importantie zijn voor de inwoners van het verzorgingsgebied, kan deze keuze er niet toe leiden dat
concurrentiedruk van buiten dit gebied onderschat wordt.
46

ACM heeft dit niet gedaan in gemeenten waar evident onderscheid te maken is tussen de verschillende delen van

een gemeente; bijvoorbeeld Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid die door de Maas van elkaar gescheiden zijn.
47

Besluit van de NMa van 23 november 2010 in zaak 6989/Brocacef - Lloyds.
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per verzorgingsgebied van een apotheek.45
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omzet en receptregels na de concentratie minder dan 50% bedraagt. Bij een gezamenlijk
marktaandeel van 50% of meer op basis van omzet en receptregels heeft ACM gekeken naar de
specifieke lokale omstandigheden en daarbij onder meer de (kwalitatieve) informatie over de lokale
concurrentieomstandigheden die ACM van marktpartijen heeft gekregen, betrokken in de analyse.
97.

Op basis van de analyse komt ACM tot de conclusie dat de mededinging als gevolg van de

voorgenomen concentratie op significante wijze zal worden beperkt in de volgende 27 (delen van)
gemeenten: Apeldoorn, Assen, Bergen op Zoom, Brunssum-Heerlen-Hoensbroek, Dordrecht,
Emmen (Klazienaveen), Ermelo, Heemstede, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoogeveen,
Kerkrade, Lingewaard, Maastricht-(Zuid-)Oost, Papendrecht, Rotterdam Centrum, Rotterdam-Noord,
Hertogenbosch-West, Smallingerland, Someren, Spijkenisse, Tilburg, Vlaardingen en Vught. De
uitgebreide analyse is opgenomen in bijlage 1.
iv.

Mogelijke nationale detailhandelsmarkt in receptgeneesmiddelen door openbare
apotheken (zorginkoopmarkt)

98.

Zoals aangegeven in de punten 47 en 53 sluiten verzekeraars een contract met een keten of

collectief van apotheken op nationaal niveau waarbij afspraken over vergoedingen en kwaliteit tot
stand komen die voor alle aangesloten apotheken in Nederland gelden. ACM gaat in deze paragraaf
bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie op de zorginkoopmarkt in op de effecten op
nationaal niveau.
99.

ACM heeft in het meldingsbesluit vastgesteld dat Brocacef als gevolg van de concentratie de

grootste apotheekketen wordt in Nederland en door de overname van Mediq een belangrijke
uitwijkmogelijkheid voor zorgverzekeraars vervalt bij de inkoop van apotheekzorg. ACM heeft tevens
vastgesteld dat als gevolg van de concentratie het aantal gebieden waar binnen een reisafstand van
5 kilometer48 van (één of meerdere) apotheken van Brocacef geen andere apotheek te vinden is,
verdubbelt. Deze gebieden duidt ACM aan als: ‘lokale monopoliegebieden’.49 Verder heeft ACM
vastgesteld dat in 33 (delen van) gemeenten met overlap - op 1, 2, 3 en/of 5 kilometer - tussen
apotheken van Brocacef en Mediq de mededinging significant kan worden belemmerd. ACM heeft
overwogen dat bovenstaande gevolgen Brocacef na de concentratie een sterkere
onderhandelingspositie kan geven om op nationaal niveau bij zorgverzekeraars betere voorwaarden
af te dwingen voor haar apotheken.
100.

48

ACM heeft in het meldingsbesluit eveneens vastgesteld dat er in onvoldoende mate sprake

ACM is in het meldingsbesluit als benadering van de omvang van de lokale markt voor apotheken uitgegaan van een

afstand van maximaal 5 kilometer rondom een apotheek.
49

Het aantal lokale monopoliegebieden is lager dan het aantal lokale monopolieapotheken. In sommige gebieden zijn er

namelijk meerdere apotheken van Brocacef of Mediq gevestigd die wel binnen 5 kilometer van elkaar liggen, maar geen
concurrerende apotheken binnen 5 kilometer hebben.

26/179

Rotterdam-Noord-Oost, ‘s-Gravenhage Haagse Hout, ’s-Gravenhage Segbroek/Duindorp, ’s-
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lijkt van compenserende afnemersmacht van verzekeraars om dit effect te compenseren en het
vooralsnog aannemelijk geacht dat de sterkere onderhandelingspositie van Brocacef kan leiden tot
een aanzuigende werking op nieuwe apotheken die zich bij Brocacef willen aansluiten waardoor
Brocacef haar positie verder zal kunnen versterken (vliegwieleffect).
101.

Partijen hebben in de vergunningsaanvraag aangegeven dat de concentratie geen negatieve

gevolgen voor de mededinging zal hebben op nationaal niveau. Dit komt volgens partijen vooral
doordat er na de concentratie op de zorginkoopmarkt voldoende sterke concurrenten resteren en
zorgverzekeraars beschikken over compenserende afnemersmacht.
ACM heeft in het kader van de zorginkoopmarkt in de vergunningsfase nader onderzoek

gedaan naar:


De positie van Brocacef en Mediq ten opzichte van elkaar en van concurrenten;



De definitie van een lokaal monopoliegebied, evenals het aantal lokale monopoliegebieden van
Brocacef en Mediq vóór en na de concentratie;



Gevolgen voor de mededinging door het wegvallen van Mediq en de toename van het aantal
lokale monopoliegebieden van Brocacef;



Compenserende afnemersmacht van zorgverzekeraars;



De aanzuigende werking op apotheken om zich bij Brocacef aan te sluiten na de concentratie
(vliegwieleffect).

103.

ACM zal in paragraaf a. eerst ingaan op de actuele concurrentiedruk. Daarna bespreekt

ACM in paragraaf b. mogelijke compenserende afnemersmacht van zorgverzekeraars. Ten slotte zal
ACM in paragraaf c. ingaan op het vliegwieleffect.
a.
104.

Actuele concurrentiedruk
In deze paragraaf bespreekt ACM eerst de marktaandelen van de verschillende partijen in

de markt. Vervolgens komt de onderlinge concurrentiedruk en de concurrentiedruk van derden aan
bod. Daarna gaat ACM in op de mogelijke gevolgen van de concentratie op de zorginkoopmarkt en
de concurrentiedruk op de monopoliegebieden van Brocacef en Mediq.
i)
105.

Marktaandelen

Volgens SFK waren er eind 2015 in Nederland in totaal 1981 openbare apotheken actief. De

grootste apotheekketens zijn Brocacef (116 eigendomsapotheken, 194 franchisenemers en
partners), Mediq (219 eigendomsapotheken, 66 franchisenemers en partners) en Alliance (61
eigendomsapotheken (Bootsapotheken) en 157 franchisenemers (Alphega-formule)). Daarnaast is er
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nog de franchiseformule Service Apotheken (427 apotheken).50 Voor het overige zijn er vooral kleine
(regionale) ketens51 en individuele apotheken actief in de markt.52
106.

Een belangrijk deel van de apotheken dat niet is aangesloten bij een keten laat zich in de

onderhandelingen met zorgverzekeraars vertegenwoordigen door een zogenaamde “zorgmakelaar”
(hierna: collectief). Zo is de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (hierna: NFZ) een organisatie
van apotheken die optreedt als hoofdaannemer en waarbij de aangesloten apotheken zich als
onderaannemers op contracten kunnen inschrijven. NFZ vertegenwoordigt het merendeel van de
Service Apotheken en daarnaast andere zelfstandige apotheken (“onderaannemers”). NFZ
vertegenwoordigt ongeveer 600 - 700 zelfstandige apotheken en franchisenemers. Een ander
zelfstandige apotheken te ondersteunen bij onderhandelingen met zorgverzekeraars. Er zijn
apotheken die “lid” zijn en apotheken die “aangesloten” zijn bij PACT. Ongeveer 200 apotheken
hebben voor 2015 een contract met de zorgverzekeraars afgesloten via PACT.54 In totaal is hiermee
bijna 90% van de openbare apotheken voor contracteerafspraken met zorgverzekeraars verbonden
aan een keten of collectief.
107.

Op basis van het bovenstaande stelt ACM vast dat Brocacef en Mediq - in termen van het

aantal apotheken - eind 2015 een marktaandeel op de zorginkoopmarkt hadden van circa 30%
(Brocacef 16% en Mediq 14%), Alliance van circa 10%,55 NFZ van circa 30 - 35% en PACT van circa
10%.
ii)

Onderlinge concurrentiedruk en concurrentiedruk van derden

Visie partijen
108.

Partijen zijn van mening dat het marktaandeel van Brocacef en Mediq van 30% te laag is om

negatieve gevolgen van de voorgenomen concentratie te kunnen verwachten op de
zorginkoopmarkt. Daarnaast zijn er volgens partijen voldoende sterke concurrenten op nationaal
niveau zoals NFZ en Alliance. Verder zijn er volgens partijen lokale (ketens van) apotheken die
gezamenlijk een disciplinerend effect hebben op de positie van Brocacef en Mediq op de nationale
zorginkoopmarkt.

50

De franchisegever is Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. Dit is een groepsmaatschappij van groothandel

Mosadex.
51

Bijvoorbeeld de Vereniging Apotheken Limburg (VAL) met 39 apotheken. VAL is alleen in de regio Limburg actief.

52

Cijfers in dit punt zijn gebaseerd op informatie van SFK, 2016: https://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2016/aantal-

openbare-apotheken-vrijwel-onveranderd-in-2015.
53

PACT is gelieerd aan groothandelsorganisatie Pluripharm.

54

Zie: http://www.apothekerspact.nl/nieuws-publicaties.

55

Hier weergegeven inclusief de Alphega-formule. ACM merkt op dat ze in het kader van dit besluit geen inhoudelijke

beoordeling heeft gemaakt van de gebondenheid van de franchisenemers van Alliance.
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109.

Zorgverzekeraars benadrukken dat er door de overname van Mediq belangrijke

concurrentiedruk wegvalt. Zij zeggen dat er onvoldoende sterke concurrenten overblijven om
Brocacef na de concentratie nog te kunnen disciplineren. Verzekeraars geven ter onderbouwing aan
dat Brocacef en Mediq de twee ketens met het hoogste aantal eigendomsapotheken zijn.
Zorgverzekeraars wijzen ACM er ook op dat NFZ geen keten van apotheken is, maar een collectief.
Meerdere zorgverzekeraars geven aan dat het daarom bij NFZ eenvoudiger is om bepaalde
apotheken niet te contracteren als ze vinden dat NFZ te groot wordt. Zorgverzekeraars kunnen dan
individueel met de onderaannemers onderhandelen. Dit is volgens zorgverzekeraars bij Brocacef en

110.

Volgens één concurrent zal na de concentratie alleen NFZ nog als sterke concurrent van

Brocacef actief zijn op nationaal niveau. Deze concurrent wijst er echter op dat NFZ niet
vertegenwoordigd is in alle gebieden waar Brocacef en Mediq actief zijn waardoor NFZ op nationaal
niveau geen (alleen en zelfstandig opererend) alternatief is voor Brocacef na de voorgenomen
concentratie. Een andere concurrent wijst er eveneens op dat NFZ een collectief is van zelfstandige
apotheken. Dit in tegenstelling tot Brocacef en Mediq die over eigendomsapotheken beschikken.
Ketens van eigendomsapotheken kunnen volgens deze concurrent strakker in de onderhandelingen
gaan zitten aangezien ze niet bang hoeven te zijn dat het collectief afbrokkelt onder druk van
zorgverzekeraars (bij een collectief aangesloten zelfstandige apotheken zullen eerder bang zijn om
uiteindelijk zonder contract te zitten).
111.

Meerdere zorgverzekeraars zeggen dat de overwegingen die gelden voor NFZ ook gelden

voor PACT, zij het dat daar nog bovenop komt dat haar marktaandeel lager is dan dat van NFZ.
Daarmee gaat van PACT beperkte concurrentiedruk uit na de concentratie. Over Alliance merken
verschillende zorgverzekeraars op dat deze keten ten opzichte van Brocacef en Mediq over te weinig
eigendomsapotheken beschikt om voldoende concurrentiedruk uit te oefenen. Andere ketens zijn
volgens zorgverzekeraars en concurrenten vele malen kleiner en kunnen ook niet dezelfde mate van
concurrentiedruk uitoefenen.
Beoordeling en conclusie
112.

Om aan hun zorgplicht te voldoen, moeten zorgverzekeraars lokaal voldoende zorg inkopen.

Dit maakt dat zorgverzekeraars bij de onderhandelingen met apotheken geïnteresseerd zijn in de
dekking die een keten/collectief kan bieden. Hoe groter en meer landelijk actief de keten/het
collectief, hoe efficiënter het voor zorgverzekeraars is om daar mee te contracteren. Nadat een
zorgverzekeraar met één of meerdere grotere ketens/collectieven een overeenkomst heeft gesloten,
neemt de druk op andere spelers toe om ook tot een overeenkomst te komen. Ketens/collectieven
houden elkaar daarom in de gaten. Dit illustreert de onderlinge concurrentiedruk tussen apotheken
(ketens/collectieven) bij de inkoop van zorg door zorgverzekeraars.
113.

In de huidige situatie vertegenwoordigt NFZ jaarlijks het grootste aantal apotheken in de

contractonderhandelingen. Brocacef en Mediq volgen daarna. Als gevolg van de voorgenomen
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concentratie resteren er twee ongeveer even grote spelers: Brocacef en NFZ. Andere
ketens/collectieven van redelijke omvang zijn Alliance en PACT. Deze zijn op basis van het aantal
apotheken dat ze vertegenwoordigen echter aanzienlijk kleiner dan Brocacef (na de concentratie) en
NFZ.
114.

De sterkte van de onderhandelingspositie van een apotheekketen hangt niet alleen af van

het aantal apotheken dat deze vertegenwoordigt, maar ook van het aantal eigendomsapotheken dat
onderdeel is van een keten. Eigendomsapotheken geven de keten directe zeggenschap en extra
macht om als blok te onderhandelen met zorgverzekeraars, aan de ene kant doordat de
eigendomsapotheken niet individueel benaderbaar zijn voor zorgverzekeraars om alternatieve
verzekeraar gewenst worden in één keer voor een groot aantal apotheken uitgerold kunnen worden.
Door de overname van Mediq valt de keten met het grootste aantal eigendomsapotheken weg. Na
de concentratie blijven er twee landelijke ketens met eigendomsapotheken over, namelijk Brocacef
en Alliance. Brocacef heeft na de concentratie echter ruim vijf keer zo veel eigendomsapotheken als
Alliance.
115.

Voor NFZ geldt dat zij weliswaar veel apotheken vertegenwoordigt, maar dat zij geen

zeggenschap heeft over de onderaannemers. Zorgverzekeraars kunnen er voor kiezen individuele
apotheken buiten NFZ om te benaderen en de onderhandelingsmacht van NFZ zo in te perken.
Tegelijkertijd kan er bij het uitblijven van een contract tussen zorgverzekeraars en NFZ onrust
ontstaan bij onderaannemers wat hen ertoe kan zetten aparte contracten met de zorgverzekeraars af
te gaan sluiten. NFZ heeft daarom een minder sterke onderhandelingspositie dan Brocacef en
Mediq. Dit geldt ook voor PACT.
116.

Op basis van het voorgaande concludeert ACM dat Brocacef en Mediq beide op dit moment

reeds een sterke positie hebben op de nationale zorginkoopmarkt. Als gevolg van de concentratie
wordt Brocacef de sterkste speler op deze markt, gelet op het aantal apotheken dat Brocacef na de
concentratie vertegenwoordigt (594) in combinatie met het aandeel eigendomsapotheken dat zij in
bezit krijgt (335).
iii)
117.

Mogelijke gevolgen van de concentratie op de zorginkoopmarkt

In het voorgaande heeft ACM vastgesteld dat Brocacef als gevolg van de voorgenomen

concentratie op nationaal niveau de sterkste speler wordt op de zorginkoopmarkt. Zorgverzekeraars
moeten echter vanuit een lokaal perspectief voldoende zorg inkopen om invulling te kunnen geven
aan hun zorgplicht. Om te kunnen beoordelen of er als gevolg van de concentratie nog voldoende
uitwijkmogelijkheden overblijven voor zorgverzekeraars om Brocacef op nationaal niveau te
disciplineren, heeft ACM nader onderzoek gedaan naar de lokale gebieden waar apotheken van
Brocacef en Mediq actief zijn.
118.

ACM heeft reeds eerder geconcludeerd (zie punt 97) dat als gevolg van de concentratie in

27 (delen van) gemeenten een belangrijke keuzemogelijkheid voor zorgverzekeraars wegvalt.
Daarnaast is er een groot aantal gebieden in Nederland waar zorgverzekeraars helemaal geen
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keuzemogelijkheid hebben en gebonden zijn aan één partij (lokale monopoliegebieden). Omdat een
toename van het aantal lokale monopoliegebieden in handen van Brocacef als gevolg van de
concentratie zou kunnen leiden tot een sterke afhankelijkheid van Brocacef op de zorginkoopmarkt
heeft ACM dit nader onderzocht.
119.

ACM bespreekt hierna de volgende punten: i) de definitie van een lokaal monopoliegebied,

ii) het aantal lokale monopoliegebieden van Brocacef en Mediq vóór en na de concentratie, iii) het
mogelijke effect van de toename van het aantal lokale monopoliegebieden in handen van Brocacef
als gevolg van de concentratie en iv) de mogelijkheid van derden om (samen met zorgverzekeraars)
concurrentiedruk op deze lokale monopoliegebieden uit te oefenen.

120.

Definitie van een lokaal monopoliegebied
Als benadering van de omvang van de mogelijke lokale/regionale detailhandelsmarkten voor

producten en diensten door openbare apotheken is ACM in het meldingsbesluit uitgegaan van een
afstand van 1, 2, 3 en maximaal 5 kilometer rondom een apotheek.56 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,57 achtte ACM het niet
logisch om uit te gaan van mogelijk ruimere relevante lokale/regionale markten.
Visie partijen
121.

Partijen zijn van mening dat een afstand van 5 kilometer tussen concurrerende apotheken,

zoals gehanteerd in het meldingsbesluit, te beperkt is om te kunnen spreken van lokale
monopoliegebieden. Ten eerste wijzen partijen op het wettelijke criterium voor zorgverzekeraars om
aan hun zorgplicht te voldoen. Dat ligt volgens hen op een reistijd van 45 minuten. Bij die definitie
zijn er volgens partijen geen lokale monopoliegebieden in Nederland. Ook wijzen partijen op het
NZa-besluit in de zaak Menzis - Apotheek van Dalen.58 Partijen stellen dat een reisafstand van 7
kilometer daarin acceptabel werd geacht. De NZa zou volgens partijen in het Advies Langetermijn
Geneesmiddelenbeleid van december 2008 tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Daarnaast voeren
partijen aan dat de zorgverzekeraars in de praktijk een ruimere reisafstand dan 5 kilometer
acceptabel achten59 en noemen partijen voorbeelden van situaties waarin zorgverzekeraars ook
volgens hun eigen berekeningen geen apotheek binnen 5 kilometer hebben gecontracteerd.60

56

Meldingsbesluit, punt 48.

57

Nza - Monitor extramurale farmacie, 2010.

58

Besluit van de NZa van 22 februari 2011 in zaak 11D0005151/Menzis-Apotheek Van Dalen.

59

Partijen noemen ter onderbouwing het voorbeeld van apotheek Schaijk die in 2016 geen contract heeft met Bewuzt.

Verzekerden bij Bewuzt moeten hierdoor minimaal 7 kilometer reizen voor (vergoede) apotheekzorg.
60

Partijen noemen ter onderbouwing (het voorbeeld van apotheek Schaijk en) twee voorbeelden van apotheken die in

2016 geen contract hebben met Univé Zorg Select.
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122.

Zorgverzekeraars en concurrenten zien een straal die ruimer is dan 5 kilometer niet als een

realistisch uitgangspunt om te bepalen of het werkgebied van apotheken overlapt en er aldus sprake
is van een monopolie. Een maximale straal van 4,5 tot 5 kilometer wordt reëler geacht. Marktpartijen
wijzen enerzijds op het afstandscriterium voor AHHA om een vergunning te krijgen en anderzijds op
de beperkte bereidheid van patiënten om ver te reizen voor hun apotheekzorg (ten opzichte van
meer specialistische zorg). Enkele marktpartijen benadrukken dat een norm van 5 kilometer in veel
gevallen zelfs nog te ruim zal zijn om in te schatten of apotheken met elkaar concurreren, met name
in relatief verstedelijkte gebieden.

123.

Voor het bepalen van de definitie van een monopoliegebied is volgens ACM de mate van

concurrentiedruk tussen apotheken van belang. De economische realiteit is in deze leidend.61
Daarom kijkt ACM net zoals eerder bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie op de
lokale detailhandelsmarkt (paragraaf iii) vooral naar de reisbereidheid van patiënten en het gebied
waarbinnen apotheken gemiddeld genomen 90% van hun omzet/receptregels verkrijgen (het
verzorgingsgebied van een apotheek). In sommige gevallen zal dit verzorgingsgebied slechts 1 à 2
kilometer zijn. Uitgaande van een geografische markt op basis van 90% omzet/receptregels zou
Brocacef na de concentratie daarom over een veel groter aantal monopolieapotheken beschikken
dan op basis van een reisafstand van 5 kilometer (zoals gehanteerd in het meldingsbesluit).62 Omdat
apotheken in het kader van de zorginkoop echter ook concurrentiedruk kunnen ondervinden van
andere apotheken die buiten hun verzorgingsgebied gevestigd zijn, neemt ACM een marge in acht
bij het bepalen van de omvang van het gebied waarbinnen geen andere apotheek gevestigd moet
zijn om te kunnen spreken van een lokaal monopoliegebied.
124.

Uit data van SFK blijkt dat circa 90% van de patiënten van een apotheek, gemiddeld

genomen, afkomstig is uit een gebied van maximaal 3 tot 5 kilometer om de apotheek. 63 Andersom
geldt dat 97% van de Nederlandse bevolking een apotheek heeft op minder dan 4,5 kilometer
afstand en 83% van de patiënten heeft een keuze uit een tweede apotheek binnen deze afstand.64
ACM heeft berekend hoe groot de gemiddelde reisafstand is die patiënten naar een apotheek

61

Overigens was in de door partijen aangedragen zaak Menzis - Apotheek van Dalen de economische realiteit tevens

leidend. Omdat de conclusie niet afhankelijk was van een exacte bepaling van de omvang van de markt koos de NZa
om een ruime grens van 8 kilometer te stellen met de uitdrukkelijke opmerking dat zij het aannemelijk acht dat de markt
kleiner is, namelijk ‘enkele kilometers’.
62

Dit blijkt uit berekeningen van ACM op basis van Vektis data.

63

ACM - Informele zienswijze PACT, 2013.

64

NZa - Marktscan en beleidsbrief Extramurale Farmaceutische zorg, 2014.
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afleggen, gewogen naar omzet en aantallen receptregels. Deze bedraagt 4,7 respectievelijk 3 km.65
De beperkte reisbereidheid van patiënten blijkt ook uit de keuzes die verzekeraars maken en die tot
uiting komen in de contracteringsgraad. Alle in het onderzoek betrokken verzekeraars geven aan een
afstand van 5 kilometer of minder als basis te nemen voor het lokaal contracteren van voldoende
zorg. Dit doen ze vanuit de invulling die zij geven aan hun wettelijke zorgplicht en rekening houdend
met de geringe reisbereidheid van hun cliënten.66
125.

Partijen trekken de stellingen van verzekeraars in twijfel en dragen een aantal voorbeelden

aan van verzekeraars die een bepaalde apotheek niet gecontracteerd hebben, terwijl dit de enige
apotheek is binnen een straal van 5 km. De door partijen genoemde voorbeelden gaan alle drie
premiekorting een beperking van de keuze aan zorgaanbieders (en daarmee samenhangend een
langere afstand tot een zorgaanbieder) accepteert.68 Budgetpolissen worden veelal afgenomen door

65

ACM heeft aan de hand van Vektis data de gemiddelde reisafstand van patienten naar een apotheek berekend. De

dataset kent een grote spreiding en is sterk scheef verdeeld onder meer omdat in de dataset verschillende soorten
patiënten zitten. Niet enkel patiënten die vanuit hun woonhuis de keuze maken bij welke apotheek de medicijnen
worden gekocht, maar ook die van zakenreizigers, vakantiegangers en dergelijke die ver buiten hun woongebied een
apotheek bezoeken. Deze bezoeken zijn echter geen goede indicatie van hun reisbereidheid, omdat ze het gevolg zijn
van de situatie dat ze zich op dat moment elders bevonden en toen medicijnen nodig hadden. Daarnaast zorgen ook
ziekenhuisapotheken ervoor dat een vertekend beeld ontstaat omdat hun klandizie grotendeels bestaat uit patiënten die
eerst het ziekenhuis bezoeken en vervolgens hun medicatie in de betreffende ziekenhuisapotheek afhalen. De data
dienen hiervoor gecorrigeerd te worden. ACM heeft een correctie toegepast aan de hand van meerdere verschillende
methoden. Zelfs bij de toepassing van de methode die de minst strenge correctie inhoudt (alleen apotheken waarvoor
geldt dat de gemiddelde reisafstand van hun patiënten boven de 84 km ligt, worden niet in de analyse meegenomen)
blijkt dat de gemiddelde reisafstand van patiënten naar een apotheek 4,7 km bedraagt indien gewogen wordt naar
omzet of 3 km indien gewogen wordt naar aantallen receptregels. Deze uitkomsten bevestigen het beeld dat
concurrentiedruk die uitgaat van apotheken op een reisafstand van meer dan 5 kilometer beperkt is. Dit is in lijn met de
analyse van partijen zelf ten aanzien van hun eigen apotheken. Zie punt 94.
66

De zorgplicht is neergelegd in de Zorgverzekeringswet. Daarin heeft de wetgever ervoor gekozen de zorgplicht als

open norm vorm te geven. De NZa houdt toezicht op het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars.
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen samen met patiëntenorganisaties algemeen geldende praktijknormen
afspreken voor de tijdigheid en kwaliteit van het betreffende zorgtype om de open norm nader invulling te geven. Voor
farmaceutische zorg is dit niet gebeurd. De door partijen genoemde 45-minutengrens is dan ook ontleend aan de
praktijknorm voor medisch specialistische spoedzorg en in die zin voor dit besluit niet relevant. Indien er geen geldende
praktijknormen bestaan, heeft de zorgverzekeraar een eigen verantwoordelijkheid om aan de zorgplicht invulling te
geven; zij ‘vertalen’ deze in de polissen die zij aanbieden.
67

In 2015 lag volgens Vektis het aandeel budgetpolissen op circa 7% van het totaal aantal polissen (Zorgthermometer

Vektis, Jaargang 20, april 2015).
68

Eén van de door partijen genoemde polissen geeft in de voorwaarden aan 75% van de apotheken gecontracteerd te

hebben. Bij de meer reguliere variant die hetzelfde verzekeringslabel aanbiedt, ligt dit percentage op 98%.
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mensen die verwachten weinig zorg nodig te hebben. Uiteraard zullen er zich uitzonderingen
voordoen waarbij verzekeraars in de praktijk een apotheek zonder concurrent binnen een afstand
van 5 kilometer niet hebben gecontracteerd. Maar dat doet niets af aan het feit dat zij in de regel
(voor reguliere polissen) deze norm aanhouden. Aan de hand van deze voorbeelden kan niet
weerlegd worden dat verzekeraars normaal gesproken minimaal één apotheek binnen een straal van
5 km trachten te contracteren.
126.

Gelet op de geringe bereidheid van patiënten om te reizen voor farmaceutische zorg, de

wijze waarop zorgverzekeraars invulling geven aan de zorgplicht (rekening houdend met deze
reisbereidheid) en de straal waarbinnen patiënten gemiddeld genomen toegang hebben tot een
aantal monopoliegebieden te kunnen bepalen waarover Brocacef en Mediq beschikken. Op basis
van het bovenstaande definieert ACM een lokaal monopoliegebied als een gebied waar zich binnen
een afstand van 5 kilometer van één of meerdere apotheken van Brocacef en Mediq geen
concurrenten bevinden.69
127.

Aantal lokale monopoliegebieden
In het meldingsbesluit heeft ACM vastgesteld dat de voorgenomen concentratie leidt tot een

verdubbeling van het aantal gemeenten (van 40 naar 80) waar binnen een reisafstand van 5
kilometer van één of meerdere apotheken van Brocacef dan wel Mediq geen andere concurrerende
apotheek gevestigd is. Uit nader onderzoek van ACM en partijen in de vergunningsfase blijkt dat uitgaand van het omschreven criterium van 5 kilometer reisafstand - Brocacef op dit moment over 45
lokale monopoliegebieden beschikt en Mediq over 36. Door de voorgenomen overname van Mediq
stijgt het aantal lokale monopoliegebieden in handen van Brocacef naar 82 monopoliegebieden (zie
bijlage 4 bij dit besluit).70 Dit komt neer op bijna een verdubbeling.
-

Effect van toename aantal lokale monopoliegebieden

Visie partijen
128.

Partijen beschouwen de toename van het aantal lokale monopoliegebieden na de

concentratie in handen van Brocacef niet als een mededingingsprobleem. Het belang van

69

Over de openbare weg en berekend op basis van Google Maps.

70

In feite stijgt het aantal lokale monopoliegebieden naar 86 omdat er door overlap ook 4 nieuwe monopoliegebieden

ontstaan. Maar door de aangeboden remedies voor lokale overlapgebieden (zie paragraaf VIII) heeft ACM deze laten
vervallen voor de analyse van de zorginkoopmarkt. In één gemeente (Twenterand) beschikken zowel Brocacef als
Mediq over een apotheek in twee verschillende dorpskernen (binnen een straal van 5 km van elkaar). ACM heeft
geconstateerd dat nauwelijks sprake is van overlap tussen deze twee apotheken waardoor lokaal geen
mededingingsprobleem ontstaat. Door de concentratie ontstaat echter wel een nieuw monopoliegebied. Vandaar dat
Brocacef na de concentratie over 82 monopoliegebieden zou beschikken in plaats van 81 (Brocacef 45 + Mediq 36).
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monopoliegebieden is volgens partijen gering omdat verzekeraars er naar streven alle apotheken in
Nederland te contracteren. Indien Brocacef en Mediq nu al zouden beschikken over lokale
monopoliegebieden zouden zij dus nu ook al monopolievergoedingen kunnen vragen. De
voorgenomen concentratie verandert dat volgens hen niet. Partijen verwijzen in dit kader onder
andere naar een recente concentratiebeschikking van de Europese Commissie.71 Verder noemen
partijen dat geenszins is aangetoond dat Brocacef of Mediq lokale monopoliegebieden als
dreigmiddel inzet bij onderhandelingen.
129.

Partijen achten het evenmin aannemelijk dat een bundeling van lokale monopoliegebieden

zal leiden tot een overheveling van marktmacht van de monopoliegebieden naar de nietkunnen stijgen.72
Marktonderzoek
130.

Zorgverzekeraars en concurrenten geven aan dat lokale monopoliegebieden voor de

verzekeraars een belemmering vormen in de onderhandelingen omdat zij in deze gebieden
afhankelijk zijn van één partij om invulling te geven aan hun zorgplicht. Zorgverzekeraars en
concurrenten geven aan dat deze afhankelijkheid toeneemt naarmate er meer monopoliegebieden in
handen komen van één partij. Dat vergroot namelijk het risico voor een zorgverzekeraar - indien
deze partij niet (tegen redelijke voorwaarden) wil contracteren - dat hij niet aan zijn zorgplicht kan
voldoen. Zorgverzekeraars wijzen erop dat het aantal lokale monopoliegebieden van Brocacef als
gevolg van de concentratie sterk toeneemt. Hierdoor stijgt volgens hen de afhankelijkheid van
Brocacef na de concentratie significant en verkrijgt Brocacef een sterkere onderhandelingspositie ten
opzichte van zorgverzekeraars.
131.

Twee zorgverzekeraars stellen dat er in het verleden expliciet is geschermd met het bezit

van lokale monopoliegebieden om een beter onderhandelingsresultaat te bereiken. Eén
zorgverzekeraar stelt dit tot dusver nog niet te hebben meegemaakt en een andere geeft aan dat de
dreiging van monopoliegebieden impliciet in de onderhandelingen zit versleuteld. Verder benadrukt
één zorgverzekeraar dat er altijd namens de hele keten wordt onderhandeld waardoor
monopoliegebieden automatisch onderdeel uitmaken van het totaalpakket en zorgverzekeraars hier
dus rekening mee moeten houden.
Beoordeling en conclusie
132.

Uit het onderzoek van ACM onder marktpartijen volgt dat - ook al hebben zorgverzekeraars

71

Beschikking van de Europese Commissie d.d. 16 juni 2015, 2015/C 341/08, Zaak: M.6800-PRSfM/STIM/GEMA/JV.

72

Partijen verwijzen hierbij naar het opgaan van de single monopoly profit theory. Voor uitleg hierover, zie:

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/2014-15/icn%20unilateral%20conduct%20workbook%20%20chapter%206%20tying%20and%20bundling.pdf, pagina 4.
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zowel vóór als na de concentratie het streven (nagenoeg) alle apotheken een contract aan te bieden
- uit het verleden gebleken is dat zorgverzekeraars niet zullen contracteren tegen elke prijs. De
hoogte van de prijs die zij bereid zijn te betalen, hangt grotendeels af van de afhankelijkheid van een
keten/collectief en de geloofwaardigheid van (het kunnen dreigen met) alternatieven die er in de
markt beschikbaar zijn.
133.

ACM stelt vast dat de afhankelijkheid van een keten/collectief toeneemt zodra er meer lokale

monopoliegebieden in het bezit zijn van deze partij. Het wordt dan namelijk moeilijker voor een
zorgverzekeraar om zonder deze keten/dit collectief aan zijn zorgplicht te voldoen. Een
zorgverzekeraar zou na de voorgenomen concentratie bij het uitblijven van een contract met
meer monopoliegebieden een alternatieve oplossing moeten zien te vinden. De kosten voor
zorgverzekeraars van het niet-contracteren met Brocacef zullen hierdoor na de concentratie
aanzienlijk hoger worden dan vóór de concentratie. Een zorgverzekeraar zal daarom als gevolg van
de concentratie noodgedwongen bereid zijn om een hogere prijs te betalen voor een contract met
Brocacef.
134.

Dat zorgverzekeraars bereid zijn een hogere prijs te betalen naarmate de afhankelijkheid

van een keten/collectief toeneemt, blijkt uit het feit dat er prikkels zijn voor apotheken om zich in de
onderhandelingen met zorgverzekeraars te laten vertegenwoordigen door een keten/collectief.
Ketens als […] hebben zich op een gegeven moment als partner bij Brocacef aangesloten omdat zij
als kleinere keten minder gunstige contractvoorwaarden konden bereiken.73 Een ander voorbeeld is
het gezamenlijk onderhandelen van Brocacef, Alliance en PACT via de Zorgmakelaar Farmacie
(hierna: dZF) in 2014 wat deze ketens/collectieven een sterke aantrekkingskracht gaf voor
individuele apotheken in het vooruitzicht van een gunstiger contract.74
135.

ACM constateert dat de toename van lokale monopoliegebieden in het bezit van Brocacef

(van 45 naar 82) dusdanig groot is dat Brocacef voor zorgverzekeraars een nog belangrijkere
schakel in het contracteringsproces wordt. Het omslagpunt dat hierdoor wordt bereikt, kan ertoe
leiden dat Brocacef gunstigere contractvoorwaarden voor de gehele keten weet te bewerkstelligen.
ACM acht het in lijn met de economische theorie om te veronderstellen dat de toename van lokale
monopoliegebieden waarover één partij (in dit geval Brocacef) na de voorgenomen concentratie
onderhandelt en de daarmee samenhangende onderhandelingsmacht een prijsopdrijvend effect kan
veroorzaken. ACM bepleit niet - in tegentelling tot wat partijen stellen - dat apotheken in lokale
monopoliegebieden nu al monopolievergoedingen kunnen bedingen, maar dat er sprake is van een

73

Eén zorgverzekeraar stelt: ‘Veel kleine apotheken en partnerketens, zoals […], die eerst individueel afspraken

maakten, wilden de krachten bundelen en hebben zich toen (via een commerciële deal) aangesloten bij Brocacef.’
74

Een zorgverzekeraar stelt: ‘(…) Hier bleek dat dZF een grote aantrekkingskracht heeft gehad op de markt aangezien

veel niet-gelieerde apotheekhoudenden zich hebben aangemeld bij dZF. Bij de lancering van dZF hebben de
toenmalige vertegenwoordigers het beeld zelf bevestigd dat dZF in het leven is geroepen om met een groot collectief
betere tarieven te kunnen uitonderhandelen bij de zorgverzekeraars.’
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positief verband tussen de omvang van de keten, het aantal monopoliegebieden en de mate van
onderhandelingsmacht wat resulteert in de hoogte van de vergoedingen op nationaal niveau voor
alle aangesloten apotheken van een keten. Eveneens gaat de door partijen gemaakte vergelijking
met de recente Europese jurisprudentie om die reden niet op.75
136.

Verder hoeft de dreiging met lokale monopoliegebieden naar de overtuiging van ACM niet

expliciet te zijn om tot een beter onderhandelingsresultaat te kunnen komen. Zorgverzekeraars en
ketens/collectieven kunnen elkaars onderhandelingspositie goed inschatten en onderhandelen
doorgaans over het totale pakket. Dat laatste maakt dat er ook een overhevelingseffect is door de
stapeling van lokale monopoliegebieden naar concurrerende gebieden die onderdeel zijn van het

137.

Concurrentiedruk op monopoliegebieden
ACM heeft in het meldingsbesluit vooralsnog voldoende aanwijzingen gevonden dat indien

Brocacef voorafgaand aan de concentratie haar prijzen zou verhogen of de kwaliteit zou verlagen
zorgverzekeraars voor disciplinering zouden kunnen zorgen met name door Mediq een nieuwe
apotheek te laten opzetten in monopoliegebieden. Tevens concludeerde ACM dat zij vooralsnog
onvoldoende aanwijzingen had dat andere partijen, zoals Alliance of NFZ, een zelfde rol als Mediq
zouden kunnen vervullen. In de vergunningsfase heeft ACM dit nader onderzocht.
Visie partijen
138.

Partijen wijzen erop dat zorgverzekeraars andere partijen dan Brocacef en Mediq kunnen

benaderen om nieuwe apotheken te openen om zodoende Brocacef en Mediq te disciplineren. Zij
stellen dat er geen reden is om aan te nemen dat een andere keten, zoals Alliance, niet dezelfde
disciplinerende rol als Brocacef en Mediq kan vervullen. Partijen stellen dat het hierbij wel moet gaan
om eigendomsketens omdat deze vertrouwd zijn met het opzetten van nieuwe apotheken. Alliance
maakt volgens partijen onderdeel uit van een groot, internationaal concern en staat daardoor naar de

75

In de concentratiezaak waarnaar partijen verwijzen (zie voetnoot 71), gaat het om de oprichting van een joint venture

van drie organisaties voor het beheer van online muziekrechten. Zoals partijen zelf al constateren, zijn de
muziekrepertoires (monopolies) van deze organisaties complementair aan elkaar. Uit de analyse van de Europese
Commissie blijkt dat de repertoires voor afnemers niet inwisselbaar zijn. De afnemers in deze zaak - de Digital Service
Providers zoals Spotify en iTunes - beschikken over vrijwel geen onderhandelingsmacht en hebben elk van de
complementaire repertoires nodig om een muziekaanbod te vormen. Deze monopolies zijn vóór én na de concentratie
niet contesteerbaar waardoor de Europese Commissie concludeert dat door de concentratie geen effect kan optreden.
Dit in tegenstelling tot de lokale monopoliegebieden van Brocacef en Mediq. In de huidige situatie gaat er potentiële
concurrentiedruk op deze gebieden uit doordat zorgaanbieders alternatieve zorg kunnen organiseren waardoor ze wel
degelijk in zekere mate contesteerbaar zijn. Deze (potentiële) concurrentiedruk neemt sterk af door de overname van
Mediq en het wegvallen van de onderlinge concurrentiedruk tussen Brocacef en Mediq (zie de punten 138 tot en met
162). Bovendien is er sprake van enige vorm van afnemersmacht van zorgverzekeraars (zie paragraaf b.).
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inschatting van partijen financieel sterk. Ook al zou Alliance niet voor alle monopoliegebieden van
Brocacef en Mediq tegelijk een oplossing kunnen bieden, dan zou ze het volgens partijen in ieder
geval voor een deel kunnen doen wat reeds voldoende disciplinerende werking zou hebben. Verder
menen partijen dat regionale partijen of individuele apotheken een zelfde rol op zich kunnen nemen76
en dat het niet hoeft te gaan om het opzetten van een volwaardige apotheek, maar dat er
bijvoorbeeld ook disciplinering uitgaat van het openen van een servicepunt, uitdeelpost of
uitgifteautomaat (hetgeen makkelijker te realiseren is).
139.

Ook collectieven als NFZ en PACT zijn volgens partijen door zorgverzekeraars te benaderen

voor het opzetten van alternatieve apotheekzorg. Hoewel er verschillen zijn tussen het collectief NFZ
apotheken het contract blijken te ondertekenen dat NFZ met de zorgverzekeraars is
overeengekomen. Zij stellen dat NFZ immers in staat is betere contractvoorwaarden te bedingen dan
het standaardcontract dat een individuele apotheek aangeboden krijgt. Partijen menen daarom dat er
van NFZ dezelfde disciplinerende kracht uitgaat als van apotheekketens.
140.

[…].77 […].

141.

Bovendien is er volgens partijen in de farmacie sprake van een afnemend belang van

fysieke apotheeklocaties wat de mogelijkheden voor toetreding en disciplinering verder doet
toenemen. Partijen noemen in dat kader de uitbreiding van medisch-farmaceutische beslisregels, het
scheiden van farmaceutische kennis en levering, dat een aantal belangrijke taken niet meer op
locatie uitgevoerd hoeft te worden en de toename van multi-channel levering (bijvoorbeeld via de
reguliere post).
142.

Ten slotte, zo stellen partijen, hoeft een zorgverzekeraar die een aanbieder met lokale

monopoliegebieden wil disciplineren niet op één moment voor alle monopoliegebieden een
alternatief aanbod te ontwikkelen. Zo zouden zorgverzekeraars volgens partijen dit met een
geleidelijke strategie, verspreid over meerdere jaren, kunnen uitrollen.
Marktonderzoek
143.

Zorgverzekeraars geven aan dat het bezit van eigendomsapotheken en een landelijke

spreiding van deze apotheken belangrijke voorwaarden zijn voor een keten om te kunnen voorzien in
het opzetten van een alternatief aanbod. Het bezit van eigendomsapotheken geeft ketens
rechtstreekse zeggenschap en de mogelijkheid om financieel vermogen aan te trekken om deze zorg
op grote schaal uit te rollen. Zeggenschap is volgens hen van belang om een plan voor alternatief
aanbod centraal vanuit de keten aan te kunnen sturen. Landelijke spreiding is relevant bij het

76

Zo menen partijen dat lokale apotheken goed in staat zijn om toetreding te faciliteren omdat zij de regio, huisartsen en

lokale stakeholders beter kennen dan een landelijke keten.
77

[…].
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opzetten van lokale noodvoorzieningen wat eenvoudiger vanuit een bestaande apotheeklocatie te
realiseren is. Volgens zorgverzekeraars zijn Brocacef en Mediq op dit moment de enige
apotheekketens met een breed, landelijk netwerk van eigendomsapotheken. Mediq heeft bovendien
verreweg het grootste aantal apotheken in eigendom.
144.

Een andere factor van belang voor het kunnen opzetten van een alternatief zorgaanbod is

de grootte van de organisatie. Dit vanwege de flexibiliteit en organisatorische overhead die daarmee
samengaan. Toetredingsdrempels voor nieuw te vestigen apotheken bestaan volgens marktpartijen
voor een belangrijk deel uit het beperkte aanbod aan gecertificeerd apothekerspersoneel.78 Een
concurrent noemt dat de schaarste in het aanbod van zorgprofessionals een probleem is voor de
Eén van de zorgverzekeraars wijst erop dat dit in het voordeel is van Brocacef en Mediq aangezien
zij over een flexibele apothekerspool beschikken. Daarnaast heeft een keten als Mediq bijvoorbeeld
portacabins beschikbaar voor het geval apotheken worden verbouwd. Die kunnen direct op locatie
ingezet worden waar een alternatief aanbod nodig is.
145.

Het benaderen van andere ketens om alternatieve zorgoplossingen te organiseren, heeft

volgens zorgverzekeraars in de huidige situatie een voldoende disciplinerende werking op
apotheekketens die niet - of slechts tegen hele ongunstige voorwaarden - willen contracteren. Met
het wegvallen van Mediq verliezen verzekeraars naar eigen zeggen echter hun belangrijkste
mogelijkheid om Brocacef te disciplineren via (dreiging van) het opzetten van alternatieve zorg.
Alliance, NFZ, PACT, regionale ketens en zelfstandige apotheken zijn zowel volgens
zorgverzekeraars als concurrenten niet in dezelfde mate als Mediq (en Brocacef) in staat om
alternatieve zorg te organiseren.
146.

Alliance is naast Brocacef en Mediq de enige andere keten met eigendomsapotheken. Dit

aantal is volgens verzekeraars echter aanzienlijk minder dan dat van de combinatie Brocacef/Mediq:
61 tegenover 335. Bovendien heeft Alliance een beperktere geografische dekking in Nederland en,
zo stelt een zorgverzekeraar, heeft Alliance in het verleden niet de ambitie getoond om toetreding te
faciliteren.
147.

NFZ is in termen van het aantal aangesloten apotheken een belangrijke concurrent van

Brocacef en Mediq in de zorgonderhandelingen. Marktpartijen geven aan dat NFZ echter geen
apotheken in eigendom heeft en dus ook geen zeggenschap heeft over deze apotheken.
Zorgverzekeraars stellen dat zij hierdoor een inhoudelijk zorginitiatief veel makkelijker en efficiënter
via een keten van eigendomsapotheken kunnen doorvoeren dan via een collectief van apotheken.
NFZ kan niet centraal apotheken aansturen om op diverse locaties iets te organiseren. In theorie zou
NFZ nadat een apotheek zich als onderaannemer aan NFZ heeft verbonden deze kunnen benaderen

78

Andere toetredingsdrempels die worden genoemd in het onderzoek: investeringskosten, het moeten opbouwen van

een relatie met lokale huisartsen, hoge eisen van verzekeraars aan nieuwe toetreders en het feit dat patiënten weinig
wisselen van apotheek.
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met de vraag om in de buurt te voorzien in alternatieve zorg.79 Op nationale schaal zou dit echter
betekenen dat NFZ op elk van de betreffende locaties met onderaannemers deze verkenning moet
starten. Omdat NFZ werkt met een constructie van hoofd- en onderaannemer is het voor de
zorgverzekeraars bovendien niet op voorhand bekend welke apotheken uiteindelijk er voor zullen
kiezen het met NFZ onderhandelde contract te tekenen.80 Dezelfde overwegingen gelden volgens
verzekeraars ook voor het collectief PACT.
148.

Verzekeraars en concurrenten geven aan dat kleine, regionale apotheekketens en

individuele apotheken incidenteel een oplossing zouden kunnen bieden om lokaal te disciplineren
door het opzetten van een alternatief aanbod, maar dat dit geen oplossing kan zijn voor de omvang
beschikken. Zorgverzekeraars geven aan dat het voor hen een te intensieve activiteit is om
toetreding met meerdere lokale spelers te regelen gezien het korte tijdsbestek waarin
overeenkomsten moeten worden gesloten. Een aantal zorgverzekeraars wijst erop dat het voor
kleine spelers ook moeilijker zal zijn om de benodigde financiën rond te krijgen.
149.

Dat Mediq wel in staat en bereid is om alternatieven voor apotheekzorg te organiseren, blijkt

volgens enkele zorgverzekeraars uit de omschreven situatie met dZF. […].81 […]. Zorgverzekeraars
benadrukken dat het uiteenvallen van dZF vooral te maken had met de juridische constructie die
volgens hen vanuit mededingingsoptiek ondeugdelijk was. […].
150.

Marktpartijen geven aan dat een alternatief zorgaanbod via servicepunten, uitdeelposten,

uitgifteautomaten, rijdende apotheken e.d. weliswaar een kleinere investering vraagt dan het
opzetten van een nieuwe apotheek, maar ook een beperktere service biedt. Dergelijke oplossingen
beschouwen zij niet als een volwaardig alternatief voor apotheken. Een servicepunt, zo vertelt één
van de zorgverzekeraars, is primair bedoeld als aanvulling op bestaande dienstverlening voor
herhaalmedicatie en kan daarmee niet gezien worden als een volwaardige apotheek. Het kan
volgens deze zorgverzekeraar niet de gehele dienstverlening van apotheken overnemen zoals
eerste-uitgiftegesprekken, therapietrouwgesprekken en medicatiebeoordelingen. Ook een concurrent
geeft aan dat een servicepunt geen volwaardig alternatief is voor een apotheek en meer bedoeld is
om de hoofdvestiging te ontlasten.
151.

Zorgverzekeraars geven aan het door partijen geschetste afnemend belang van de fysieke

apotheeklocatie niet te herkennen. De ontwikkelingen die partijen noemen, zijn volgens
zorgverzekeraars al jaren gaande en hebben amper effect gehad op het aantal apotheeklocaties.

79

NFZ is eind 2014 wel benaderd door VGZ en Menzis met hetzelfde verzoek als aan Mediq, maar tot een voorstel is

het nooit gekomen zo blijkt uit het onderzoek onder marktpartijen.
80

Eén van de zorgverzekeraars geeft aan dat NFZ niet verder gaat dan een inspanningsverplichting waarbij ze aangeeft

niet aansprakelijk te zijn als ze er niet in slaagt om de aangesloten apotheken de gaten te laten opvullen. Een email aan
één van de zorgverzekeraars bevestigt dit beeld.
81

[…].
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Verder wordt gewezen op het kleine marktaandeel van internetapotheken in Nederland en de
geringe bijdrage hiervan aan de omzet van apotheken (zie de punten 34 tot en met 42).
Internetapotheken kunnen niet alle functies van de apotheek overnemen zoals eerste terhandstelling.
Zorgverzekeraars wijzen ook op de wens van (een bepaalde groep) cliënten om bij een fysieke
apotheek terecht te kunnen.
152.

Het gefaseerd opzetten van alternatief aanbod verspreid over meerdere jaren beschouwen

zorgverzekeraars als onrealistisch. De belangrijkste reden is dat zorgverzekeraars dan niet aan hun
jaarlijkse zorgplicht voldoen wanneer ze voor een aantal gebieden geen aanbieders hebben
gecontracteerd. Daarnaast spelen commerciële overwegingen een rol; er bestaat een risico voor de

Beoordeling en conclusie
153.

ACM heeft eerder vastgesteld (zie punt 127) dat Brocacef na de concentratie over 82 lokale

monopoliegebieden zal beschikken. Dit zijn gebieden waarvoor geldt dat zorgverzekeraars bij het
uitblijven van een contract met Brocacef op voldoende grootte schaal een alternatief zorgaanbod
zullen moeten faciliteren om niet in de knel te komen met de zorgplicht en/of om geen klanten te
verliezen aan andere zorgverzekeraars. Factoren die uit het onderzoek onder marktpartijen van
belang blijken om op een dermate grote schaal alternatief zorgaanbod te ontwikkelen, zijn: de grootte
van een organisatie, het aantal eigendomsapotheken en de landelijke spreiding van
eigendomsapotheken. Deze factoren hangen in zekere mate met elkaar samen.
154.

De grootte van de organisatie geeft ketens flexibiliteit en organisatorische overhead om

alternatieven op te zetten. Dat uit zich onder meer in het bezitten van een flexibele pool van
(gecertificeerde) apothekers. De beschikking over eigendomsapotheken leidt ertoe dat ketens
centraal en gecoördineerd een plan voor toetreding kunnen aansturen en bewezen ervaring hebben
met het opzetten van meerdere apotheken. Dat is van des te meer belang gezien het korte
tijdsbestek waarin contracten worden gesloten en de druk die op de onderhandelingen staat. Het
bezit van eigendomsapotheken maakt het bovendien makkelijker om de benodigde financiële
middelen aan te trekken. Ook heeft een keten door de zeggenschap die ze heeft over haar
eigendomsapotheken de mogelijkheid om op meerdere plekken tegelijk de betreffende
eigendomsapotheken te committeren aan een met de zorgverzekeraar overeengekomen plan.
Landelijke spreiding van deze eigendomsapotheken is met name relevant voor het opzetten van
lokale noodvoorzieningen wat makkelijker te realiseren is vanuit het bestaande netwerk van een
apotheek. Ten algemene gaat ACM er van uit dat een eigendomsketen met een grote landelijke
spreiding hierdoor een voordeel heeft bij het opzetten van alternatief aanbod op meerdere plekken
tegelijk.
155.

Brocacef (116) en Mediq (219) bezitten veruit de meeste eigendomsapotheken in Nederland

en zitten (daarmee) het meest verspreid over Nederland. Gelet op de in de punten 153 en 154
beschreven factoren zijn Brocacef en Mediq vanuit het perspectief van het kunnen organiseren van
een alternatief zorgaanbod ten opzichte van elkaar de meest nabije alternatieven voor verzekeraars.
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Het uitgangspunt voor zorgverzekeraars is daarbij over het algemeen de disciplinerende werking die
van Mediq op Brocacef uitgaat en niet andersom. Dat is gelegen in het feit dat Mediq de afgelopen
jaren volgens zorgverzekeraars eerder tot overeenstemming over contracten is gekomen dan
Brocacef (zoals ook in de situatie rond dZF in 2014). Desalniettemin concludeert ACM dat, gezien de
beschreven factoren die belangrijk zijn voor het kunnen opzetten van een alternatief zorgaanbod,
ook Brocacef voor de zorgverzekeraars de meest aangewezen partij is indien zij met Mediq niet tot
overeenstemming over een contract zouden komen.
156.

Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat zich in het verleden niet de situatie heeft

voorgedaan dat Mediq (of een andere apotheekketen) grootschalig alternatieve zorg heeft opgezet.
de ambitie, professionaliteit en vrijwel zeker de mogelijkheid van Mediq om in de behoeften van de
verzekeraars te voorzien, […].82 Partijen bevestigen overigens ook zelf dat Mediq in betrekkelijk
korte periode de benodigde ondersteuning had kunnen organiseren voor een verzekeraar. Voor
verzekeraars is het bestaan van deze dreiging essentieel voor het behalen van gunstige
onderhandelingsresultaten.
157.

De derde apotheekketen op de Nederlandse markt met bezit van eigendomsapotheken is

Alliance. Deze beschikt echter over een aanzienlijk kleiner aantal eigendomsapotheken dat minder
verspreid is over Nederland dan Brocacef en Mediq waardoor de potentiële disciplinerende werking
van Alliance ook veel beperkter is dan van Brocacef en Mediq. Bovendien is in het onderzoek onder
marktpartijen niet gebleken dat Alliance in het verleden de commerciële ambitie getoond heeft om
(op grote schaal) toetreding te organiseren, is het aantal apotheken dat in eigendom is van Alliance
in de afgelopen 5 jaar afgenomen van 74 naar 6183 en richt zij zich veel meer op het aantrekken van
franchiseapotheken.84
158.

82

Ook NFZ, PACT, kleine ketens85 en zelfstandige apotheken zijn een minder goed alternatief

ACM betoogt overigens niet dat de reden voor […] (alleen) gelegen was in de rol die Mediq heeft gespeeld. Andere

factoren lijken een belangrijke rol te hebben gespeeld, zoals het feit dat […]. Het is wel aannemelijk dat verzekeraars
door het bestaan van deze terugvaloptie langer en beter voet bij stuk hebben kunnen houden […].
83

SFK - Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 147 Nr 6, 10 februari 2012, en Jaargang 150 Nr 8, 19 februari 2015.

Daaruit blijkt dat Brocacef en Mediq in absolute en relatieve zin een veel kleinere teruggang in het aantal
eigendomsapotheken hebben laten zien. Bij Brocacef betrof het een afname van 4 eigendomsapotheken en bij Mediq
van 1.
84

Zie persbericht Alliance d.d. 4 februari 2014 (“Onze franchisenemers zijn de spil van onze organisatie”). Walgreens

Boots Alliance, de moedermaatschappij van Alliance, is met een aanwezigheid in meer dan 25 landen de grootste
retailapotheek in Europa en de VS. Het is niet ongebruikelijk binnen zo’n internationaal concern dat een beslissing om
te investeren in het opzetten van nieuwe actviteiten in Nederland afgewogen wordt tegen investeringsmogelijkheden in
de andere landen waar het concern actief is.
85

Partijen hebben onder meer gewezen op de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) die meer dan 100

eigendomsapotheken heeft. VNA hanteert blijkens haar website echter een zeer specifieke formule: “De apotheker die
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Het meest concrete voorbeeld van dreiging hiermee is […]. Uit het onderzoek blijkt volgens ACM wel

Openbaar

voor het organiseren van toetreding. Collectieven als NFZ en PACT hebben geen apotheken in
eigendom, daarmee geen directe zeggenschap over de bij hen aangesloten apotheken en missen
dus ook de benodigde centrale aansturing die Brocacef en Mediq wel hebben. Kleine
eigendomsketens en zelfstandige apotheken kunnen in individuele gevallen waarschijnlijk iets
betekenen, maar dat is te onzeker en te versnipperd mede gezien het tijdsbestek waarin
zorgverzekeraars een alternatief plan op poten moeten kunnen zetten om aan hun zorgplicht en
commerciële belangen te voldoen.
159.

Wat betreft alternatief aanbod in de vorm van noodvoorzieningen zoals servicepunten,

uitdeelposten en bezorgservices concludeert ACM dat deze voor bepaalde locaties een
Het zijn aldus geen volwaardige alternatieven voor de zorg die bij apotheken geboden wordt en met
name bedoeld in aanvulling op de zorg die patiënten bij apotheken ontvangen.
160.

Uit het onderzoek onder marktpartijen is unaniem naar voren gekomen dat de claim van

partijen dat sprake zou zijn van een afnemend belang van fysieke apotheeklocaties en een toename
van internetfarmacie niet wordt herkend. Dit blijkt ook uit eerdere marktonderzoeken (zie de punten
34 tot en met 42).
161.

De manier waarop partijen de mogelijkheid uitleggen voor verzekeraars om verspreid over

meerdere jaren toetreding te faciliteren, biedt volgens ACM geen oplossing voor de beperking van
concurrentiedruk door het wegvallen van Mediq. Het zogenaamde ‘meerjarenplan’ verandert niets
aan het feit dat verzekeraars alsnog voor een periode afhankelijk zijn van Brocacef om aan hun
zorgplicht te voldoen en Brocacef in die periode zijn sterkere onderhandelingspositie kan benutten.
Het is bovendien een evident minder aantrekkelijke optie voor verzekeraars dan het in één keer
kunnen voorzien in hun behoefte. Het vergt, onder de aanname dat een dergelijk plan in
samenwerking met meerdere partijen tegelijk uitgevoerd moet worden, meer coördinatie en controle
door de zorgverzekeraars dan wanneer één partij als alternatief kan dienen.
162.

Op basis van de punten 138 tot en met 161 concludeert ACM dat Brocacef en Mediq elkaars

meest nabije concurrenten zijn als het gaat om het organiseren van alternatieve zorg in lokale
monopoliegebieden. Andere partijen, zoals Alliance of NFZ, kunnen niet in dezelfde mate deze rol
vervullen.

wil stoppen met de beroepsuitoefening, kan zijn apotheek overdragen aan VNA en na de overdracht stelt VNA een
'jonge' apotheker aan als gevestigd apotheker. Deze zogeheten stichtingsapothekers worden zorgvuldig geselecteerd
en begeleid gedurende een loondienst- en managementcontractperiode van 5 jaar. Al na 2 jaar behoort winstdeling tot
de mogelijkheden. Na de eerste 5 jaar kunnen de apothekers het apotheekbedrijf als vennoot, gedurende 16 jaar, op
verantwoorde wijze beheren om vervolgens het apotheekbedrijf in eigendom te verkrijgen.” Hieruit blijkt duidelijk dat het
niet in de strategie van VNA gelegen is om zelf nieuwe apotheken te stichten of welke vorm van alternatief aanbod dan
ook op te zetten.
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maatwerkoplossing kunnen zijn, maar dat deze een beperktere service dan een apotheek leveren.

Openbaar

iv)
163.

Conclusie actuele concurrentiedruk en gevolgen van de voorgenomen concentratie

ACM stelt vast dat Brocacef en Mediq beide op dit moment reeds een sterke positie hebben

op de zorginkoopmarkt. Als gevolg van de voorgenomen concentratie wordt Brocacef de sterkste
speler op de zorginkoopmarkt, gelet op het aantal apotheken dat Brocacef na de voorgenomen
concentratie vertegenwoordigt (595) in combinatie met het grote aandeel eigendomsapotheken dat
zij in bezit krijgt (335). Resterende concurrenten zijn vele malen kleiner en/of bezitten geen
eigendomsapotheken.
164.

Zorgverzekeraars moeten op lokaal niveau voldoende zorg kunnen inkopen om invulling te

concentratie nog voldoende uitwijkmogelijkheden overblijven voor zorgverzekeraars om Brocacef te
disciplineren, zijn de lokale gebieden van belang waar de apotheken van Brocacef en Mediq actief
zijn.
165.

ACM heeft eerder geconcludeerd dat als gevolg van de voorgenomen concentratie in 27

(delen van) gemeenten een belangrijke keuzemogelijkheid voor zorgverzekeraars weg valt.
Daarnaast is er een groot aantal gebieden in Nederland waar zorgverzekeraars helemaal geen
keuzemogelijkheid hebben (lokale monopoliegebieden). ACM definieert een lokaal monopoliegebied
als een gebied waar binnen 5 kilometer van één of meerdere apotheken geen concurrerende
apotheek is. Brocacef beschikt op dit moment over 45 lokale monopoliegebieden en Mediq over 36
lokale monopoliegebieden.
166.

Na de voorgenomen concentratie beschikt Brocacef over 82 lokale monopoliegebieden,

ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de voorgenomen
concentratie. Een zorgverzekeraar zal daarom in aanzienlijk meer monopoliegebieden een
alternatieve oplossing moeten zien te vinden waardoor de kosten voor zorgverzekeraars van het
niet-contracteren met deze ene partij hoger worden. Daarmee zal een zorgverzekeraar
noodgedwongen bereid zijn om een hogere prijs te betalen of een lagere kwaliteit te accepteren voor
een contract met Brocacef. Door de overname van Mediq verdwijnt voor zorgverzekeraars de
belangrijkste mogelijkheid om geloofwaardig te kunnen dreigen met het uitwijken naar andere
aanbieders. Door de centrale aansturing en zeggenschap, grootte van hun organisatie, het aantal
eigendomsapotheken en hun landelijke spreiding van eigendomsapotheken zijn Brocacef en Mediq
veel beter dan andere partijen in staat om op grote schaal alternatief zorgaanbod te ontwikkelen. Om
dezelfde redenen kunnen andere partijen, zoals Alliance of NFZ, niet in dezelfde mate deze rol
vervullen.
167.

Op basis van het bovenstaande stelt ACM vast dat als gevolg van de voorgenomen

concentratie voor zorgverzekeraars een sterkere afhankelijkheid van Brocacef ontstaat. Dit
veroorzaakt een sterkere onderhandelingspositie voor Brocacef, wat kan leiden tot hogere
vergoedingen/lagere kwaliteitsafspraken in het nadeel van de zorgverzekeraars en uiteindelijk de
patiënt. Of dit effect ook optreedt, hangt af van de vraag of zorgverzekeraars na de voorgenomen
concentratie voldoende mogelijkheden hebben om Brocacef te disciplineren. ACM gaat hier in het
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kunnen geven aan hun zorgplicht. Om te kunnen beoordelen of er als gevolg van de voorgenomen

Openbaar

navolgende op in.
b.
168.

Compenserende afnemersmacht van zorgverzekeraars
In het meldingsbesluit stelde ACM vast dat het onaannemelijk is dat zorgverzekeraars na de

voorgenomen concentratie over voldoende afnemersmacht beschikken om de negatieve effecten
voor de mededinging als gevolg van de concentratie op de zorginkoopmarkt te kunnen
compenseren. ACM gaat hierna in op de belangrijkste disciplineringsinstrumenten van verzekeraars
die door partijen naar voren zijn gebracht: het dreigen met selectieve contractering, het inzetten van
de eigen kernwerkgebieden en de toepassing van het Aanmerkelijke Marktmacht instrument (hierna:

i)

Selectieve contractering

Visie partijen
169.

Partijen stellen dat de zorgverzekeraars na de concentratie over voldoende compenserende

afnemersmacht beschikken om eventuele mededingingsbezwaren weg te nemen. Zij noemen
meerdere instrumenten die de zorgverzekeraars hiervoor in handen hebben, te beginnen met
selectief contracteren. Partijen menen dat zorgverzekeraars de keuze hebben om met bepaalde
apotheken of ketens van apotheken geen contract af te sluiten. De wettelijke zorgplicht van
zorgverzekeraars verplicht hen volgens partijen namelijk niet om met alle apotheken een contract af
te sluiten. Als zorgverzekeraars in de apotheekmarkt een zeer brede dekkingsgraad nastreven, is dat
volgens partijen een vrijwillige keuze die de eigen inkoopmacht vermindert.
170.

Selectieve contractering is volgens partijen mogelijk omdat verzekerden zijn te sturen in hun

keuze voor een apotheek. De bereidheid van patiënten zich te laten sturen voor apotheekzorg blijkt
volgens partijen uit het aantal afgesloten budgetpolissen. Dat is weliswaar nog beperkt, maar
stijgende. Verder noemen partijen dat patiënten in de praktijk weinig wisselen van verzekeraar (in
2015 slechts 7,3% van de polishouders) en dat ze sneller geneigd zullen zijn om een apotheek de
rug toe te keren dan een verzekeraar. Tot slot stellen partijen dat zorgverzekeraars in een aantal
gevallen expliciet hebben gedreigd met selectieve contractering86 en dat zorgverzekeraars hebben
aangegeven dit instrument in de toekomst meer in te zullen zetten. 87
171.

Zorgverzekeraars hebben volgens partijen de keuze om selectief in te kopen binnen een

keten van apotheken door bepaalde franchise- en/of partnerapotheken van deze keten niet te
contracteren. Het gaat er volgens partijen niet om of ketens zich als geheel richting zorgverzekeraars
presenteren, maar of ze dit richting patiënten doen. Dit laatste is voor franchisenemers en partners
niet altijd het geval, zeker voor de aan Brocacef gelieerde franchisenemers en partners. Verder is het
volgens partijen een vrijwillige keuze van zorgverzekeraars om een keten in zijn geheel te

86

Partijen noemen als voorbeeld: […], […] en […].

87

Partijen verwijzen in dat verband naar de Kaders Zorginkoopbeleid Farmacie 2016, Menzis.
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AMM-instrument).
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contracteren en zijn er voorbeelden van het ontbreken van contracten tussen enkele (Brocacef- en
Mediq)apotheken en zorgverzekeraars.88
172.

Daarnaast hebben zorgverzekeraars de keuze om bepaalde ketens in zijn geheel niet te

contracteren. Partijen wijzen op verschillende voorbeelden waaruit volgens hen blijkt dat dit in het
verleden heeft plaatsgevonden. Zo heeft zorgverzekeraar VGZ voor haar budgetpolis met slechts
twee ketens een contract afgesloten (Mediq en Service Apotheken). In 2014 hebben alle
zorgverzekeraars geweigerd te onderhandelen met het collectief dZF. Tot slot, zo stellen partijen,
voor zover zorgverzekeraars tot op heden niet al selectief hebben gecontracteerd, is dat nog geen
garantie dat ze dit in de toekomst niet alsnog kunnen doen.
Verder melden partijen dat alleen al de dreiging van selectief contracteren een groot effect

kan hebben omdat voor apotheken het niet beschikken over een contract met de verzekeraars
desastreuze financiële gevolgen heeft en kan leiden tot een faillissement. Daarom zullen apothekers
geneigd zijn akkoord te gaan met de voorwaarden van de verzekeraars.
174.

Partijen stellen tot slot dat, indien zorgverzekeraars niet selectief kunnen contracteren, zoals

zij zelf beweren, er als gevolg van de voorgenomen concentratie op dit vlak ook niets kan
veranderen.
Marktonderzoek
175.

Zorgverzekeraars wijzen erop dat de zorginkoopmarkt voor apotheekdiensten zich niet leent

voor selectieve contractering en dat dit een middel is dat zorgverzekeraars alleen in uiterste gevallen
zullen inzetten. Zorgverzekeraars streven een zo ruim mogelijke contracteergraad na omdat
patiënten volgens hen lastig te sturen zijn. Dit komt vooral door de beperkte bereidheid van
verzekerden om ver te reizen voor een apotheek. Een aantal zorgverzekeraars wijst er ook op dat
verzekeraars maar relatief weinig budgetpolissen afsluiten. Dit vormt een indicatie dat slechts een
beperkte groep patiënten vrijwillig kiest voor sturing in ruil voor een lagere premie.
176.

Zorgverzekeraars geven aan er niet voor te kunnen kiezen om slechts een deel van een

keten te contracteren en op die manier Brocacef en Mediq te disciplineren. Zij verwerpen het
standpunt van partijen dat het contracteren van alle apotheken die bij een keten aangesloten zijn een
vrijwillige keuze voor hen zou zijn.89 Zij ervaren in de praktijk dat Brocacef en Mediq hun sterke
onderhandelingspositie inzetten om te bedingen dat de afspraken die worden overeengekomen voor
eigendomsapotheken ook zullen gelden voor de aangesloten franchisenemers en partners.

88

Partijen noemen als voorbeeld: […], […], […], […], […], […] en […].

89

Enkele zorgverzekeraars melden wel voordelen te hebben bij het contracteren van een keten als geheel. Ten eerste

kunnen zij hierdoor invulling geven aan een groot deel van hun zorgplicht. Ten tweede, zo stelt één van de
verzekeraars, is dit een voordeel bezien vanuit de interne bedrijfsvoering, zowel wat betreft declaraties als wat betreft
het uitrollen van projecten en activiteiten op zorginhoudelijk gebied.
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177.

De betrokken zorgverzekeraars verwerpen de situatie rond dZF in 2014 als voorbeeld van

selectief contracteren. Zij geven aan destijds niet met dZF te hebben onderhandeld vanwege
mededingingsrechtelijke bezwaren tegen de constructie die dZF hanteerde. dZF is vervolgens niet
ingegaan op hun verzoek om deze constructie aan te passen. Uiteindelijk hebben de aan dZF
deelnemende partijen er voor gekozen apart de onderhandelingen met de betrokken verzekeraars te
voeren hetgeen resulteerde in het contracteren van alle deelnemende partijen. Ook bij de overige
voorbeelden die zijn aangedragen door partijen hebben de betrokken zorgverzekeraars uitgelegd
waarom volgens hen er geen sprake was van selectieve contractering (zie punt 184).
Beoordeling en conclusie
Op basis van het onderzoek onder marktpartijen stelt ACM vast dat patiënten moeilijk te

sturen zijn voor het afnemen van farmaceutische zorg. Dit tast de effectiviteit van selectieve
contractering als disciplineringsinstrument aan. De praktische overstapdrempels voor patiënten zijn
weliswaar niet hoog, maar uit meerdere onderzoeken blijkt dat zij hun apotheek voornamelijk kiezen
op basis van afstand en niet bereid zijn om ver te reizen voor een alternatief. Zorgverzekeraars
streven naar een hoge contracteergraad in de wetenschap dat patiënten een beperkte reisbereidheid
hebben voor farmaceutische zorg. In het verleden hebben zorgverzekeraars voor farmaceutische
zorg niet of nauwelijks selectief gecontracteerd. Uit het onderzoek onder marktpartijen is niet
gebleken dat verzekeraars voornemens zijn dit instrument in de toekomst vaker in te zetten.
179.

De jaarlijkse dekkingsgraad van zorgverzekeraars lag de afgelopen jaren tussen de 95% en
90

100%. Het niet contracteren van de Brocacefketen als geheel zou er na de concentratie toe leiden
dat een zorgverzekeraar moet terugvallen op een dekking van circa 70% (ten opzichte van 95 100% nu). Partijen stellen terecht dat een zorgverzekeraar vanuit zijn wettelijke verplichting
(zorgplicht) kan volstaan met een lagere dekkingsgraad, maar ACM constateert dat
zorgverzekeraars dit commercieel gezien niet realistisch achten. Dit heeft invloed op de kwaliteit van
de zorg die de zorgverzekeraar kan leveren en daarmee op zijn concurrentiepositie ten opzichte van
andere zorgverzekeraars. Op verzekeraars rust de verplichting om jaarlijks vóór 19 november
kenbaar te maken welke aanbieders gecontracteerd zijn. Dat biedt consumenten genoeg tijd om de
dekking die een polis biedt mee te wegen in hun keuze voor een zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars
lopen daarom het risico dat patiënten zullen overstappen als blijkt dat er beperkt(er) gecontracteerd
is.
180.

Partijen dragen een aantal voorbeelden aan van dreiging door respectievelijk […] om de

Brocacefketen als geheel niet te contracteren als zij het door verzekeraars voorgelegde
contractvoorstel niet zouden accepteren. Tegenover deze voorbeelden zetten verzekeraars eigen
voorbeelden van situaties waarin door Brocacef en Mediq gedreigd is niet te contracteren. Aangezien
in beide gevallen volgens ACM geen nadere onderbouwing is overgelegd, kan ACM hier weinig
waarde aan ontlenen.

90

Uitzonderingen vormen sommige budgetpolissen waar de dekkingsgraad doorgaans lager is.
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181.

Partijen geven aan dat een contract met de zorgverzekeraars voor een apotheek van

financieel levensbelang is waardoor sprake is van eenzijdige afhankelijkheid aan de kant van de
apotheek. Deze claim is door partijen niet verder onderbouwd. Daarnaast stelt ACM vast dat de
handhaving van artikel 13 Zorgverzekeringswet, de politieke en maatschappelijke discussie
daaromtrent en de uitspraak van de Hoge Raad in een zaak waar toepassing van dit artikel aan de
orde was91 ertoe heeft geleid dat verzekeraars over het algemeen niet gecontracteerde zorg voor
een aanzienlijk deel92 alsnog vergoeden. Het is in dat licht dus twijfelachtig om te veronderstellen dat
een individuele apotheek, laat staan een keten, failliet zou gaan als zij door een enkele verzekeraar
niet zou worden gecontracteerd.
Ook de kwestie dZF is door partijen genoemd als voorbeeld van dreiging om de Brocacef-

keten (en andere betrokken ketens/collectieven) als geheel niet te contracteren. ACM concludeert
dat er hier geen sprake is van selectieve contractering door zorgverzekeraars. Verzekeraars hebben,
zo blijkt uit het onderzoek onder marktpartijen, destijds niet het voornemen gehad om de bij dZF
betrokken ketens/collectieven geen contract aan te bieden, maar slechts om niet via dZF met hen te
onderhandelen over contractvoorwaarden. Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat de
zorgverzekeraars vanwege principiële mededingingsbezwaren geen inhoudelijke gesprekken zijn
aangegaan met dZF.93 Tegelijk drongen de betrokken zorgverzekeraars aan op onderhandelingen
met de individuele leden van dZF. Uiteindelijk hebben alle zorgverzekeraars apart contracten
afgesloten met respectievelijk Brocacef, Alliance en PACT. Dit voorbeeld toont juist het verschil
tussen een zorgmakelaar als dZF en een apotheekketen als Brocacef. Waar in het eerste geval
zorgverzekeraars de betrokken partijen afzonderlijk konden benaderen en dZF buitenspel werd
gezet, zal dit bij de Brocacefketen met haar aanzienlijke aantal eigendomsapotheken (nu en na de
concentratie) niet mogelijk zijn.
183.

Het selectief contracteren van een deel van de keten acht ACM geen reële mogelijkheid. Uit

het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat het onderhandelen namens de gehele keten, inclusief
franchise- en partnerapotheken, een cruciale onderhandelingsvoorwaarde is voor Brocacef en
Mediq. Verzekeraars zien geen mogelijkheden om met franchisenemers en/of partners van Brocacef
en Mediq separaat te contracteren. Het kunnen behalen van betere contractvoorwaarden is juist de
reden voor franchisenemers en partners om zich voor de contractonderhandelingen bij een
keten/collectief aan te sluiten (zie punt 74). In de praktijk volgen alle franchise- en partnerapotheken
dan ook deze contracten. Indien het een keten niet zou lukken de afspraken voor haar eigen
apotheken ook te laten gelden voor haar franchisenemers en partners gaat een belangrijk deel van
de aantrekkingskracht van de keten verloren. Na de voorgenomen concentratie kan Brocacef in een
dergelijk geval deze eis nog meer kracht bijzetten door te dreigen voor de 335 eigendomsapotheken
niet te contracteren. Dit disciplineringsinstrument blijkt in de huidige situatie dus al weinig effectief en
zal dat nog minder zijn na de concentratie.

91

Uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden van 11 juli 2014, CZ-Momentum, ECLI:NL:HR:2014:1646.

92

Gangbaar is dat verzekeraars een percentage van tussen de 70 à 80% hanteren.

93

[…].
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184.

ACM is gebleken dat de voorbeelden van partijen van situaties waar verzekeraars geen

contract hebben gesloten met bepaalde individuele apotheken over het algemeen bijzondere
oorzaken hebben. […]. Andere voorbeelden betreffen budgetpolissen waarbij juist kenmerkend is dat
met sommige zorgaanbieders geen contract wordt afgesloten.94 Bovendien, al zou een enkele van
de door partijen aangedragen voorbeelden wel duiden op selectieve contractering, dan biedt dat nog
geen reden om aan te nemen dat zorgverzekeraars na de voorgenomen concentratie daadwerkelijk
dit instrument breed zouden kunnen en willen inzetten om tot afdoende disciplinering te komen.
Sterker nog, dit wordt als gevolg van de concentratie moeilijker omdat de afhankelijkheid van
Brocacef toeneemt.
Concluderend komt uit het onderzoek onder marktpartijen naar voren dat selectieve

contractering voor zorgverzekeraars zowel vóór als na de concentratie zeer ongewenst is.
Tegelijkertijd blijkt niet dat zorgverzekeraars helemaal niet selectief kunnen contracteren. Het gaat er
uiteindelijk om hoe geloofwaardig zij kunnen dreigen met het inzetten van dit
disciplineringsinstrument. Die geloofwaardigheid en dreiging worden aanzienlijk minder omdat de
negatieve consequenties (lagere dekking) van het niet contracteren met de Brocacef-keten na de
concentratie sterk toenemen.
ii)

Inzet kernwerkgebied en AMM-instrument

Visie partijen
186.

Volgens partijen hebben zorgverzekeraars een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte

van apotheekketens dan andersom. Partijen wijzen op de onderhandelingsmacht van
zorgverzekeraars in hun kernwerkgebieden en de mogelijkheid voor zorgverzekeraars om een
contract af te dwingen door zich te beroepen op het AMM-instrument.95 Partijen wijzen erop dat
apotheekketens geen contract af kunnen dwingen in het kernwerkgebied van de zorgverzekeraar.
Marktonderzoek
187.

Zorgverzekeraars wijzen erop dat ook in hun kernwerkgebieden lokale monopolieapotheken

van Brocacef en/of Mediq gevestigd zijn waar zij geen goed alternatief voor hebben. Daarnaast
hebben zorgverzekeraars over het algemeen weinig vertrouwen in de dreiging met het AMMinstrument. De doorlooptijden van zo’n procedure zijn lang, terwijl zorgverzekeraars in korte tijd
contracten moeten afsluiten vanwege de jaarlijkse transparantieplicht richting hun verzekerden.
Beoordeling en conclusie

94

Hetzelfde geldt voor het door partijen genoemde voorbeeld van VGZ die voor haar budgetpolis alleen contracten met

Mediq en Service Apotheken afsloot.
95

Artikel 48, lid 1 onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
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188.

Zorgverzekeraars hebben een relatief sterke marktpositie in hun kernwerkgebieden omdat

zij daar relatief meer verzekerden hebben dan in hun niet-kernwerkgebieden. Het ontbreken van een
(goed) contract tussen een keten en de betreffende zorgverzekeraar zal verhoudingsgewijs dus ook
meer impact hebben op de omzet van apotheken in het kernwerkgebied van een verzekeraar. Daar
staat echter tegenover dat zorgverzekeraars door het grote aantal verzekerden dat zij in hun
kernwerkgebied hebben extra kwetsbaar zijn als zij onvoldoende zorg inkopen omdat dan veel meer
patiënten geraakt worden. Er is daarom in kernwerkgebieden vooral sprake van een sterkere
wederzijdse afhankelijkheid tussen (ketens van) apotheken en een zorgverzekeraar dan in nietkernwerkgebieden, maar deze valt niet noodzakelijk uit in het voordeel van de zorgverzekeraars dan

189.

Met het AMM-instrument wordt bedoeld dat zorgverzekeraars een klacht in kunnen dienen

bij de NZa. Mocht de NZa AMM vaststellen in een lokaal monopoliegebied, dan biedt de wet de NZa
mogelijkheden om verplichtingen op te leggen aan de apotheek met AMM. Dit zou er in theorie
bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat deze apotheek verplicht wordt onder redelijke voorwaarden te
voldoen aan elk redelijk verzoek tot het sluiten van een overeenkomst op de zorginkoopmarkt.
190.

ACM merkt op dat concentratiecontrole een vorm van structuurtoezicht is dat erop gericht is

om concentraties te voorkomen die een significante beperking van de mededinging opleveren door
het ontstaan of versterken van een machtspositie. De mogelijkheid om een AMM-klacht in de
toekomst op te pakken, acht ACM in geen geval reden om een concentratie die tot significante
mededingingsproblemen leidt, toe te staan. Net zo min als dat het bestaan van artikel 24
Mededingingswet (verbod op misbruik van een economische machtspositie) reden is om een
dergelijke concentratie toe te staan.
iii)
191.

Conclusie compenserende afnemersmacht zorgverzekeraars

ACM concludeert dat de mogelijkheden voor selectieve contractering op de farmaceutische

zorginkoopmarkt beperkt zijn. Zorgverzekeraars gebruiken dit instrument op dit moment niet of alleen
heel beperkt in het kader van bijvoorbeeld budgetpolissen. Als gevolg van de voorgenomen
concentratie ontstaat een sterkere afhankelijkheid van Brocacef op de zorginkoopmarkt waardoor de
dreiging met dit instrument minder geloofwaardig wordt. Ook gaat er onvoldoende compenserende
afnemersmacht uit van de inzet van kernwerkgebieden van verzekeraars. Ten slotte stelt ACM dat
de mogelijkheid om een AMM-klacht in de toekomst op te pakken geen reden is om een concentratie
die tot mededingingsproblemen leidt toe te staan.
192.

ACM komt tot de conclusie dat zorgverzekeraars na de voorgenomen concentratie

onvoldoende afnemersmacht hebben om de toename in onderhandelingsmacht van Brocacef en
daarmee de verwachte negatieve gevolgen van de concentratie voor patiënten te compenseren.
c.
193.

Vliegwieleffect
In het meldingsbesluit heeft ACM het vooralsnog aannemelijk geacht dat Brocacef na de

voorgenomen concentratie als gevolg van een sterkere onderhandelingspositie en de daaruit
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wel zorgaanbieder.
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resulterende betere contractvoorwaarden een aanzuigende werking zal hebben op andere
apotheken om zich bij Brocacef aan te sluiten. Dit vliegwieleffect zou de onderhandelingspositie van
Brocacef verder kunnen versterken.
Visie partijen
194.

Partijen verwachten na de concentratie geen extra aantrekkingskracht waardoor het aantal

bij Brocacef aangesloten apotheken verder zou toenemen. Zij geven ter onderbouwing aan dat het
omschreven vliegwieleffect - als dat al bestaat - alleen op zou kunnen treden als de concentratie leidt
tot een sterkere onderhandelingspositie van Brocacef en/of als zorgverzekeraars onvoldoende
het geval.
Marktonderzoek
195.

Zorgverzekeraars en concurrenten verwachten dat de Brocacef-keten door de concentratie

extra aantrekkingskracht zal krijgen voor apotheken om zich als franchisenemer (of partner) bij aan
te sluiten.96 Brocacef zal volgens hen namelijk aanzienlijk betere contractvoorwaarden kunnen
bedingen en die voorwaarden zijn gunstiger dan wat individuele apotheken zelf met
zorgverzekeraars overeenkomen. Twee verzekeraars wijzen op de huidige trend in de
apothekersmarkt dat apotheken zich steeds vaker bij een collectief aansluiten en dat er minder
zelfstandige apotheken overblijven.97
Beoordeling en conclusie
196.

ACM volgt de motivering van partijen dat het optreden van een vliegwieleffect het gevolg is

van een sterkere onderhandelingspositie van Brocacef en het feit dat zorgverzekeraars onvoldoende
afnemersmacht hebben om dit effect te compenseren. Omdat partijen in deze zaak remedies hebben
aangeboden die dit probleem wegnemen (zie paragraaf VIII), wordt ook voorkomen dat dit zal leiden
tot een vliegwieleffect als gevolg waarvan de mededinging verder zal worden beperkt.

96

Marktpartijen noemen verschillende voorbeelden waaruit naar eigen zeggen blijkt dat apotheekketens en collectieven

aanzienlijke aantrekkingskracht hebben. Bijvoorbeeld […] die elk op een gegeven moment hebben besloten om zich
voor de contractonderhandelingen bij Brocacef aan te sluiten. Daarnaast noemt één verzekeraar de oprichting van dZF
in 2014 als voorbeeld. dZF is ontstaan volgens deze zorgverzekeraar vanuit de gedachte dat apotheekketens als
collectief sterker kunnen onderhandelen en had een sterke aantrekkingskracht op apotheken om zich bij aan te sluiten.
97

Zie ook SFK - Data en Feiten, 2015. Het aantal franchisenemers in de farmaceutische sector is sinds 2011 gestegen

van 30% naar 45%, terwijl het aantal zelfstandige apotheken flink is afgenomen. SFK geeft als mogelijke verklaring de
beperkte onderhandelingsruimte die individuele apothekers hebben ten opzichte van ketens en collectieven en dat zij
zich daarom steeds vaker daarbij aansluiten.
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C. Conclusie detailhandelsmarkt in geneesmiddelen door openbare apotheken
197.

ACM komt tot de conclusie dat de mededinging als gevolg van de voorgenomen

concentratie op de lokale detailhandelsmarkt op significante wijze zal worden beperkt in 27 (delen
van) gemeenten. Bijlage 1 bij dit besluit bevat een overzicht van deze (delen van) gemeenten.
198.

ACM komt verder tot de conclusie dat op de zorginkoopmarkt de daadwerkelijke

mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie significant wordt beperkt. Als gevolg van
de voorgenomen concentratie ontstaat voor zorgverzekeraars een sterke afhankelijkheid van
Brocacef op de zorginkoopmarkt. Brocacef en Mediq zijn op dit moment beide al sterke spelers op de
markt gelet op het aantal apotheken dat Brocacef vertegenwoordigt waaronder het grootste aantal
eigendomsapotheken. Concurrenten zijn vele malen kleiner en/of beschikken niet over
eigendomsapotheken. In 27 (delen van) gemeenten vallen door de voorgenomen concentratie voor
zorgverzekeraars belangrijke keuzemogelijkheden weg. Daarnaast onderhandelt Brocacef na de
concentratie over een significant groter aantal monopoliegebieden dan vóór de concentratie (82
versus 45). In deze monopoliegebieden valt belangrijke (potentiële) concurrentiedruk weg omdat
Brocacef en Mediq elkaars meest nabije concurrenten zijn als het gaat om het organiseren van een
alternatief zorgaanbod.
199.

ACM komt tot de conclusie dat de mate van compenserende afnemersmacht van

zorgverzekeraars na de voorgenomen concentratie onvoldoende is om de toename in
onderhandelingsmacht van Brocacef te compenseren. De voorgenomen concentratie zal daarom
leiden tot hogere vergoedingen/lagere kwaliteitsafspraken op de zorginkoopmarkt in het nadeel van
de zorgverzekeraars en uiteindelijk patiënten.

VII.

Beoordeling groothandelsmarkt

200.

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).
201.

Brocacef en Mediq exploiteren beide een volgesorteerde98 groothandel (groothandel met

een compleet assortiment aan receptgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTCgeneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten99) die zowel levert aan openbare apotheken
als aan apotheken in intramurale instellingen (ziekenhuizen en zorginstellingen).

98

Activiteiten van volgesorteerde groothandels verschillen van activiteiten van niet-volgesorteerde groothandels omdat

laatstgenoemde een beperkter scala aan producten en diensten aanbieden.
99

Dit zijn ondersteunende diensten als beheer van voorraden, behandeling van niet lang houdbare producten, baxtering

(het verpakken van geneesmiddelen per innamemoment per indviduele patiënt) en central filling (het voorverpakken van
geneesmiddelen per herhaalreceptuur).
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zorginkoopmarkt en Brocacef wordt na de voorgenomen concentratie de sterkste speler op deze
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A. Relevante markten
i.

Relevante productmarkt

a.
202.

Onderscheid naar product/dienstverlening

ACM heeft - in lijn met de visie van partijen - in het meldingsbesluit sterke aanwijzingen

gezien om uit te gaan van één markt voor de groothandel in receptgeneesmiddelen, medische
hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten aan ziekenhuizen omdat
afnemers het volledige assortiment wensen af te nemen en volgesorteerde groothandels het
binnen deze markt een nader onderscheid dient te worden gemaakt naar type product.
203.

Partijen geven aan dat ziekenhuizen hulpmiddelen niet via de groothandel kopen, maar

rechtstreeks contracten sluiten met fabrikanten/importeurs. Het aandeel van medische hulpmiddelen
in hun totale leveringen aan ziekenhuizen voor partijen is dan ook beperkt. Voor Brocacef gaat het
om minder dan [0-10]% en bij Mediq om minder dan [0-10]%.
204.

Concurrenten en afnemers geven aan dat ziekenhuizen een volgesorteerde groothandel

primair kiezen voor de afname van receptgeneesmiddelen (> 95% van de omzet van de
volgesorteerde groothandels) en de afname van hulpmiddelen beperkt is. Het gaat dan bijvoorbeeld
om medische hulpmiddelen die een onderdeel van de medicatie vormen. Groothandels moeten wel
een breed assortiment hebben en randproducten kunnen leveren. Concurrenten en afnemers
bevestigen dat medische hulpmiddelen primair rechtstreeks bij fabrikanten gekocht worden. Volgens
afnemers gaat dit via de centrale inkoop van het ziekenhuis en niet via de ziekenhuisapotheek zoals
bij receptgeneesmiddelen.
205.

Partijen geven aan dat het aandeel OTC-geneesmiddelen voor ziekenhuizen voor Brocacef

en Mediq zeer beperkt is. Voor Brocacef gaat het om minder dan [0-10]% en bij Mediq om minder
dan [0-10]% van de omzet in 2014. Concurrenten en afnemers onderschrijven de visie van partijen
dat OTC-geneesmiddelen voor ziekenhuizen niet of nauwelijks relevant zijn.

100

In eerdere besluiten heeft ACM in het midden gelaten of er sprake is van één markt voor groothandelslevering van

receptgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten of dat
onderscheid moet worden gemaakt naar aparte markten voor verschillende productgroepen. . Zie het besluit van de NMa
van 31 juli 2006 in zaak 5691/Brocacef Holding - Viafarma, punt 11. De Commissie heeft in haar beschikking van 22
september 2006, COMP/M.4301, Alliance Boots/Cardinal Health, punten 10-18, aangegeven dat de groothandelsmarkt
voor farmaceutische producten mogelijk nader kan worden onderverdeeld naar categorieën van producten
(receptgeneesmiddelen en OTC). Ook wordt parallelimport als een aparte mogelijke markt genoemd. Daarbij noemt de
Commissie niet medische hulpmiddelen. In haar beschikking van 14 augustus 2014, COMP/M.7323, Nordic
Capital/GHD Verwaltung, punten 27-29, heeft de Commissie in het midden gelaten of receptgeneesmiddelen en
medische hulpmiddelen tot dezelfde productmarkt behoren.
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206.

Op basis van het bovenstaande stelt ACM vast dat ziekenhuizen een volledig assortiment

(inclusief bepaalde hulpmiddelen en OTC) vragen aan groothandels en groothandels ook dit
volledige assortiment leveren. ACM gaat daarom uit van één markt voor de groothandel in
receptgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke)
diensten aan ziekenhuizen.
207.

ACM stelt echter eveneens vast dat het aandeel van medische hulpmiddelen en OTC-

geneesmiddelen dat aan ziekenhuizen geleverd wordt via de volgesorteerde groothandel zeer
beperkt is en richt zich daarom bij de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen
concentratie op receptgeneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten.

208.

Onderscheid naar type afnemer: extramuraal versus intramuraal

In het meldingsbesluit heeft ACM vastgesteld dat er belangrijke verschillen zijn tussen de

groothandel aan ziekenhuizen en de groothandel aan extramurale afnemers (openbare apotheken).
Op basis van die verschillen heeft ACM in het meldingsbesluit geconcludeerd 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 voor groothandel in
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante (logistieke)
diensten aan extramurale afnemers. ACM heeft hier in de vergunningsfase nader onderzoek naar
gedaan.
209.

Hieronder gaat ACM eerst in op eerdere besluiten die relevant zijn voor deze zaak.

Vervolgens gaat ACM nader in op de verschillen en overeenkomsten tussen de groothandel aan
ziekenhuizen en de groothandel aan extramurale afnemers die volgen uit het onderzoek.
Achtereenvolgens komen productassortiment, leveringsvoorwaarden, track-record, aanvullende
diensten en samenwerking met politheken aan de orde. ACM geeft eerst steeds het standpunt van
partijen weer en daarna de resultaten uit het onderzoek onder marktpartijen. Daarna volgen een
beoordeling en een conclusie.
Eerdere besluiten
210.

Partijen bestrijden dat sprake is van een aparte markt voor groothandel aan ziekenhuizen

die zich onderscheidt van de groothandel aan extramurale afnemers. Partijen wijzen erop dat ACM in
haar besluitenpraktijk nooit eerder een onderscheid heeft gemaakt tussen de groothandel aan
extramurale afnemers en de groothandel aan intramurale afnemers.101 Indien ACM in deze zaak wel
een aparte markt voor groothandel aan ziekenhuizen afbakent, stellen partijen dat ACM er niet aan

101

Partijen verwijzen naar het besluit van de NMa van 31 juli 2006 in zaak 5691/Brocacef Holding - Viafarma, punt 10,

en naar het besluit van de NMa op het ontheffingsverzoek van 9 juli 2002 in zaak 2451/AstraZeneca e.a. ziekenhuiskorting geneesmiddelen, punten 74 tot en met 78 en 91.
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ontkomt om de groothandelsmarkt anno 2006 af te zetten tegen de groothandelsmarkt anno 2015.
211.

Partijen verwijzen naar de besluiten van ACM in zaak 5691/Brocacef Holding - Viafarma

(2006) en in zaak 2451/AstraZeneca (2002). ACM merkt op dat in zaak 5691/Brocacef Holding Viafarma ACM geen aanleiding heeft gezien om zelfstandig onderzoek te doen naar een mogelijk
onderscheid tussen de groothandel aan intramurale afnemers en de groothandel aan extramurale
afnemers. Er is aangesloten bij de marktafbakening zoals gehanteerd in zaak 2451/AstraZeneca
waarin door ACM geen onderscheid gemaakt is tussen beide.102 Deze zaak betrof een
ontheffingsverzoek voor een doorleververbod en is niet vergelijkbaar met de concentratie van twee
groothandels zoals die nu voorligt.
Partijen brengen niet het besluit van ACM 24 september 2014 in zaak 7069/AstraZeneca

naar voren. In dat besluit heeft ACM geconcludeerd dat voor maagzuurremmers een intramurale
markt enerzijds en een extramurale markt anderzijds bestaat. Daarbij overwoog ACM dat de
juridische context, de concurrentieverhoudingen en de disciplinerende factoren waarmee
AstraZeneca zich in beide kanalen geconfronteerd ziet sterk van elkaar verschillen en prijsverschillen
over en weer niet tot arbitrage leiden.103
213.

Thans heeft ACM de marktafbakening opnieuw onderzocht. De resultaten van dit onderzoek

worden hierna beschreven. Dit onderzoek van ACM heeft geleid tot de conclusies zoals
weergegeven in de punten 265 en 266. ACM neemt het huidige onderzoek naar de marktafbakening
op de groothandelsmarkt als uitgangspunt voor de verdere beoordeling. De besluitenpraktijk van
ACM geeft geen aanleiding tot een ander standpunt.
Visie partijen en marktonderzoek
214.

Productassortiment
Partijen wijzen erop dat het intramurale en het extramurale assortiment in zeer hoge mate

vergelijkbaar zijn en dat ziekenhuizen voor het overgrote deel hetzelfde assortiment afnemen als
extramurale afnemers. Marktpartijen geven juist aan dat er relevante verschillen zijn tussen het
intramurale en het extramurale productassortiment. Door deze verschillen in productassortiment zou
een extramurale groothandel momenteel niet in aanmerking komen om te leveren aan ziekenhuizen.
ACM heeft onderzoek gedaan naar de verschillen in productassortiment op basis van volume en op

102

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

NMa op het ontheffingsverzoek van 9 juli 2002 in zaak 2451/AstraZeneca e.a. - ziekenhuiskorting geneesmidelen,
punten 74 tot en met 91. Op basis van het gebruik en de verpakkingen van geneesmiddelen en de mogelijkheden voor
arbitrage kon indertijd niet worden geconcludeerd dat de verschillen die tussen het intramurale segment enerzijds en
het extramurale segment anderzijds zodanig zijn dat sprake is van aparte productmarkten.
103

Zie het besluit van ACM van 24 september 2014 in de zaak 7069/AstraZeneca, punten 273 tot en met 278. De

vaststelling dat AstraZeneca gedurende langere tijd prijsverschillen tussen beide segmenten kon hanteren voor (vrijwel)
identieke producten toonde volgens ACM aan dat sprake is van twee aparte relevante markten.
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basis van omzet.
215.

Partijen zijn van mening dat ACM naar assortimentsverschillen op basis van volume zou

moeten kijken. Ziekenhuizen nemen relatief veel spécialités af. Spécialités zijn kostbare medicijnen
(bijvoorbeeld chemokuren) en vormen daardoor een relatief groot deel van de omzet waardoor
volgens partijen een vertekend beeld ontstaat. Het voorgaande neemt volgens partijen niet weg dat
een extramurale groothandel wel een voorraad van deze receptgeneesmiddelen zal moeten inkopen
om te kunnen leveren aan ziekenhuizen. Uit cijfers van Brocacef, Mediq en Alliance blijkt dat de
intramurale groothandel [0-5]% van haar volume alleen (dus voor 100%) aan intramurale afnemers
levert. Indien uitgegaan wordt van 95% unieke intramurale leveringen op basis van volume is dit [0-

216.

Marktpartijen wijzen er juist op dat met name verschillen in omzet relevant zijn omdat het de

spécialités zijn waarin een extramurale groothandel fors moet investeren om een voorraad te kunnen
aanleggen. Juist deze investeringskosten in productassortiment vormen volgens marktpartijen een
drempel voor extramurale groothandels om te kunnen leveren aan ziekenhuizen.
217.

Uit cijfers van Brocacef, Mediq en Alliance blijkt dat [10-30]% van hun intramurale

productassortiment op basis van omzet alleen, dat wil zeggen voor 100%, wordt afgezet aan
intramurale afnemers. Indien uitgegaan wordt van 95% unieke leveringen aan intramuraal, dan is dit
[20-40]% op basis van omzet.
218.

Leveringsvoorwaarden
Partijen stellen dat het volledige logistieke proces binnen het extramurale kanaal en binnen

het intramurale kanaal in de basis hetzelfde is. Partijen merken op dat de volgende
leveringsvoorwaarden voor de beide afzetkanalen identiek zijn: frequentie van bestellingen,
mogelijkheid van spoedleveringen, besteltijdstippen, bestelsoftware, leveringsmomenten, eisen met
betrekking tot logistieke dienstverlening, eisen met betrekking tot opslag en vervoer van gekoelde
geneesmiddelen, eisen met betrekking tot opiaten, administratie, transport en verpakking van
risicovolle stoffen, het elektronische bestelproces en het beleid inzake retouren. Volgens partijen zijn
er geen aparte magazijnen voor de verstrekking van geneesmiddelen aan de intramurale markt en is
het transport volledig geïntegreerd.
219.

Daarentegen geven marktpartijen aan dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de

leveringsvoorwaarden die ziekenhuizen stellen en de leveringsvoorwaarden die extramurale
afnemers stellen. De belangrijkste verschillen die naar voren komen uit het onderzoek onder
marktpartijen betreffen:


Bestelsoftware: alle concurrenten van Brocacef en Mediq geven aan dat de
softwarepakketten voor de groothandel aan ziekenhuizen afwijken van de softwarepakketten
voor de groothandel aan extramurale afnemers. Een extramurale groothandel moet
daardoor forse ICT-aanpassingen doorvoeren om met specifieke software voor
ziekenhuizen te kunnen werken;
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Bestelfrequentie: de bestelfrequentie van ziekenhuizen ligt volgens twee concurrenten veel
hoger dan de bestelfrequentie van extramurale afnemers. Dat leidt ertoe dat een
extramurale groothandel haar opslagruimte flink moet opschalen om de door ziekenhuizen
gevraagde bestelfrequentie te kunnen bieden;



Spoedleveringen: ziekenhuizen vragen veelvuldig spoedleveringen, terwijl extramurale
afnemers sporadisch spoedleveringen vragen. Dat blijkt uit de antwoorden van alle
concurrenten. Bovendien zijn de eisen van ziekenhuizen rondom levertijd scherper;



Leveringsmomenten: het extramurale kanaal kent volgens twee concurrenten vrijwel
uitsluitend in night leveringen, terwijl ziekenhuizen voornamelijk dagleveringen kennen. Eén
distributienetwerk moet opzetten om ziekenhuizen te kunnen beleveren;



Opslag en vervoer: het volume van gekoelde artikelen aan ziekenhuizen is volgens twee
concurrenten veel groter dan het volume van gekoelde artikelen aan extramurale afnemers.

220.

Ziekenhuizen geven aan dat alleen Brocacef, Mediq en Alliance aan de bovengenoemde

eisen voldoen om te kunnen leveren aan ziekenhuizen. Uit onderzoek van ACM blijkt dat
groothandels Pluripharm en Mosadex alleen aan extramurale afnemers leveren. In de punten 283 en
verder gaat ACM hier nader op in.
221.

Track record
Partijen zijn van oordeel dat een intramuraal track record van een groothandel niet van

doorslaggevend belang is bij de levering aan ziekenhuizen. Zowel intramurale als extramurale
afnemers hebben volgens partijen een groot belang bij leveringszekerheid. Wanneer
leveringszekerheid door de groothandel gegarandeerd kan worden, is volgens partijen iedere
marktpartij welkom.
222.

Afnemers en concurrenten geven juist aan dat een track record op het gebied van

groothandel aan ziekenhuizen van doorslaggevend belang is omdat ziekenhuizen het risico op
foutieve leveringen zo veel mogelijk willen vermijden. Uit de programma’s van eisen van
ziekenhuizen blijkt dat ziekenhuizen vaak als knock-out eis stellen dat (de contactpersoon van) de
groothandel meerjarige ervaring heeft in de optimalisatie van logistieke processen tussen
groothandel en ziekenhuisapotheken. De groothandel moet ook beschikken over aantoonbare kennis
van de wet- en regelgeving over verantwoorde distributie van (specialistische) geneesmiddelen aan
ziekenhuizen.
223.

Aanvullende diensten
Partijen geven aan dat er geen onderscheidend vermogen bestaat tussen de aanvullende

diensten van extramurale groothandels en groothandels die leveren aan ziekenhuizen. Intramurale
diensten als het verpakken van geneesmiddelen in een EAV-verpakkingsvorm
(EenheidsAfleverVerpakking) kunnen groothandels volgens partijen eenvoudig inkopen bij een
externe partij. De aanvullende dienst track en trace wordt volgens partijen niet alleen gevraagd door
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ziekenhuizen, maar evenzeer door extramurale afnemers. Zowel volgesorteerde als nietvolgesorteerde groothandels kunnen volgens partijen track en trace diensten leveren.
224.

Concurrenten en afnemers benadrukken daarentegen het belang van de aanvullende

groothandelsdiensten aan ziekenhuizen (‘ontzorgfunctie’ van de groothandel) die de groothandel niet
levert aan extramurale afnemers. Uit het onderzoek onder marktpartijen komen de volgende
aanvullende diensten naar voren: het verpakken van geneesmiddelen in een EAV-verpakkingsvorm,
afdelingsbelevering104 en specifieke track en trace.
225.

De groothandel moet volgens concurrenten en afnemers in staat zijn om geneesmiddelen in

kanaal hanteren extramurale groothandels reguliere patiëntenverpakkingen. Om te kunnen leveren
aan ziekenhuizen moet een extramurale groothandel haar geneesmiddelen ompakken naar EAV.
Eén concurrent geeft aan dat de groothandel deze dienst om geneesmiddelen te verpakken in een
EAV-verpakkingsvorm inderdaad extern inkoopt. Dit neemt echter niet weg dat de groothandel moet
investeren om EAV-diensten te kunnen leveren aan ziekenhuizen.
226.

Meerdere ziekenhuizen verlangen dat de groothandel geneesmiddelen op afdelingsniveau

aanlevert. Eén ziekenhuis geeft daarbij specifiek aan dat afdelingsbelevering er mede voor zorgt dat
extramurale groothandels voor het ziekenhuis niet in aanmerking komen.
227.

Marktpartijen wijzen erop dat ziekenhuizen een specifieke vorm van track en trace services

vragen. Track en trace in het extramurale kanaal is gericht op het kunnen volgen waar de medicatie
zich in het verstrekkingsproces bevindt. Binnen deze track en trace systematiek is niet te herleiden in
welke productiebatch van de betreffende fabrikant een individuele verpakking van een specifiek
geneesmiddel geproduceerd is. In het intramurale kanaal zijn track en trace diensten daarentegen
primair gericht op medicatieveiligheid met ketentraceerbaarheid op batch- en verpakkingsniveau.
Toedieningsregistratie in het ziekenhuissegment gebeurt op het niveau van de individuele pil. Alle
concurrenten geven aan dat een extramurale groothandel moet investeren in het specifieke
intramurale track en trace systeem om te kunnen leveren aan ziekenhuizen.
228.

Samenwerking met poliklinische apotheek
Partijen geven aan dat poliklinische apotheken en ziekenhuisapotheken vaak op dezelfde

plaats gevestigd zijn en nauw samenwerken wat een argument zou zijn om uit te gaan van één
groothandelsmarkt voor intramurale en extramurale leveringen. Op locaties waar geen gescheiden
poliklinische apotheek aanwezig is, vervult de intramurale apotheek volgens partijen veelal de

104

Afdelingsbelevering is een service waarbij de groothandel de door de ziekenhuisapotheek bestelde geneesmiddelen

just-in-time verzamelt, verpakt en distribueert per afdeling in het ziekenhuis.
105

Door middel van EAV-verpakkingen kan iedere individuele pil tot op het moment van inname geïdentificeerd worden.

Die wijze van verpakken bevordert de medicatieveiligheid en therapietrouw en voorkomt spillage.
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extramurale functie.
229.

Uit het onderzoek onder ziekenhuizen volgt dat poliklinische apotheken en

ziekenhuisapotheken gescheiden van elkaar inkopen (en ook financieel zijn gescheiden). In de
praktijk heeft de ziekenhuisapotheek daardoor regelmatig een andere groothandel dan de
poliklinische apotheek. Het merendeel van de ziekenhuizen stelt bovendien dat het toeval is wanneer
de groothandel voor beide apotheken wel dezelfde is.
Beoordeling
Om te beoordelen of er sprake is van een aparte productmarkt voor groothandel aan

ziekenhuizen heeft ACM onderzoek gedaan naar de verschillen en de overeenkomsten tussen de
levering aan ziekenhuizen en aan extramurale afnemers. Indien deze verschillen groot zijn, is het
niet aannemelijk dat ziekenhuizen extramurale aanbieders op dit moment als alternatief beschouwen
en is het eveneens onaannemelijk dat extramurale groothandels een aanbod aan ziekenhuizen
kunnen doen.
231.

Uit het onderzoek onder marktpartijen komt naar voren dat Mosadex en Pluripharm op dit

moment niet leveren aan ziekenhuizen omdat ze niet aan de specifieke eisen van ziekenhuizen op
het gebied van productassortiment, leveringsvoorwaarden, track record en aanvullende diensten
kunnen voldoen. Daardoor zijn er op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen slechts drie van de
vijf groothandels actief hetgeen een eerste aanwijzing vormt voor een afzonderlijke markt.
232.

Voor een beoordeling van aanbodsubstitutie is - anders dan partijen betogen - niet zozeer

relevant of vooral sprake is van overeenkomsten tussen de beide segmenten, maar of de verschillen
tussen beide segmenten zodanig groot zijn dat extramurale groothandels bij een geringe en
duurzame prijsverhoging op het intramurale segment niet op korte termijn en zonder aanzienlijke
meerkosten zullen kunnen leveren aan het intramurale segment.106
233.

Volgens partijen zijn de verschillen in het productassortiment tussen het intramurale

segment en het extramurale segment beperkt. Hoewel uit het onderzoek van ACM naar voren komt
dat het verschil op basis van volume relatief klein is, gaat het desalniettemin om [10-30]%
omzetwaarde van de producten die alleen (voor 100%) intramuraal afgezet worden. Uit het
onderzoek onder concurrenten blijkt namelijk dat de unieke producten voornamelijk dure spécialités
betreffen waardoor een extramurale groothandel forse investeringen moet doen om een
productassortiment voor ziekenhuizen te realiseren. In het kader van aanbodsubstitutie zijn juist de
investeringskosten als gevolg van productverschillen - en daardoor de omzetwaarde - van belang.
ACM is daarom van oordeel dat het verschil tussen het intramurale en extramurale
productassortiment een relevant element vormt bij de beoordeling of sprake is van aanbodsubstitutie.

106

Zie Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke

mededingingsrecht, punten 20 tot en met 23.
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234.

Daarnaast zijn er ondanks de overeenkomsten die partijen noemen ook belangrijke

investeringskosten als gevolg van verschillen in de leveringsvoorwaarden. In het onderzoek onder
marktpartijen in de vergunningsfase hebben concurrenten overtuigend aangetoond dat de specifieke
bestelsoftware een bottleneck vormt voor extramurale groothandels. Ook hebben concurrenten
overtuigend aangetoond dat de eisen op het gebied van spoedleveringen, bestelfrequentie,
leveringsmomenten en opslag en vervoer danig verschillen ten opzichte van de groothandel aan
extramurale afnemers. Deze verschillen zijn dusdanig dat extramurale groothandels forse
investeringen moeten doen om te voldoen aan de specifieke eisen van ziekenhuizen. Vanwege de
complexiteit van de specifieke eisen - bijvoorbeeld op het gebied van ICT - vergt het daarenboven

235.

Partijen zijn van oordeel dat een intramuraal track record van een groothandel niet van

doorslaggevend belang is bij de levering aan ziekenhuizen. Zowel intramurale als extramurale
afnemers hebben volgens partijen een groot belang bij leveringszekerheid. Het is echter niet relevant
in hoeverre leveringszekerheid voor intramurale afnemers en extramurale afnemers van hetzelfde
belang is, maar of voor ziekenhuizen ervaring in het ziekenhuissegment cruciaal is bij de keuze voor
een groothandel. In het onderzoek onder marktpartijen hebben ziekenhuizen overtuigend
aangetoond dat een intramuraal track record voor hen een knock-out criterium is. Dit vormt daarmee
een drempel voor extramurale groothandels om over te schakelen naar groothandelslevering aan
ziekenhuizen.
236.

Ook betogen concurrenten overtuigend dat de aanvullende diensten die de groothandel

levert aan intramurale afnemers afwijkend zijn. Door diensten als het verpakken van geneesmiddelen
in een EAV-verpakkingsvorm, afdelingsbelevering en specifieke track en trace services vervult een
intramurale groothandel een ontzorgfunctie voor ziekenhuizen. Weliswaar geven partijen aan dat een
groothandel de EAV-dienst inkoopt bij een externe partij, maar dit neemt niet weg dat een
extramurale groothandel een investering moet doen om deze dienst te realiseren. De groothandel
kan de EAV-dienst immers zelf opzetten of extern inkopen. Ook geven partijen aan dat zowel
extramurale als intramurale groothandels track en trace leveren, maar concurrenten geven
overtuigend aan dat de specifieke intramurale track en trace een dusdanig andere toepassing vergt
dat extramurale groothandels hier niet eenvoudig (en zonder een investering) aan kunnen voldoen.
Op basis van het bovenstaande is ACM van oordeel dat er relevante verschillen zijn in aanvullende
diensten die er voor zorgen dat een extramurale groothandel momenteel niet in aanmerking komt om
te leveren aan ziekenhuizen.
237.

Volgens partijen werken poliklinische apotheken en ziekenhuisapotheken nauw samen en

vervult de intramurale apotheek op locaties zonder apotheek de extramurale functie. Dat de
intramurale apotheek de extramurale functie vervult, zorgt er echter niet voor dat extramurale
groothandels daardoor eenvoudiger aan ziekenhuizen kunnen leveren. Uit het onderzoek onder
marktpartijen volgt bovendien dat ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken gescheiden
inkopen. Daarom is ACM van oordeel dat dit argument van partijen geen aanwijzing vormt dat er
sprake is van één groothandelsmarkt voor intramurale en extramurale leveringen.
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Conclusie
238.

Op basis van het bovenstaande concludeert ACM dat aanbodsubstitutie niet aannemelijk is

omdat de verschillen tussen beide segmenten te groot zijn. Een extramurale groothandel dient
investeringen te doen om de verschillen in productassortiment, leveringsvoorwaarden en
aanvullende diensten te overbruggen. En zelfs indien een extramurale groothandel deze
investeringen weet te realiseren, zou het alsnog een lange tijdsperiode vergen voordat de
extramurale groothandel daadwerkelijk kan opereren op het intramurale segment. 107 Bovendien
hebben extramurale groothandels geen track record op het intramurale segment, terwijl dit een
knock-out criterium is voor ziekenhuizen.
ACM concludeert eveneens dat geen sprake is van vraagsubstitutie tussen extramurale

groothandels en groothandels die leveren aan ziekenhuizen. Ziekenhuizen stellen dusdanig andere
eisen aan de groothandel (zowel technisch als in de vorm van ‘ontzorging’) dat zij bij een kleine,
maar significante prijsverhoging niet zullen overstappen op een extramurale groothandel.
240.

ACM concludeert op basis van het bovenstaande dat er een aparte relevante productmarkt

is voor groothandel aan ziekenhuizen die zich onderscheidt van de groothandel aan extramurale
afnemers.

c.
241.

Onderscheid naar type afnemer: zorginstellingen

In het meldingsbesluit heeft ACM aangegeven in een eventuele vergunningsfase te

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.
242.

Onder zorginstellingen worden verstaan intramurale instellingen anders dan ziekenhuizen

zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en specialistische zorginstellingen zoals revalidatiecentra,
instellingen voor gehandicaptenzorg en GGZ-instellingen.
Visie partijen
243.

Partijen stellen zich primair op het standpunt dat er bij de definitie van de relevante

groothandelsmarkt geen nader onderscheid gemaakt dient te worden tussen de verschillende typen
van afnemers en dus ook niet naar zorginstellingen. Partijen voeren hierbij aan dat veel
zorginstellingen worden beleverd door reguliere apotheken. Exacter gezegd, levert de apotheek de
geneesmiddelen op naam van de bewoners van deze instellingen. Deze (bewoners van)

107

Ingeval substitueerbaarheid aan de aanbodzijde een aanzienlijke aanpassing van de bestaande materiële en

immateriële activa, bijkomende investeringen, strategische beslissingen of tijd zou vergen, wordt bij de bepaling van de
markt met deze substitueerbaarheid geen rekening gehouden (Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling
van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, punt 23).
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zorginstellingen zijn daarmee dus geen afnemer van het groothandelskanaal, maar van het
detailhandelskanaal. Daarnaast worden zorginstellingen ook beleverd door centrale
instellingsapotheken. Brocacef en Mediq bezitten beide een dergelijke instellingsapotheek. Deze
instellingsapotheken van Brocacef en Mediq zijn zelf geen groothandel, maar een (bijzonder soort)
apotheek die beleverd wordt door de respectievelijke groothandels van Brocacef en Mediq. Gelet
hierop zijn partijen van opvatting dat er geen sprake is van een aparte markt voor de belevering van
zorginstellingen. Veeleer zijn er redenen om deze leveringen te rekenen tot het extramurale kanaal.
Samenvattend concluderen partijen dat indien er binnen het groothandelskanaal al een onderscheid
gemaakt zou moeten worden tussen verschillende categorieën afnemers (hetgeen zij dus betwisten)
ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Er is volgens dit subsidiaire standpunt van partijen sprake
van een intramuraal kanaal waartoe alleen ziekenhuizen behoren en een extramuraal kanaal voor
levering aan zowel reguliere apotheken als instellingsapotheken.
Marktonderzoek
244.

Concurrerende groothandels bevestigen de door partijen geschetste situatie, namelijk dat

zorginstellingen worden beleverd door reguliere apotheken en (in toenemende mate door)
instellingsapotheken van de groothandel en dat de farmaceutische zorg rechtstreeks wordt geleverd
op naam van de patiënt in de instelling. Zorginstellingen vragen daarbij specifieke services zoals
regelmatig overleg van een apotheker gespecialiseerd in ouderenzorg met instellingsartsen en de
verpleging, het opstellen en bewaken van een formularium, medicatiebeoordelingen, specifieke ICT,
de productie van baxterzakjes met toedienlijsten en controles. Instellingsapotheken betrekken soms
een reguliere apotheek voor de uiteindelijke zorgverlening en anderzijds worden reguliere apotheken
wel eens ondersteund door instellingsapotheken bij de levering van zorg aan patiënten in
zorginstellingen. Het komt daarnaast voor dat een ziekenhuisapotheek tegelijkertijd de apotheek is
voor een aantal nabijgelegen (aan het ziekenhuis gelieerde) zorginstellingen.
245.

Enkele concurrenten onderschrijven de opvatting van partijen dat de leveringen aan

zorginstellingen behoren tot de leveringen aan het (extramurale) detailhandelskanaal (de
extramurale groothandelsmarkt). Een andere concurrent ziet de levering aan zorginstellingen als een
aparte deelmarkt naast de deelmarkt levering aan ziekenhuizen en de deelmarkt levering aan
openbare apotheken.
246.

Enkele concurrenten wijzen erop dat groothandelaren die leveren aan ziekenhuizen een

voorsprong hebben als het gaat om de levering aan zorginstellingen. Deze groothandelaren hebben
inzicht in de prijs die ziekenhuizen betalen voor geneesmiddelen. Ziekenhuisapotheken baseren de
geneesmiddelenprijs voor zorginstellingen op de zogenaamde contractprijzen die voor het ziekenhuis
met de fabrikant worden afgesloten. Deze intramurale prijzen zijn aanzienlijker lager dan de
extramurale prijzen. Het ontbreekt een groothandel die uitsluitend aan het extramurale kanaal levert
aan inzicht in deze intramurale prijzen waardoor hij via de eigen instellingsapotheek geen tarieven
kan offreren aan zorginstellingen die concurrerend zijn met de door ziekenhuisapotheken
aangeboden prijzen. Partijen beschikken wel over deze kennis en kunnen daardoor via hun eigen
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instellingsapotheek scherpe tarieven offreren aan zorginstellingen. Naar het oordeel van ACM is het
ook nu, voorafgaand aan de voorgenomen concentratie, al zo dat Brocacef en Mediq beide zowel
leveren aan ziekenhuizen als via hun instellingsapotheek aan zorginstellingen en heeft de
voorgenomen concentratie hierop geen invloed. Op dit bezwaar van concurrenten zal derhalve
verder niet worden ingegaan.
Beoordeling
247.

Uit het onderzoek in de vergunningsfase is het volgende naar voren gekomen. Medicijnen

worden geleverd aan (cliënten in) zorginstellingen via instellingsapotheken van de groothandel, via
niet rechtstreeks aan zorginstellingen, maar uitsluitend via de drie genoemde distributiekanalen. De
instellingsapotheek vervult hierbij een vergelijkbare functie als de reguliere apotheek en de
ziekenhuisapotheek. Instellingsapotheken, reguliere apotheken en ziekenhuisapotheken leveren de
medicijnen in de zorginstelling af op naam van de cliënt inclusief een bijbehorend dienstenpakket. De
groothandel levert de medicijnen niet op naam en levert geen bijbehorende diensten. Deels hebben
de leveringen van de groothandel in dit segment aldus dezelfde kenmerken als leveringen aan het
extramurale kanaal. Deels lopen de leveringen aan zorginstellingen via de ziekenhuisapotheek en
daarmee via het intramurale groothandelskanaal. Deels lopen de leveringen via de eigen
instellingsapotheek. Ook Pluripharm en Mosadex, extramurale groothandels, zijn actief op het gebied
van de levering aan zorginstellingen en hebben een eigen instellingsapotheek.
Conclusie
248.

Gelet op de vermelde kenmerken concludeert ACM dat de leveringen die uiteindelijk

bestemd zijn voor (cliënten in) zorginstellingen deels lopen via het extramurale groothandelskanaal
en deels via het intramurale groothandelskanaal. Daarnaast leveren groothandels intern aan hun
eigen instellingsapotheek.
249.

Indien de leveringen aan (cliënten in) zorginstellingen op groothandelsniveau deel zouden

uitmaken van de groothandel aan extramurale afnemers is in het meldingsbesluit geconcludeerd dat
ACM het niet aannemelijk acht dat de daadwerkelijke mededinging op een mogelijke markt voor
groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en aanverwante
(logistieke) diensten aan extramurale afnemers als gevolg van de voorgenomen concentratie
significant zou kunnen worden belemmerd.108 Deze conclusie verandert niet door toevoeging van de
leveringen die uiteindelijk voor (cliënten in) zorginstellingen bestemd zijn. 109 Laatstgenoemde
leveringen maken een zeer beperkt deel uit van de totale leveringen aan het extramurale kanaal.

108

Zie meldingsbesluit, punt 181.

109

Partijen hebben in de vergunningaanvraag aangegeven dat de omzet van de instellingsapotheken van Brocacef en

Mediq, gezien het voorgaande, wordt geboekt als detailhandelsomzet en dus ook als zodanig is opgenomen in het
kader van de meldings- en de vergunningsfase.
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250.

Indien de leveringen aan (cliënten in) zorginstellingen deel zouden uitmaken van het

intramurale groothandelskanaal, dan wordt op de problematiek die daar speelt ingegaan in de punten
268 tot en met 349. De leveringen die uiteindelijk zijn bestemd voor (cliënten in) zorginstellingen
maken een zodanig klein deel uit van de intramurale groothandelsmarkt dat het
mededingingsprobleem hierdoor niet wordt beïnvloed.
251.

Voor zover er sprake is van interne leveringen aan de instellingsapotheek geldt dat op dit

moment, evenals op de extramurale groothandelsmarkt (levering aan openbare apotheken), vijf110
groothandels actief zijn.
Gelet op het voorgaande zal op de groothandelsleveringen van geneesmiddelen die

uiteindelijk bestemd zijn voor (cliënten in) zorginstellingen in dit besluit verder niet afzonderlijk
worden ingegaan.

d.
253.

Onderscheid naar verschillende vormen van distributie

De groothandel levert de geneesmiddelen aan ziekenhuizen via twee verschillende

distributiemodellen: traditionele distributie en distributiearrangementen. Bij traditionele distributie
onderhandelt de groothandel met de fabrikant over de inkoopprijs. De groothandel onderhandelt
vervolgens met het ziekenhuis dat het geneesmiddel koopt over de verkoopprijs. Bij een
distributiearrangement maakt het ziekenhuis een afspraak over de prijs van het geneesmiddel met
de fabrikant waarna de fabrikant het geneesmiddel distribueert via de door het ziekenhuis
gecontracteerde groothandel. De groothandel levert het geneesmiddel vervolgens aan het
ziekenhuis tegen de tussen het ziekenhuis en de fabrikant afgesproken prijs (plus eventueel een
opslag of met een korting).
254.

Fabrikanten kiezen er ook wel voor om bepaalde geneesmiddelen niet via de door het

ziekenhuis geselecteerde groothandel te leveren, maar rechtstreeks aan het ziekenhuis (eventueel
exclusief via één logistiek dienstverlener of een door de fabrikant geselecteerde groothandel). Deze
distributeur krijgt dan de opdracht van de fabrikant en niet van het ziekenhuis. In dat geval is er
sprake van directe leveringen door de fabrikant aan het ziekenhuis.
255.

In het meldingsbesluit heeft ACM het vooralsnog niet aannemelijk geacht dat er op een

mogelijke markt voor groothandel aan ziekenhuizen voldoende disciplinering uitgaat van directe
leveringen door fabrikanten. ACM heeft hier in de vergunningsfase nader onderzoek naar gedaan.
Visie partijen

110

Alliance heeft geen eigen instellingsapotheek, maar heeft samen met franchisenemers een onderneming opgezet die

ondersteuning biedt aan apotheken op het gebied van patiënt specifieke distributie zowel voor patiënten die thuis wonen
als voor patiënten in zorginstellingen.
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256.

Partijen stellen zich op het standpunt dat directe leveringen111 tot de groothandelsmarkt voor

levering aan ziekenhuizen behoren. Partijen scharen levering via distributiearrangementen ook onder
directe leveringen. Partijen geven aan dat directe leveringen een substituut vormen voor het
traditionele groothandelskanaal en dat hiervan een sterk disciplinerende druk uitgaat. Partijen
refereren daarbij aan reacties van fabrikanten die aangeven dat zij in sommige gevallen hun
geneesmiddelen goedkoper zelf distribueren.
257.

Partijen wijzen erop dat twee fabrikanten voor enkele geneesmiddelen die zowel intramuraal

als extramuraal worden geleverd voor belevering van het intramurale kanaal hebben gekozen voor
exclusieve distributie via één groothandel. Overige groothandels (en andere leveranciers) leveren
normale groothandelsleveringen gaat.
258.

Partijen wijzen er tevens op dat ongeveer [40-50]% van de geneesmiddelen op basis van

AIP-waarde112 direct wordt geleverd door fabrikanten aan ziekenhuizen zonder tussenkomst van de
groothandel. Partijen geven ook aan dat directe levering de functie van de volgesorteerde
groothandel niet kan vervangen, maar dat dat voor een effectieve disciplinering ook niet nodig is.
Marktonderzoek
259.

Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat distributiearrangementen en traditionele

distributie beide onderdeel uitmaken van één contract dat een ziekenhuis afsluit met een
groothandel. Anders dan bij directe leveringen door de fabrikant gaat bij distributiearrangementen,
net zoals bij traditionele distributie, het economisch risico van de fabrikant over naar de groothandel.
De groothandelaar wordt eigenaar van de geneesmiddelen voordat deze de geneesmiddelen levert
aan het ziekenhuis.
260.

In tegenstelling tot de situatie bij traditionele distributie en distributiearrangementen maakt bij

directe levering niet het ziekenhuis, maar de fabrikant afspraken met een logistiek dienstverlener of
een groothandel. Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat fabrikanten met name voor directe
levering kiezen wanneer de afzet beperkt is en het product relatief duur en/of nieuw. In een dergelijke
situatie is het te kostbaar om het product bij verschillende groothandels neer te leggen. Zelf
distribueren kan dan goedkoper zijn, aldus een fabrikant. Bij directe leveringen is de situatie waarbij
de exclusieve distributie wordt uitbesteed aan een groothandel daarbij vergelijkbaar met de situatie
waarbij de fabrikant voor de levering een logistiek dienstverlener inschakelt. In beide gevallen zijn de
producten van de fabrikant niet vrij verkrijgbaar op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen,
maar slechts via één distributeur.
261.

Uit het onderzoek onder ziekenhuizen en fabrikanten komt eenduidig naar voren dat een

111

Inclusief exclusieve distributieovereenkomsten.

112

AIP staat voor Apotheek Inkoopprijs.
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daardoor alleen parallelproducten van deze fabrikanten. Volgens partijen blijkt hieruit dat het om
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ziekenhuis uit efficiëntieoverwegingen beleverd wil worden door een groothandel. De groothandel is
onmisbaar voor het reguliere assortiment dat via de groothandel aan ziekenhuizen wordt geleverd.
Ziekenhuizen hebben aangegeven sporadisch - in sommige (uitzonderings)gevallen - te opteren voor
directe levering in plaats van levering via de groothandel, bijvoorbeeld als een ziekenhuis daarmee
leveringsproblemen kan voorkomen. Directe leveringen kunnen dus niet dienen als substituut voor
hetgeen nu via de groothandel loopt. Dat een deel van de geneesmiddelen nu al direct wordt
geleverd door fabrikanten aan ziekenhuizen, zonder tussenkomst van de groothandel, doet daar niet
aan af.
Beoordeling en conclusie
ACM komt tot de conclusie dat de rol van de groothandel bij traditionele distributie en bij

distributiearrangementen dezelfde kenmerken (groothandel bepaalt en loopt risico) vertoont en deze
vormen van distributie daarom tot dezelfde relevant markt voor groothandel aan ziekenhuizen
behoren. ACM komt daarnaast tot de conclusie dat die rol op belangrijke punten afwijkt van een
mogelijke rol in het kader van directe levering (fabrikant bepaalt en loopt risico).
263.

Fabrikanten kunnen direct leveren, maar hebben daar geen voorkeur voor, behalve wanneer

het gaat om nieuwe en/of dure geneesmiddelen en een beperkte afzet. Hoewel fabrikanten dus in
theorie wel meer geneesmiddelen direct zouden kunnen leveren, blijkt uit het onderzoek onder
marktpartijen dat het voor ziekenhuizen onmisbaar is om een groot deel van het assortiment via de
groothandel geleverd te krijgen. Directe levering vormt geen volwaardig substituut voor leveringen
die via de groothandel lopen.
264.

Evenals in het meldingsbesluit gaat ACM daarom in dit besluit uit van een markt voor

groothandel aan ziekenhuizen waartoe niet directe leveringen door fabrikanten aan ziekenhuizen
behoren. In de beoordeling zal wel rekening gehouden worden met de potentiële concurrentiedruk
die van directe leveringen op Brocacef en Mediq uit kan gaan.

e.
265.

Conclusie relevante productmarkten

Op basis van het bovenstaande concludeert ACM dat er een aparte relevante markt is voor

groothandel in receptgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en
aanverwante (logistieke) diensten aan ziekenhuizen (hierna: markt voor groothandel aan
ziekenhuizen). Aangezien het aandeel van medische hulpmiddelen en OTC-geneesmiddelen dat aan
ziekenhuizen geleverd wordt via de volgesorteerde groothandel zeer beperkt is, zal de beoordeling
van de gevolgen van de voorgenomen concentratie zich richten op receptgeneesmiddelen en
aanverwante (logistieke) diensten.
266.

ACM zal bij de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie ingaan op de

vraag of er van buiten de markt concurrentiedruk uitgaat van (potentiële) toetreding vanuit de markt
voor groothandel aan extramurale afnemers tot de markt voor groothandel aan ziekenhuizen (zie de
punten 318 tot en met 331) en/of van directe leveringen (zie de punten 332 tot en met 347).
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ii.
267.

Relevante geografische markt
In het meldingsbesluit is ACM uitgegaan van een nationale markt voor groothandel aan

ziekenhuizen. (Markt)partijen betwisten dit niet. De omvang van de geografische markt is daarom
geen voorwerp van onderzoek geweest in de vergunningsfase. Ook in dit besluit gaat ACM uit van
een nationale markt voor groothandel aan ziekenhuizen.
B. Gevolgen van de voorgenomen concentratie
268.

In deze paragraaf gaat ACM in op de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de

269.

ACM heeft in het meldingsbesluit voldoende aannemelijk geacht dat door de voorgenomen

concentratie een nabije concurrent van Brocacef weg valt en het aantal aanbieders afneemt van drie
naar twee. Voorts heeft ACM het aannemelijk geacht dat hierdoor significante concurrentiedruk weg
valt waardoor de daadwerkelijke mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie
significant zou kunnen worden belemmerd.
270.

ACM heeft het bovenstaande in de vergunningsfase nader onderzocht om te kunnen

beoordelen of Brocacef na de voorgenomen concentratie winstgevend haar prijzen kan verhogen
en/of haar kwaliteit kan verlagen. ACM heeft daartoe nader onderzoek gedaan naar de actuele
concurrentiedruk en de gevolgen van de voorgenomen concentratie (marktaandelen, het
concurrentieproces, concurrentiedruk die Brocacef en Mediq op elkaar uitoefenen, de
concurrentiedruk die Alliance uitoefent op Brocacef en Mediq en de gevolgen van de voorgenomen
concentratie), zie hierna de punten 271 tot en met 303. Vervolgens heeft ACM onderzocht of
voldoende concurrentiedruk kan uitgaan van compenserende afnemersmacht van ziekenhuizen
(paragraaf ii), mogelijke concurrentiedruk bestaat door potentiële toetreding (paragraaf iii) en/of van
buiten de markt door directe leveringen van farmaceutische producten door fabrikanten aan
ziekenhuizen (paragraaf iv).
Visie partijen
271.

Volgens partijen is het aannemelijk dat Brocacef en Alliance na de transactie intensief met

elkaar blijven concurreren omdat Alliance een nabije concurrent is. Volgens partijen is een belangrijk
kenmerk van de levering van groothandelsdiensten aan ziekenhuizen dat sprake is van een
biedmarkt. Dit betekent dat ook indien er slechts twee aanbieders op deze markt overblijven Brocacef en Alliance - sprake kan zijn van concurrerende biedingen. Iedere partij heeft een sterke
prikkel om concurrerend te bieden, mede omdat ziekenhuizen meerjarige contracten afsluiten en het
aantal contracten in de markt relatief beperkt is. Daarnaast stelt het winnen van nieuwe afnemers
partijen in staat te profiteren van (additionele) schaalvoordelen in de distributieketen. Hierdoor
kunnen partijen meer investeren in innovatie en kan in algemene zin worden gesteld dat een groter
volume leidt tot inkoopvoordelen die typisch zullen worden doorgegeven aan de afnemers (hetgeen
in een concurrerende markt leidt tot lagere prijzen). Ook geven partijen aan dat er geen
capaciteitsrestricties zijn. Bij een prijsverhoging van Brocacef na de concentratie zouden Alliance of

67/179

markt voor groothandel aan ziekenhuizen.
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toetreders daardoor afzet kunnen overnemen.
i.

Actuele concurrentiedruk

a.
272.

Marktaandelen

ACM stelt vast dat er thans drie aanbieders actief zijn op de markt voor groothandel aan

ziekenhuizen: Brocacef, Mediq en Alliance. Hun marktaandelen zijn vergelijkbaar en over de
afgelopen jaren stabiel gebleven (zie tabel 1).
113

Marktaandeel o.b.v. aantal
ziekenhuizen waarvan
Marktaandeel o.b.v. Marktaandeel o.b.v. primaire hoofdleverancier
omzet (2013)
omzet (2014)
(2015)114
Brocacef

[30-40]%

[20-30]%

[30-40]%

Mediq

[40-50]%

[40-50]%

[30-40]%

Partijen

[70-80]%

[60-70]%

[60-70]%

Alliance

[20-30]%

[30-40]%

[30-40]%

273.

Uit de tabel blijkt dat Brocacef en Mediq op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen op

basis van omzet115 in 2013 en 2014 een marktaandeel hadden van respectievelijk circa [70-80]% en
[60-70]% en Alliance van respectievelijk [20-30]% en [30-40]%. Uit de tabel blijkt tevens dat op basis
van het aantal ziekenhuizen waarvan de groothandel de primaire leverancier is Brocacef en Mediq in
2015 een gezamenlijk marktaandeel hadden van [60-70]% en Alliance van [30-40]%.
274.

Uit de concentratiegraad op een markt kan nuttige informatie worden afgeleid over de

concurrentiesituatie. Om marktconcentratie te meten, wordt de Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
toegepast. In deze markt bedraagt het absolute niveau van de HHI - uitgaande van de
marktaandelen gebaseerd op omzet (in 2014) - voor de overname 3406 en na de overname 5695.
Dat indexcijfer wijst op een sterke concentratiegraad. De delta (een graadmeter voor verandering in
concentratiegraad door de overname) van de HHI als gevolg van de concentratie is 2289 wat duidt
op een sterke toename van de concentratiegraad in deze markt als gevolg van de overname.116

113

De marktaandelen zijn berekend op basis van cijfers van partijen, Alliance en Farminform. Farminform biedt een

database met informatie over de geneesmiddelenmarkt in Nederland, waaronder omzetcijfers (www.farminform.nl).
114

Daarbij is uitgegaan van de cijfers van Farminform (eerste halfjaar van 2015).

115

Tegen AIP.

116

Richtsnoeren horizontale fusies, punt 20.
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b.
275.

Concurrentieproces

Om de gevolgen van de voorgenomen concentratie goed te kunnen beoordelen, is het nodig

om een duidelijk beeld te hebben van de wijze waarop thans de concurrentie plaatsvindt op de
markt. In dat kader is van belang dat in de economische theorie en de beschikkingenpraktijk117 in het
algemeen het standpunt wordt ingenomen dat een afname van het aantal spelers van drie naar twee
de daadwerkelijke mededinging negatief zal beïnvloeden en dat prijzen (significant) zullen stijgen
(en/of kwaliteit zal afnemen), behalve in bepaalde bijzondere gevallen bijvoorbeeld wanneer er
sprake is van een perfecte biedmarkt, partijen geen nabije concurrenten zijn en toetreding eenvoudig
is.
Ziekenhuizen selecteren een groothandel als hun primaire leverancier van

receptgeneesmiddelen en aanverwante (logistieke) diensten. Dit doen ze over het algemeen door
middel van een aanbestedings- of offertetraject. Zo hebben academische ziekenhuizen bijvoorbeeld
een aanbestedingsplicht.
277.

Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat ziekenhuizen hun groothandel kiezen op

basis van zowel prijs als kwaliteit. Belangrijke keuzefactoren van ziekenhuizen ten aanzien van
kwaliteit zien in hoofdlijnen op de volgende aspecten: algemeen (bijvoorbeeld voldoen aan wettelijke
voorschriften en richtlijnen), het assortiment aan geneesmiddelen (zoals volgesorteerdheid van de
groothandel), de logistiek (o.m. ten aanzien van leveren, bestellen, het interne proces bij de
groothandel, retouren en managementrapportages),118 facturatie (zoals wijze en frequentie) en
service c.q. relatie (bijvoorbeeld meerjarige ervaring van de contactpersoon bij de groothandel of
aanvullende dienstverlening).
278.

Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat ziekenhuizen de laatste jaren relatief vaker

zijn overgestapt naar een andere groothandel dan in het verleden. Ziekenhuizen noemen

117

Zie bijvoorbeeld M. Motta, Competition Policy – Theory and Practice, Cambridge University Press: 2004, p. 235:

“Other things being equal, the larger the number of independent firms operating after the merger the less likely it is to be
detrimental to consumers. The intuition for this result is straightforward, as the ability of merging firms to exert market
power clearly depends on the number of rivals. (…) This gives us a rationale for using a concentration index, such as
the Herfindahl Hirschman Index (HHI), as a first screening device for the unilateral effects of mergers: ceteris paribus,
we should worry more about a merger in an industry which is highly concentrated than about one which occurs in a
fragmented industry”. Zie ook David A. Balto en James Kovacs: Ball-Rexam: Not A Typical 3-To-2 Merger, en de
beschikking van de Commissie van 30 januari 2013 in zaak COMP/M.6570 - UPS/TNT Express, punt 720. Zie voor
andere voorbeelden uit de beschikkingenpraktijk van de Commissie waar zij een drie naar twee concentratie als
problematisch heeft beschouwd bijvoorbeeld (het persbericht inzake) de beschikking van 8 september 2015 in zaak
COMP/M.7278 - Alstom / General Electric en de beschikking van 15 december 2014 in zaak COMP/M.7252 - Holcim /
Lafarge.
118

Meer op detailniveau gaat het om eisen op het gebied van bijvoorbeeld frequentie van levering, afdelingsbelevering,

levering uit dezelfde charge, de juiste verpakkingswijze (bijv. EAV en/of gekoeld), servicegraad en ICT (track en trace).
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verschillende redenen om te switchen van groothandel. Zo heeft een ziekenhuis een prikkel om te
switchen bij onvrede over de huidige primaire groothandel of als een ziekenhuis een (substantieel)
financieel voordeel of beter contract kan behalen door over te stappen. Ook kan het ziekenhuis door
over te stappen, inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Er zijn ongeveer honderd ziekenhuizen
in Nederland. Uit het onderzoek onder marktpartijen volgt dat ongeveer 26 ziekenhuizen van het
totale aantal ziekenhuizen in de afgelopen drie jaar geswitcht zijn.119 Het ging daarbij om circa
zestien aanbestedings- en offertetrajecten (zie hierna punt 281).
279.

Volgens partijen moet hun positie op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen worden

gerelativeerd omdat deze sterke trekken vertoont van een (perfecte) biedmarkt waarop Brocacef,
Brocacef en Alliance - kan er sprake zijn van concurrerende biedingen, aldus partijen. Daartoe
voeren partijen aan dat: i) aanbestedingen op de intramurale markt ‘winner takes it all’
aanbestedingen zijn; ii) de huidige marktaandelen van de op de markt aanwezige partijen goed
vergelijkbaar zijn hetgeen niet wijst op een structureel concurrentievoordeel of -nadeel voor één van
de partijen; iii) ACM heeft geconstateerd dat sprake is van relatief lage bruto marges op de markt
voor de groothandel aan ziekenhuizen en dat de drie groothandels over het algemeen gelijkwaardig
zijn en elkaar daardoor scherp houden.
280.

Als sprake is van een biedmarkt die aan bepaalde voorwaarden voldoet, zou het

uitgangspunt dat een drie naar twee concentratie significante negatieve gevolgen heeft voor de
mededinging kunnen worden weerlegd. Volgens Klemperer (2005) leidt een concurrentieproces op
een biedmarkt met een zeer beperkt aantal spelers (bijvoorbeeld twee) al tot competitieve uitkomsten
indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Scherp bieden is in dat geval gegarandeerd omdat
het risico op het niet winnen van een bieding en de gevolgen daarvan groot zijn. Een dergelijke
“perfecte” biedmarkt is volgens Klemperer een biedmarkt die voldoet aan:120


Het ‘winner takes all’-principe: de winnaar van de aanbesteding krijgt de hele opdracht;



De concurrentie is lumpy: tenders komen niet vaak voor, de waarde van ieder contract is zeer
significant en de belangen zijn groot, bieders hebben een prikkel om zeer scherp te bieden;



De concurrentie begint bij elke aanbesteding volledig opnieuw: er zijn geen lock-in effecten, de
zittende speler heeft geen doorslaggevende voordelen;



Toetreding tot de markt is eenvoudig: zittende spelers moeten rekening houden met verlies van

119

Bron: Farminform en informatie van (markt)partijen.

120

Zie P. Klemperer, Bidding markets, (Occasional Paper), Londen: UK Competition Commission, 2005. En bijvoorbeeld

het besluit van ACM van 9 december 2010 in zaak 6957/Veolia - CDC - Transdev, punt 53, voetnoot 45. De eerste drie
criteria hebben sterke overeenkomsten met het basis statische Bertrand-model waarin twee spelers voldoende zijn voor
perfecte concurrentie, omdat de partij die de laagste prijs vraagt de hele markt zal bedienen. Kenmerken van dit model
zijn homogene goederen, constante en dezelfde marginale kosten en geen capaciteitsbeperkingen. Als we het vierde
criterium toevoegen (geen toetredingsbarrières), is er feitelijk sprake van een perfect contesteerbare markt waarop zelfs
één speler voldoende zou zijn voor perfecte concurrentie.
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Mediq en Alliance sterk met elkaar concurreren. Ook indien slechts twee spelers overblijven -
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een aanbesteding aan een nieuwkomer (ACM gaat hier in paragraaf iii nader op in).
281.

ACM constateert dat de markt voor groothandel aan ziekenhuizen niet aan alle voorwaarden

voor een “perfecte” biedmarkt voldoet. Zo is de concurrentie op de markt voor groothandel aan
ziekenhuizen niet “lumpy”. Er zijn regelmatig aanbestedingen of andere gelegenheden om mee te
dingen naar een contract. In de periode 2012 - september 2015 waren dit - voor zover voor ACM
inzichtelijk uit de beschikbare informatie - zestien aanbestedings- en offertetrajecten. Contracten
hebben over het algemeen een looptijd van drie tot vijf jaar. Bovendien is de waarde van een
individueel contract ten opzichte van de gehele markt niet dusdanig groot dat groothandels het zich
niet kunnen veroorloven om een opdracht niet te winnen. De waarde van een contract hangt samen
één tot - in een uitzonderlijk geval - tien ziekenhuizen121 waarbij ACM heeft geconstateerd dat het bij
samenwerkingsverbanden doorgaans om twee tot vijf ziekenhuizen gaat.122 Nu er circa honderd
ziekenhuizen in Nederland zijn, staat of valt de positie van de groothandel met andere woorden dus
niet met het winnen (of verliezen) van één of enkele aanbesteding(en).123 Dat wordt ook ondersteund
door het feit dat de marktaandelen de afgelopen jaren stabiel zijn gebleven. In dit kader is bovendien
van belang dat indien Alliance nog capaciteit heeft om een groter deel van de markt te bedienen het,
anders dan in een perfecte biedmarkt, niet zo is dat zij in één keer de volledige markt kan bedienen.
Dat wil zeggen zonder dat zij daarvoor investeringen zou moeten doen. Voorts is toetreding tot de
markt niet eenvoudig omdat er significante toetredingsdrempels zijn (zie paragraaf iii).
282.

Gelet op het voorgaande stelt ACM vast dat de markt voor groothandel aan ziekenhuizen

geen “perfecte” biedmarkt is. De markt voor groothandel aan ziekenhuizen voldoet niet aan alle
voorwaarden voor een biedmarkt waarop - zoals partijen stellen - twee spelers voldoende zijn voor
concurrerende biedingen. De presumptie dat deze drie naar twee concentratie significante negatieve
gevolgen heeft voor de mededinging blijft dan ook overeind. ACM gaat hierna in op de rol die de
huidige spelers in het concurrentieproces spelen en de gevolgen van de voorgenomen concentratie.

c.

Onderlinge concurrentiedruk tussen Brocacef en Mediq, concurrentiedruk
van Alliance en gevolgen van de voorgenomen concentratie

Onderlinge concurrentiedruk tussen Brocacef en Mediq en concurrentiedruk van Alliance
283.

ACM heeft onderzocht in welke mate Brocacef en Mediq op de markt voor groothandel aan

ziekenhuizen met elkaar concurreren en welke andere ondernemingen concurrenten zijn van

121

Dit betreft een aanbesteding van de inkoopcombinatie IZON in 2012 waarbij tien ziekenhuizen zijn aangesloten.

122

De inkoopcombinaties voor de selectie van een groothandel moeten niet verward worden met de inkoopcombinaties

die ziekenhuizen vormen voor de onderhandelingen met fabrikanten over de prijzen van geneesmiddelen. Dit zijn vaak
andere samenwerkingsverbanden die een meer structureel karakter hebben.
123

Groothandels hoeven dus niet altijd scherp te bieden. Bovendien bestaan er naast aanbestedings- en offertetrajecten

andere mogelijkheden voor groothandels om een contract met een ziekenhuis te verwerven, zie hierna punt 289.
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met het aantal ziekenhuizen dat hiermee uiteindelijk kan worden beleverd. Dit kan uiteenlopen van
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Brocacef en Mediq. Daartoe heeft ACM aanbestedingsdata van partijen en Alliance geanalyseerd,
een analyse gemaakt van het switchgedrag van ziekenhuizen en een analyse gemaakt van
informatie verstrekt door afnemers over het selectieproces van een groothandel.
284.

ACM heeft bij partijen en Alliance gegevens over aanbestedingen over de periode 2012 -

september 2015 opgevraagd om inzage te krijgen in welke partijen door ziekenhuizen worden
uitgenodigd om een bieding te doen. Hieruit kan worden afgeleid of en zo ja, in welke mate de drie
groothandels met elkaar concurreren.
285.

Uit de door partijen en Alliance overgelegde aanbestedingsdocumenten over deze periode

ziekenhuis. Daarnaast schrijft Alliance als enige andere partij in op deze aanbestedingen van
ziekenhuizen en concurreert dus met Brocacef en Mediq. Uit de informatie van ACM volgt dat
Brocacef, Mediq en Alliance vrijwel altijd alle drie inschrijven op een aanbesteding. Voorts volgt uit de
aanbestedingsdata dat Brocacef, Mediq en Alliance alle meermaals een aanbesteding hebben
gewonnen.
286.

Dit sluit ook aan bij de overstapgegevens van partijen, Alliance en Farminform. Ziekenhuizen

stappen uitsluitend over naar Brocacef, Mediq of Alliance. Er wordt niet duidelijk in hogere mate
overgestapt van de één naar de ander en er is geen patroon in het overstapgedrag te ontdekken.
287.

Zowel uit de aanbestedingsdata als uit de overstapgegevens volgt dat ziekenhuizen bij de

selectie van een primaire groothandel drie spelers afwegen, namelijk Brocacef, Mediq en Alliance.
Na de concentratie is er één aanbieder (dus één offerte) minder waartussen een ziekenhuis een
afweging kan maken.
288.

Dat de keuzemogelijkheid voor ziekenhuizen afneemt van drie naar twee aanbieders volgt

ook uit de gesprekken die ACM met afnemers heeft gevoerd. Vrijwel alle ziekenhuizen geven aan dat
bij de selectie van een groothandel via een aanbesteding, een offertetraject dan wel anderszins
uitsluitend een keuze kan worden en wordt gemaakt uit drie spelers: Brocacef, Mediq en Alliance.
Deze drie groothandels voldoen als enige aan de door het ziekenhuis gestelde kwaliteitseisen.124 Er
zijn geen alternatieven voor de groothandelsactiviteiten (inclusief aanvullende dienstverlening) van
deze drie spelers. De keuze voor een ziekenhuis is dus nooit breder, hoogstens komt het voor dat
een keuze wordt gemaakt uit twee van de drie groothandels. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als één
van de groothandels een aanbesteding mist of als een ziekenhuis wordt benaderd door een andere
groothandel dan de groothandel waarvan op dat moment gebruik wordt gemaakt en een afweging
maakt van de voor- en nadelen om naar die groothandel over te stappen.

124

Extramurale groothandels voldoen niet aan de door ziekenhuizen gestelde (knock-out) eisen en vallen derhalve - als

ze al benaderd worden door een ziekenhuis om deel te nemen aan een selectietraject - reeds in een vroegtijdig stadium
(voordat bijvoorbeeld kan worden ingeschreven) af.
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volgt dat Brocacef en Mediq in vrijwel alle aanbestedingen concurreerden om het contract met een
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289.

Ziekenhuizen selecteren weliswaar doorgaans hun primaire groothandel door middel van

een aanbestedings- of offertetraject, maar daarnaast vergelijken en/of overwegen ziekenhuizen ook
buiten aanbestedings- en offertetrajecten om regelmatig het aanbod van de drie groothandels met
elkaar. Dit leidt al dan niet tot een overstap. Zo geeft een ziekenhuis aan dat er los van een
aanbestedingstraject wordt gekeken wat er wel en niet goed gaat bij de huidige groothandel en wat
een concurrent zou kunnen bieden. Ook geeft één ziekenhuis aan dat zij weleens benaderd is door
een andere groothandel omdat het contract met de huidige groothandel in de nabije toekomst afliep,
maar dat zij het contract met de huidige groothandel toch (wederom) had verlengd omdat de
investering om over te stappen te groot was. In dergelijke gevallen wordt onderhands gegund of
contracten standaard verlengd worden, zijn er ook voordelen om bij de zittende groothandel te blijven
waardoor deze een voorsprong kan hebben in een selectieprocedure. Zo geven meerdere
ziekenhuizen aan dat het interne apparaat (zoals het ICT-systeem, het voorraadbeheer en
bestellingen) volledig is afgestemd op de groothandel en het een ingrijpende en arbeidsintensieve
verandering is om dit op een nieuwe groothandel af te stemmen. Meerdere ziekenhuizen geven dan
ook aan pas een overstap te overwegen als zij er met een nieuwe groothandel op vooruit gaan op
het gebied van prijs en/of kwaliteit.
290.

Ziekenhuizen geven voorts aan dat Brocacef, Mediq en Alliance momenteel sterk met elkaar

concurreren om het contract van een ziekenhuis op zowel prijs als kwaliteit. Ziekenhuizen zijn van
mening dat de drie groothandels over het algemeen gelijkwaardig zijn en dat zij elkaar daardoor
scherp houden. Zo geeft één ziekenhuis bijvoorbeeld aan dat de competitie momenteel sterk is en
dat het bij de aanbesteding aan kwam op kleine verschillen. Eén groothandel wilde erg graag winnen
en is toen financieel onder het aanbod van de andere twee groothandels gedoken. Ook een ander
ziekenhuis geeft aan dat er nu goede concurrentie is en alle drie de groothandels vrijwel
gelijkwaardig zijn. Weer een ander ziekenhuis wijst op scherpe onderlinge concurrentie.
291.

ACM heeft voorts geen aanwijzingen gevonden dat Brocacef en Mediq op dit moment

kostenvoordelen hebben ten opzichte van Alliance, dan wel dat - zoals partijen stellen125 - Alliance
een dergelijke voorsprong op Brocacef en Mediq heeft. Voor zover Alliance met haar internationale
positie volgens partijen schaalvoordelen zou kunnen realiseren, geldt dit voor Brocacef gelet op haar
internationale positie evenzeer. Voorts is ACM niet gebleken dat Alliance met haar exclusieve
distributieovereenkomsten met fabrikanten op dit moment een voordeel kan behalen op de markt
voor groothandel aan ziekenhuizen. Brocacef heeft deze overeenkomsten ook.
292.

Uit het voorgaande volgt dat alleen Brocacef, Mediq en Alliance in aanmerking komen om de

primaire leverancier van een ziekenhuis te worden. Deze drie groothandels zijn nabije concurrenten
van elkaar en oefenen in de huidige situatie sterke concurrentiedruk op elkaar uit. Zij zijn op dit

125

Partijen voeren aan dat Alliance belangrijke schaalvoordelen heeft ten opzichte van Brocacef en Mediq door haar

exclusieve leveringscontracten, internationale inkoop, als onderdeel van een wereldwijde onderneming en door de
omvang van haar logistieke dienstverlener Alloga.
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moment gelijkwaardig en worden door afnemers beschouwd als alternatieven voor elkaar. Afnemers
kunnen nu een afweging maken tussen drie spelers. Dat geldt zowel voor afnemers die over (willen)
stappen naar een andere groothandel als voor afnemers die (na een vergelijking) blijven zitten bij
hun huidige groothandel. Door de overname van Mediq valt een nabije concurrent van Brocacef weg
en blijven er nog maar twee in plaats van drie spelers over. Dat betekent dat na de voorgenomen
concentratie één afwegingsmogelijkheid en daarmee een belangrijke keuzemogelijkheid voor
ziekenhuizen weg valt.
293.

Hiervoor heeft ACM vastgesteld dat Brocacef als gevolg van de voorgenomen concentratie

een hoog marktaandeel krijgt en de concentratiegraad op de markt door de afname van het aantal
een perfecte biedmarkt. Uit het voorgaande blijkt tenslotte dat Brocacef en Mediq nabije
concurrenten van elkaar zijn. Dit alles bij elkaar maakt het a priori aannemelijk dat door een afname
van het aantal spelers van drie naar twee de concurrentie op de markt voor groothandel aan
ziekenhuizen significant wordt beperkt als gevolg van de voorgenomen concentratie. ACM zal in het
navolgende nader ingaan op waar deze negatieve effecten uit zouden kunnen bestaan.

Gevolgen van de voorgenomen concentratie
294.

Het effect van de minder sterke concurrentie als gevolg van de voorgenomen concentratie

bestaat er uit dat Brocacef na de concentratie op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen
winstgevend haar prijzen (significant) kan verhogen en/of haar kwaliteit kan verlagen.
295.

Brocacef houdt voor de voorgenomen concentratie rekening met twee andere aanbieders

(Mediq en Alliance), na de concentratie is er nog maar één andere aanbieder (Alliance). De markt
wordt door de afname van het aantal spelers van drie naar twee overzichtelijker. De statistische kans
om een aanbestedings- of offertetraject te verliezen, wordt daarmee feitelijk gereduceerd van 2:3
naar 1:2. Dat gegeven vormt in elk geval geen reden om scherpere biedingen te doen dan voor de
concentratie. Voor zover een prijsverhoging en/of kwaliteitsverlaging van Brocacef na de
concentratie zorgt voor een overschakeling van een deel van de vraag naar Alliance kan zij voorts op
haar beurt een prikkel hebben om ook haar prijzen te verhogen en/of haar kwaliteit te verlagen.126 De
nieuwe dynamiek van twee spelers die ontstaat na de voorgenomen concentratie heeft gelet op het
voorgaande een negatief effect voor de afnemers. Het is aannemelijk dat het wegvallen van Mediq
als nabije concurrent ruimte creëert voor hogere prijzen en/of een lagere kwaliteit.
296.

Ook afnemers verwachten negatieve effecten van de voorgenomen concentratie. Uit het

onderzoek onder marktpartijen volgt dat de meeste ziekenhuizen nadelen zien van de voorgenomen
concentratie en zij geven aan dat er nauwelijks voordelen zijn. Een aantal ziekenhuizen geeft aan dat
indien slechts twee groothandels waarvan de één - Brocacef - aanzienlijk groter is dan de ander -

126

Richtsnoeren horizontale fusies, punt 24. Zie bijvoorbeeld ook Motta, p. 246 en de beschikking van de Commissie

van 30 januari 2013 in zaak COMP/M.6570 - UPS/TNT Express, punt 723.
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spelers van drie naar twee sterk toeneemt. Ook heeft ACM vastgesteld dat er geen sprake is van
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Alliance - overblijven de concurrentie vermindert. Dit is ongunstig voor het ziekenhuis. Verwacht
wordt dat keuzemogelijkheden verdwijnen en de prikkel om te innoveren in nieuwe logistieke
concepten en de servicegraad zullen afnemen. Een ziekenhuis verwacht dat de inkoop van
geneesmiddelen duurder wordt.
297.

Meerdere ziekenhuizen wijzen op een verslechtering van hun onderhandelingspositie na de

voorgenomen concentratie. Een ziekenhuis geeft aan dat na de concentratie eisen van de
ziekenhuizen makkelijker genegeerd kunnen worden omdat het met minder aanbieders moeilijker is
om eisen te stellen. Ziekenhuizen kunnen daardoor minder onderhandelen over prijs en
leveringsvoorwaarden. Eén van de ziekenhuizen zegt dat ze nu nog enigszins kan sturen, maar dat
ziekenhuizen zien op de korte termijn geen effect op de onderhandelingspositie omdat ze al een
contract hebben, maar voorzien op langere termijn mogelijk wel een zwakkere
onderhandelingspositie. Een ander ziekenhuis verwacht dat de groothandel na de voorgenomen
concentratie strakkere criteria zal hanteren bijvoorbeeld voor het betalingsmoment. Ook geeft een
ziekenhuis aan dat mogelijk de noodzaak om geneesmiddelen meer rechtstreeks bij de fabrikant af
te nemen, toeneemt. Dat laatste zal ziekenhuizen extra geld en capaciteit kosten. Enkele
ziekenhuizen noemen als een mogelijk voordeel van de voorgenomen concentratie dat er een
kwaliteitsimpuls uit kan gaan van Mediq op Brocacef en dat er sprake zou kunnen zijn van een
breder assortiment.
Tussenconclusie concurrentiedruk tussen Brocacef en Mediq, concurrentiedruk van Alliance en
gevolgen van de voorgenomen concentratie.
298.

Gelet op het voorgaande concludeert ACM dat het aannemelijk is dat de voorgenomen

concentratie van drie naar twee spelers op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen negatieve
gevolgen heeft voor de mededinging. Brocacef kan na de voorgenomen concentratie op de markt
voor groothandel aan ziekenhuizen winstgevend haar prijzen (significant) verhogen en/of haar
kwaliteit verlagen. Ook de enig overgebleven concurrent - Alliance - kan op haar beurt overgaan tot
het verhogen van haar prijzen (dan wel het verlagen van haar kwaliteit). Dit effect van de
voorgenomen concentratie vloeit voort uit de nieuwe dynamiek die ontstaat door het wegvallen van
Mediq waardoor aanzienlijke concurrentiedruk op Brocacef en Alliance weg valt.
299.

Verschillende marktpartijen hebben betoogd dat Alliance na de voorgenomen concentratie

als gevolg van schaalvoordelen die Brocacef na de concentratie heeft minder goed kan concurreren,
Brocacef haar marktaandeel verder zou kunnen uitbouwen ten koste van Alliance en de extra
winstgevendheid die ontstaat door schaalvergroting kan aanwenden om de concurrentie verder te
verdringen. Dit zou in - het meest extreme geval - kunnen resulteren in een monopoliepositie voor
Brocacef. Nu ACM vaststelt dat het aannemelijk is dat een afname van het aantal spelers van drie
naar twee reeds een significante beperking van de mededinging oplevert, is het niet nodig om dit
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het ziekenhuis na de concentratie is overgeleverd aan de voorwaarden van de groothandel. Twee
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verdergaande scenario te beoordelen.127

d.

Conclusie actuele concurrentiedruk en gevolgen van de voorgenomen
concentratie

300.

ACM heeft het concurrentieproces op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen

onderzocht. De markt voor groothandel aan ziekenhuizen heeft een sterke concentratiegraad en het
marktaandeel van Brocacef na de voorgenomen concentratie verdubbelt naar [60-70]% op basis van
omzet en op basis van het aantal gecontracteerde ziekenhuizen. ACM stelt vast dat de markt voor
groothandel aan ziekenhuizen geen “perfecte” biedmarkt is. ACM acht - anders dan op een
voorgenomen concentratie.
301.

Voorts blijkt uit dit onderzoek dat het aantal spelers van belang is voor het krijgen van

competitieve biedingen. Ziekenhuizen wegen namelijk de drie groothandels - die zij als gelijkwaardig
beschouwen - tegen elkaar af in een selectieproces. Na de voorgenomen concentratie neemt het
aantal aanbieders af van drie naar twee. Hiermee verdwijnt een belangrijke keuzemogelijkheid voor
ziekenhuizen. Dit wordt ondersteund door het feitelijk keuzegedrag van ziekenhuizen en de
verwachtingen die ziekenhuizen hebben ten aanzien van de effecten van de voorgenomen
concentratie.
302.

Nu één van de nabije concurrenten van Brocacef na de voorgenomen concentratie weg valt,

valt daarmee na de voorgenomen concentratie in deze hoog geconcentreerde markt significante
concurrentiedruk weg. Het aantal spelers neemt af van drie naar twee waardoor een nieuwe
dynamiek op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen ontstaat. Gelet op het voorgaande acht
ACM het aannemelijk dat de voorgenomen concentratie negatieve gevolgen voor de mededinging
heeft. Brocacef kan na de voorgenomen concentratie op de markt voor groothandel winstgevend
haar prijzen (significant) verhogen en/of haar kwaliteit verlagen. Ook de enig overgebleven
concurrent - Alliance - kan op haar beurt overgaan tot het verhogen van haar prijzen en/of het
verlagen van haar kwaliteit.
303.

ACM zal hierna ingaan op factoren die tegenwicht zouden kunnen bieden aan het wegvallen

van significante concurrentiedruk op Brocacef na de voorgenomen concentratie op de markt voor
groothandel aan ziekenhuizen, namelijk compenserende afnemersmacht (paragraaf ii), potentiële
toetreding (paragraaf iii) en concurrentiedruk van buiten de markt (paragraaf iv).
ii.
304.

127

Compenserende afnemersmacht
Concurrentiedruk op Brocacef en Mediq kan niet alleen uitgaan van concurrenten, maar ook

Overigens merkt ACM op dat zij onvoldoende aanwijzingen heeft dat Alliance als enig overgebleven concurrent na

de voorgenomen concentratie in het geheel niet meer kan concurreren met Brocacef en noodgedwongen de markt zal
moeten verlaten.
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“perfecte” biedmarkt - het hoge marktaandeel van Brocacef een indicator van marktmacht na de
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van afnemers. Compenserende afnemersmacht dient te worden begrepen als de sterke
onderhandelingspositie van de afnemer in commerciële onderhandelingen met de verkoper die hij te
danken heeft aan zijn omvang, zijn commerciële betekenis voor de verkoper en zijn vermogen om
over te schakelen op andere leveranciers. In het meldingsbesluit heeft ACM het vooralsnog niet
aannemelijk geacht dat ziekenhuizen over voldoende compenserende afnemersmacht beschikken
om Brocacef na de voorgenomen concentratie te disciplineren. In de vergunningsfase heeft ACM
nader onderzoek gedaan naar de onderhandelingspositie van ziekenhuizen.
Omvang van de afnemer en commerciële betekenis voor de verkoper
Partijen stellen dat door samenwerking van ziekenhuizen in samenhang met het gegeven

dat sprake is van een biedmarkt de onderhandelingspositie van ziekenhuizen door de concentratie
niet wordt verzwakt. Volgens partijen kunnen ziekenhuizen druk uitoefenen op groothandels door
schaalvergroting en bundeling van inkoop. Partijen wijzen op voorbeelden van gezamenlijke inkoop
door ziekenhuizen met zorgverzekeraars en inkoop door zorgverzekeraars van geneesmiddelen voor
ziekenhuizen. Volgens partijen zijn ziekenhuizen zonder uitzondering professionele partijen die goed
geïnformeerd zijn over de verschillende spelers in de markt. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de
vormgeving en organisatie van de aanbestedingen (en offertetrajecten).
306.

Uit het onderzoek onder afnemers blijkt dat ziekenhuizen met name hun krachten bundelen

richting de fabrikant en in mindere mate richting de groothandel. De selectie van een groothandel
vindt zowel plaats door individuele ziekenhuizen als in samenwerking met één of enkele andere
ziekenhuizen (zie punt 281). Deze samenwerkingsverbanden kunnen wisselen in samenstelling en
worden bovendien vaak alleen voor een bepaald inkooptraject gevormd. Achterliggende redenen
kunnen zijn om als relatief klein ziekenhuis een betere onderhandelingspositie te krijgen, maar ook
om de kosten van een aanbestedingstraject te verlagen. Zo geeft een ziekenhuis aan dat je als
collectief voor de beste kwaliteit kunt gaan en dat een collectieve aanbesteding veel werk bespaart
voor een ziekenhuis. Een ander ziekenhuis geeft aan dat de samenwerking met een ander
ziekenhuis het voordeel biedt dat je meer eisen kunt stellen, bepaalde condities kunt afdwingen en
efficiënter de inkoop kunt regelen. Weer een ander ziekenhuis geeft aan dat zij in de toekomst zal
gaan samenwerken met drie andere ziekenhuizen om zodoende bij de onderhandelingen betere
voorwaarden te kunnen bedingen.
307.

Het belang voor een groothandel om een ziekenhuis of een samenwerkingsverband van

ziekenhuizen te contracteren, neemt toe naarmate er meer omzet mee gemoeid is. De omvang en
commerciële betekenis van (een samenwerkingsverband van) ziekenhuizen en daarmee het te
winnen contract kan, zoals blijkt uit punt 281, afhankelijk van het aantal aangesloten ziekenhuizen
verschillen. Hierdoor verschilt ook de onderhandelingspositie van (samenwerkingsverbanden van)
ziekenhuizen. Zoals in punt 281 al aan de orde is gekomen, is de waarde van een individueel
contract niet dusdanig groot dat groothandels het zich niet kunnen veroorloven om een opdracht niet
te winnen. Gelet hierop is de omvang en commerciële betekenis van een ziekenhuis of
samenwerkingsverband van ziekenhuizen voor groothandels niet dusdanig groot dat gesproken kan
worden van afnemersmacht.
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308.

Ziekenhuizen kiezen thans niet allemaal voor een (groot) samenwerkingsverband. De

ziekenhuizen die zich organiseren voor de selectie van een groothandel lijken zich op basis van het
onderzoek onder marktpartijen met name te organiseren op basis van ligging (regionaal; met
omliggende ziekenhuizen).128 Eén ziekenhuis heeft aangegeven zelf goed zicht te willen hebben op
de aanbestedingsprocedure aangezien ongeveer 10% van de ziekenhuisomzet uit geneesmiddelen
komt. Een ander ziekenhuis heeft aangegeven zich niet aan te sluiten bij een inkoopcombinatie
omdat zij flexibel wil blijven. Ook blijkt uit het onderzoek onder marktpartijen dat ziekenhuizen ieder
hun eigen specifieke wensen hebben ten aanzien van de logistieke dienstverlening door de
groothandel. Hoe groter het samenwerkingsverband, hoe kleiner het inzicht, de flexibiliteit en de

309.

ACM acht het daarom op basis van het onderzoek onder marktpartijen niet aannemelijk dat

alle ziekenhuizen zich in dusdanig grote verbanden gaan organiseren dat wel gesproken kan worden
van afnemersmacht. Bovendien wordt een eventuele toename van afnemersmacht door verdere
samenwerking tussen ziekenhuizen gereduceerd door de afname van het aantal aanbieders van drie
naar twee. Hier hebben ziekenhuizen ook op gewezen (zie punt 297).
310.

De door partijen genoemde inkoop van geneesmiddelen door zorgverzekeraars en

ziekenhuizen gezamenlijk en door zorgverzekeraars individueel voor ziekenhuizen doet aan
voorgaande niet af. Deze samenwerkingsverbanden zijn gevormd voor de onderhandelingen met de
fabrikanten en niet om een groothandel te selecteren.
Vermogen om over te schakelen op andere leveranciers
311.

Eén vorm van compenserende afnemersmacht zou er in kunnen bestaan dat een afnemer

op geloofwaardige wijze kan dreigen om binnen een redelijke termijn zijn toevlucht te nemen tot
andere bevoorradingsbronnen indien de aanbieder zou besluiten de prijzen te verhogen dan wel de
kwaliteit of de leveringsvoorwaarden anderszins te verslechteren.129
312.

Volgens partijen zouden ziekenhuizen de scope van de dienstverlening door de

groothandels kunnen verminderen door bijvoorbeeld over te stappen op directe leveringen. Voorts
stellen partijen dat ziekenhuizen ook zelf toetreding tot de markt kunnen organiseren c.q. faciliteren.
Ziekenhuizen kunnen dit volgens partijen bijvoorbeeld doen door spelers als Mosadex en Pluripharm
uit te nodigen om een offerte te doen in een meervoudige onderhandse aanbesteding of het bestek
van een openbare aanbesteding zo op te stellen dat deze partijen kunnen meedingen. Ziekenhuizen
kunnen daarmee volgens partijen ook dreigen richting hun huidige groothandel. Wanneer Brocacef
een prijsstijging zou doorvoeren, wordt het volgens partijen voor ziekenhuizen aantrekkelijker om te
contracteren met extramurale groothandels. Als voorbeeld van succesvolle gefaciliteerde toetreding

128

Zo bestaat inkoopgroep IZON - tevens het grootste samenwerkingsverband van tien ziekenhuizen - uit ziekenhuizen

in Oost-Nederland.
129

Richtsnoeren horizontale fusies, punt 65.
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invloed die een individueel ziekenhuis daarbinnen kan uitoefenen.
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noemen partijen Apotheken Haagse Ziekenhuizen (AHZ) en Apotheek A15.
313.

Uit het onderzoek onder afnemers volgt dat ziekenhuizen sterk de voorkeur geven aan

levering door één primaire groothandel boven directe levering. Zij zullen bij een beperkte, maar
significante prijsverhoging/kwaliteitsverlaging door de groothandel niet overstappen naar directe
leveringen aangezien de meerwaarde van levering via één kanaal over het algemeen aanzienlijk is
voor ziekenhuizen. Bovendien is de groothandel onmisbaar voor een deel van het te leveren
assortiment. Ook volgt uit het onderzoek onder marktpartijen dat ziekenhuizen richting de
groothandel niet geloofwaardig kunnen dreigen met een overstap naar directe leveringen (zie hierna
paragraaf iv).130
Uit het onderzoek onder concurrenten volgt voorts dat geleidelijke toetreding van een

extramurale groothandel onmogelijk is omdat er een forse investering nodig is, onafhankelijk van het
aantal klanten. Een geleidelijke instap is financieel zeer onaantrekkelijk en riskant, aldus twee
concurrenten. Daarnaast hebben ziekenhuizen aangegeven dat zij geen samenwerking aangaan met
nieuwe spelers die niet op voorhand aan het gestelde wensen- en eisenpakket voldoen op de markt
voor groothandel aan ziekenhuizen. Mosadex en Pluripharm worden op dit moment niet gezien als
een alternatief voor de drie actieve groothandels. Dit wordt met name ingegeven door het feit dat zij
momenteel niet aan bepaalde door het ziekenhuis gestelde (knock-out) criteria voldoen zoals
volgesorteerdheid op het ziekenhuissegment en ervaring op dit segment. Indien Mosadex en
Pluripharm zich op deze vlakken zouden ontwikkelen, zijn er ziekenhuizen die ze wel in overweging
zouden nemen. Nu leveringszekerheid voor ziekenhuizen essentieel is en groothandels moeten
kunnen bewijzen hieraan te kunnen voldoen, nemen zij echter liever niet het risico om als eerste met
een nieuwe groothandel een contract te sluiten.131
315.

ACM acht het, gelet op het voorgaande, niet aannemelijk dat ziekenhuizen het vermogen

hebben om over te schakelen op andere leveranciers, dan wel dat zij hiermee geloofwaardig richting
de groothandel kunnen dreigen. Ziekenhuizen kunnen niet geloofwaardig dreigen met overstappen of
daadwerkelijk overstappen op directe leveringen en evenmin dreigen met gefaciliteerde toetreding.
De voorbeelden die partijen hebben aangedragen, doen hier voorts niet aan af. AHZ en Apotheek
A15 zijn beide geen volgesorteerde groothandel en daarmee geen alternatief voor ziekenhuizen.
AHZ is immers zelf afnemer van een volgesorteerde groothandel en Apotheek A15 heeft geen
groothandelsfunctie.
Conclusie compenserende afnemersmacht
316.

ACM stelt vast dat ziekenhuizen niet over voldoende compenserende afnemersmacht

beschikken om tegenwicht te bieden aan de negatieve gevolgen voor de mededinging die

130

In punt 264 heeft ACM reeds geconcludeerd dat directe leveringen door fabrikanten aan ziekenhuizen niet tot de

markt voor groothandel aan ziekenhuizen behoren.
131

Zie ook hiervoor de punten 231 en 285 tot en met 288 en hierna paragraaf iii.
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voortvloeien uit de voorgenomen concentratie. De omvang en commerciële betekenis van één
ziekenhuis of samenwerkingsverband van ziekenhuizen en het daarbij behorende contract is voor
groothandels niet dusdanig groot dat gesproken kan worden van afnemersmacht. Bovendien wordt
een eventuele toename van afnemersmacht door verdere samenwerking tussen ziekenhuizen - die
ACM op basis van het onderzoek onder marktpartijen niet aannemelijk acht - gereduceerd door de
afname van het aantal aanbieders van drie naar twee.
317.

Voorts kunnen ziekenhuizen niet geloofwaardig dreigen met overschakeling op andere

leveranciers. Ziekenhuizen kunnen niet geloofwaardig dreigen met een overstap naar directe
leveringen en willen doorgaans niet de eerste zijn om met een nieuwe groothandel een contract af te
(geleidelijk) toe te treden tot de markt voor groothandel aan ziekenhuizen.
iii.
318.

Toetreding
Concurrentiedruk op Brocacef en Mediq kan ook uitgaan van potentiële toetreding. Wanneer

toetreding waarschijnlijk, tijdig en in voldoende mate zal plaatsvinden, gaat hier mogelijk voldoende
concurrentiedruk van uit om eventuele mededingingsbeperkende gevolgen van de voorgenomen
concentratie te neutraliseren.132 In het meldingsbesluit heeft ACM geconcludeerd dat het
onwaarschijnlijk is dat er tijdig en in voldoende mate toetreding plaatsvindt. In de vergunningsfase
heeft ACM hier nader onderzoek naar gedaan. Hieronder bespreekt ACM achtereenvolgens de visie
van partijen op potentiële toetreding, de visie van marktpartijen, de investeringskosten en het
terugverdienperspectief van toetreding. Daarna volgen een beoordeling en een conclusie.
Visie partijen
319.

Partijen geven aan dat de meeste (extramurale) groothandels reeds voldoen aan de eisen

om ziekenhuizen te beleveren of door een simpele handeling aan de eisen kunnen voldoen. Daarom
zijn partijen van mening dat volgesorteerde groothandels op het extramurale segment geen
significante investeringen hoeven te doen voordat zij kunnen toetreden tot de markt voor groothandel
aan ziekenhuizen. Partijen geven eveneens aan dat toetreding door een extramurale groothandel bij
een duurzame prijsverhoging van Brocacef en/of Alliance zeer aantrekkelijk zal worden.
Marktonderzoek
320.

Uit het onderzoek van ACM onder marktpartijen blijkt dat er belangrijke verschillen zijn

tussen de levering aan ziekenhuizen en de levering aan extramurale afnemers (zie marktafbakening,
de punten 208 tot en met 240). Ziekenhuizen nemen de twee extramurale groothandels momenteel
niet in overweging omdat zij niet aan hun eisen voldoen en omdat zij geen aantoonbare ervaring
hebben met de levering aan ziekenhuizen. Een extramurale groothandel moet hoge investeringen
doen om aan de eisen van ziekenhuizen te voldoen. Deze investeringen hebben (onder meer)

132

Richtsnoeren horizontale fusies, punt 68.
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betrekking op de volgende punten:


Het opzetten van een ICT-systeem voor registratie van batch- en chargenummer van
geneesmiddelen. Daardoor kan de groothandel voldoen aan de eis van ziekenhuizen om de
geneesmiddelen tot op het niveau van individuele doosjes in de distributieketen te kunnen
traceren;



Het opzetten van een ICT-systeem en een administratiesysteem om binnen het
ziekenhuissegment ook distributiearrangementen mogelijk te maken;



Het voorfinancieren van hoge voorraadposities van relatief dure geneesmiddelen;



Het uitbreiden van de warehouse- en distributiecapaciteit met daarbij een aanzienlijke
ziekenhuissegment zijn apart gelokaliseerd in een warehouse. Ook worden hogere eisen
gesteld aan koeling en aan de medewerkers die dure koelkastproducten distribueren;



Het kunnen verpakken van geneesmiddelen in een EAV-verpakkingsvorm;



Het aantrekken of verwerven van specifieke kennis (en ervaring) aangaande verantwoorde
distributie van (specialistische) geneesmiddelen aan ziekenhuizen;



In een aantal gevallen, de mogelijkheid bieden om geneesmiddelen binnen het ziekenhuis
per afdeling uit te leveren.

321.

ACM heeft in de vergunningsfase zowel partijen als andere volgesorteerde groothandels

gevraagd naar een specificatie van de investeringen die een extramurale groothandel moet doen om
toe te treden tot de markt voor groothandel aan ziekenhuizen.
322.

Partijen spreken over eenmalige investeringskosten bij toetreding door een extramurale

groothandel van maximaal […]. Partijen zijn daarbij uitgegaan van toetreding met een marktaandeel
van […] ziekenhuizen (ongeveer […] marktaandeel). Volgens partijen is een marktaandeel van […]
ziekenhuizen na toetreding realistisch omdat één aanbesteding een contract kan opleveren met een
inkoopcombinatie van meerdere ziekenhuizen.
323.

Andere groothandels (dan partijen) schatten dat de investeringskosten om toe te treden voor

een extramurale volgesorteerde groothandel […] euro bedragen, uitgaande van een marktaandeel
na toetreding van […] ([…] ziekenhuizen). Voor een niet-volgesorteerde groothandel (bijvoorbeeld
een partij die alleen actief is in de levering van hulpmiddelen) liggen deze kosten nog hoger. Andere
groothandels wijzen daarnaast op de lange doorlooptijden van investeringen en op de lage marges in
de markt waardoor het terugverdienperspectief financieel zeer onaantrekkelijk en riskant is.
324.

Uit het onderzoek onder marktpartijen komt naar voren dat door schaalvoordelen de

winstgevendheid van een nieuwe toetreder lager ligt dan de winstgevendheid van de bestaande
spelers die al een fors marktaandeel hebben verworven. Eén groothandel geeft aan dat een
toetreder met een klein marktaandeel op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen niet duurzaam
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kan concurreren. Alle groothandels geven aan dat de winstgevendheid133 aanzienlijk toeneemt
naarmate de groothandel schaalvergroting weet te realiseren en dat een toetreder een behoorlijk
marktaandeel moet vergaren om - bij de huidige lage marges - rendabel te kunnen toetreden.
325.

Andere groothandels geven verder aan dat toetreding eveneens lastig is als Brocacef, Mediq

of Alliance de prijzen zou verhogen. Eén andere groothandel geeft daarbij aan dat Brocacef en
Mediq na een prijsverhoging de prijzen bij een nieuwe aanbesteding tijdelijk zo ver kunnen verlagen
dat een potentiële toetreder - die schaalnadelen heeft - daarmee niet kan concurreren. De bestaande
partijen op de markt hebben namelijk al een groot aantal contracten met ziekenhuizen waarvan er
jaarlijks slechts een beperkt aantal opnieuw wordt aanbesteed. Eén andere groothandel wijst erop
markt slechts een gedeelte betreft van hun totale omzet, terwijl een nieuwe toetreder niet het
voordeel heeft van een brede bestaande klantenbasis en voorts allerlei investeringen heeft moeten
doen om überhaupt de markt te kunnen betreden. Uit het onderzoek onder marktpartijen volgt
eveneens dat er al meer dan dertig jaar geen nieuwe partij is toegetreden tot de markt voor
groothandel aan ziekenhuizen.
Beoordeling
326.

ACM acht het aannemelijk dat de investeringskosten voor een extramurale groothandel

tussen de […] euro bedragen en voor extramurale groothandels een drempel vormen om toe te
treden tot de markt voor groothandel aan ziekenhuizen. Voor een speler die nu nog niet extramuraal
volgesorteerd is, zijn deze investeringskosten nog hoger en zal ook de toetredingsdrempel daardoor
hoger zijn.
327.

Daar komt bij dat de winstgevendheid op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen

relatief laag is waardoor het terugverdienperspectief ongunstig is. Uit informatie van partijen blijkt dat
de winstgevendheid op de intramurale markt […] op jaarbasis bedraagt. Uit het onderzoek van ACM
volgt dat een groothandel met de levering aan ziekenhuizen een gemiddeld gefactureerde omzet van
grofweg […] euro per ziekenhuis genereert. De terugverdienperiode van deze eenmalige
investeringskosten voor een toetreder bedraagt in het meest gunstige scenario (investeringskosten
van […] euro en een winstgevendheid van […] - en uitgaande van een marktaandeel van […] en een
vergelijkbaar kostenniveau als Brocacef en Mediq - […].134 In het minst gunstige scenario
(investeringskosten van […] euro en een winstgevendheid van […]) bedraagt de terugverdienperiode
[…] jaar. Zelfs indien uitgegaan zou worden van de lagere investeringskosten, zoals geschat door
partijen, bedraagt de terugverdienperiode - uitgaande van een marktaandeel van […] en een
vergelijkbaar kostenniveau als Brocacef en Mediq - nog […].
328.

Deze toetredingsdrempels worden nog versterkt doordat de groothandels die al actief zijn op

133

Uitgedrukt als EBIT: winstgevendheid vóór rente en belastingen.

134

Berekening: investering ([…] euro) / jaarlijkse cashflow ([…] euro) is een terugverdientijd van […] jaar.
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de markt voor groothandel aan ziekenhuizen schaalvoordelen hebben (op inkoop, voorraad,
transport en vaste kosten) ten opzichte van een toetreder en daardoor efficiënter kunnen opereren.
Een toetreder zal daarom hogere kosten en een lagere marge hebben dan een zittende speler. In dat
kader hecht ACM veel waarde in haar beoordeling aan het feit dat andere groothandels inschatten
dat een marktaandeel van 30% noodzakelijk is om rendabel te kunnen toetreden tot de markt voor
groothandel aan ziekenhuizen.
329.

Partijen geven aan dat toetreding van een extramurale groothandel bij een duurzame

prijsverhoging van Brocacef en/of Alliance zeer aantrekkelijk zal worden. Bij hogere marges zal
toetreding van een extramurale groothandel inderdaad eenvoudiger worden, maar de
bestaande intramurale groothandels maken toetreding ook in dat geval niet aannemelijk. De
noodzakelijke eenmalige investeringen en de onzekerheid over het terugverdienperspectief spelen
daarbij een negatieve rol omdat Brocacef en/of Alliance uit strategisch oogpunt (geloofwaardig
kunnen dreigen) na toetreding hun prijzen (tijdelijk) weer kunnen verlagen met als doel om toetreding
te weren.
Conclusie toetreding
330.

Gelet op het voorgaande stelt ACM vast dat niet waarschijnlijk, tijdig en in voldoende mate

toetreding plaats zal vinden tot de markt voor groothandel aan ziekenhuizen van een extramurale
groothandel (laat staan van een niet-volgesorteerde groothandel) om de concurrentiebeperkende
gevolgen van de voorgenomen concentratie te voorkomen of te neutraliseren.
iv.
331.

Concurrentiedruk van buiten de markt
Het is mogelijk dat Brocacef en Mediq concurrentiedruk ondervinden van buiten de markt. In

deze paragraaf zal worden besproken of ziekenhuizen volgesorteerde groothandels kunnen
disciplineren door geloofwaardig te dreigen een deel van het assortiment dat bij de groothandel
wordt betrokken, weg te halen en te verplaatsen naar a. directe leveringen, naar b. een nietvolgesorteerde groothandel en/of naar c. parallelimporteurs.

e.
332.

Directe leveringen

Zoals in de marktafbakening besproken, leveren fabrikanten een deel van hun producten

rechtstreeks aan ziekenhuizen in plaats van via de door het ziekenhuis gecontracteerde
volgesorteerde groothandel. Deze directe leveringen maken naar het oordeel van ACM geen deel uit
van de groothandelsmarkt voor levering aan ziekenhuizen (zie de punten 253 tot en met 264). Het is
de vraag in hoeverre concurrentiedruk uitgaat van deze directe leveringen op de markt voor
groothandel aan ziekenhuizen.
333.

In het meldingsbesluit heeft ACM vastgesteld 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
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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 heeft ACM in het
meldingsbesluit geconstateerd dat een ziekenhuis een groothandel nodig heeft voor het betrekken
van het overgrote deel van de benodigde geneesmiddelen vanwege de toegevoegde waarde die een
groothandel kan bieden (namelijk ontzorging in de vorm van aanvullende/aanverwante diensten).
334.

Ten slotte heeft ACM in het meldingsbesluit vastgesteld dat volgesorteerde groothandels

met name concurrentiedruk van elkaar ervaren en de concurrentiedruk die groothandels ervaren van
directe leveringen van receptgeneesmiddelen door fabrikanten beperkt is.

335.

Naar het oordeel van partijen oefenen directe leveringen door fabrikanten een sterke

disciplinerende werking uit op groothandels. Partijen geven aan dat ongeveer [40-50]% (naar AIPwaarde) van de leveringen aan ziekenhuizen bestaat uit directe leveringen. Directe leveringen
hebben voornamelijk betrekking op duurdere geneesmiddelen. Ziekenhuizen hebben een groot
belang bij scherpe inkoop van (vooral duurdere) geneesmiddelen. Indien groothandels kwalitatief
mindere diensten verlenen of de prijzen zouden verhogen, kunnen ziekenhuizen en fabrikanten de
groothandel wel degelijk disciplineren door de groothandel voor bepaalde producten buiten te sluiten
en te kiezen voor directe levering.
336.

Partijen merken op dat ACM wel erkent dat ziekenhuizen voor directe leveringen zullen

kiezen indien zij hier een financieel voordeel mee kunnen behalen, maar dat ACM tegelijkertijd stelt
dat deze wijze van levering niet de voorkeur zou hebben van ziekenhuizen. Naar het oordeel van
partijen staaft ACM deze stelling verder niet. Partijen merken op dat directe levering inderdaad de
functie van de volgesorteerde groothandel niet kan vervangen, maar dat dit voor een effectieve
disciplinering van Brocacef/Mediq en Alliance ook allerminst noodzakelijk is. Indien ziekenhuizen
verhoudingsgewijs meer dure geneesmiddelen rechtstreeks gaan inkopen135, worden de marges van
de groothandel uitgehold. Groothandels hebben immers vaste kosten die ze bij uitholling van hun
assortiment over minder omzet en marge moeten verdelen. Daarbij kan gedacht worden aan
gelijkblijvende kosten voor personeel, magazijnen en logistieke kanalen. Volgens partijen kan het
initiatief voor directe levering zowel van fabrikanten als van ziekenhuizen komen. Ziekenhuizen
kunnen hiermee succesvol dreigen richting de volgesorteerde groothandel. Die voortdurende
dreiging volstaat om groothandels scherp te houden.
Marktonderzoek
337.

135

Uit het onderzoek onder ziekenhuizen blijkt dat ziekenhuizen bij voorkeur geneesmiddelen

In geval van een (duurzame) prijsstijging van 5 a 10% zullen directe leveringen een substituut zijn voor ziekenhuizen,

aldus partijen.
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betrekken bij hun primaire groothandel. Dit geldt voor alle ziekenhuizen, ook al bestaat er geen
afnameverplichting c.q. is er enige ruimte om elders in te kopen. Inkoop bij de primaire groothandel is
het voordeligst omdat aan het contract van het ziekenhuis met de primaire groothandel kortingen zijn
verbonden. Bovendien is het inkopen bij één primaire groothandel het meest efficiënt omdat de
levering via één kanaal plaatsvindt. Er wordt in het algemeen alleen uitgeweken naar inkoop elders bij een andere volgesorteerde groothandel, direct bij de fabrikant of bij een parallelimporteur - als er
exclusieve distributieovereenkomsten gelden, de primaire groothandel een geneesmiddel niet kan
leveren of er aanzienlijke prijsverschillen zijn. In de eerste twee gevallen heeft het ziekenhuis geen
andere keuze.
Fabrikanten leveren een deel van hun producten rechtstreeks aan ziekenhuizen in plaats

van via de door het ziekenhuis gecontracteerde volgesorteerde groothandel. Zoals hiervoor
aangegeven, schaart ACM exclusieve distributiearrangementen ook onder directe leveringen. Het
aandeel directe leveringen van geneesmiddelen als percentage van de totale levering van
geneesmiddelen aan ziekenhuizen bedraagt ongeveer 40% op basis van omzet (AIP).136
339.

Uit het onderzoek onder andere groothandels volgt dat directe levering uitgaat van de

fabrikanten, maar dat ziekenhuizen prefereren om de leveringen zoveel mogelijk te bundelen bij één
partner. Uit het onderzoek onder afnemende ziekenhuizen volgt dat directe leveringen geen
alternatief vormen voor levering via de groothandel omdat de meerwaarde (kosten en ontzorging)
van levering via één kanaal over het algemeen aanzienlijk is voor ziekenhuizen. Bovendien is de
groothandel onmisbaar voor een deel van het te leveren assortiment (het reguliere segment). Voor
ziekenhuizen lijkt directe levering alleen aantrekkelijk te zijn als hier een significant financieel
voordeel in zit voor het ziekenhuis of het ziekenhuis daarmee leveringsproblemen kan voorkomen.
Het is echter niet de wens van ziekenhuizen om direct beleverd te worden. De meeste ziekenhuizen
zien het ook niet als reëel dreigement richting de groothandel om bepaalde producten direct te laten
leveren.
340.

Uit het onderzoek onder leveranciers volgt dat fabrikanten rekening houden met de wens

van het ziekenhuis om beleverd te worden via de groothandel. Uiteindelijk lijkt de macht om te kiezen
voor directe levering wel bij de fabrikant te liggen, maar deze zal daarvan niet systematisch gebruik
maken tegen de wensen van het ziekenhuis in. De keuze om een bepaald geneesmiddel direct te
leveren wordt dus primair gemaakt door de fabrikant. Deze houdt daarbij rekening met de wens van
het ziekenhuis om beleverd te worden via de groothandel.
Beoordeling en conclusie
341.

Op basis van het bovenstaande stelt ACM vast dat er onvoldoende disciplinering op

Brocacef en Mediq kan uitgaan van directe leveringen van geneesmiddelen door fabrikanten. Daarbij
is het niet relevant dat ongeveer 40% van de geneesmiddelen op basis van AIP-waarde nu al direct

136

Bron: Farminform.
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wordt geleverd door fabrikanten aan ziekenhuizen zonder tussenkomst van de groothandel. Het gaat
er om in hoeverre directe leveringen kunnen dienen als substituut voor hetgeen nu via de
groothandel loopt. Ziekenhuizen zullen bij een beperkte, maar significante
prijsverhoging/kwaliteitsverlaging door de groothandel niet overstappen naar directe leveringen. De
meerwaarde van levering via één kanaal is over het algemeen aanzienlijk voor ziekenhuizen en
ziekenhuizen willen dan ook bij voorkeur niet direct beleverd worden. Bovendien is de groothandel
onmisbaar voor een deel van het te leveren assortiment.
342.

Een beperkte, maar significante prijsverhoging door de primaire groothandel zal het kosten-

en efficiëntievoordeel van belevering door één partner niet weg nemen. Op basis hiervan zal er
geneesmiddelen door fabrikanten.

f.
343.

Niet-volgesorteerde groothandels

Volgens partijen kunnen ziekenhuizen ook overgaan tot het afromen van het assortiment

van een groothandel door een deel van de inkoop te betrekken van een niet-volgesorteerde
groothandel.
344.

Uit het onderzoek onder ziekenhuizen volgt dat niet-volgesorteerde groothandels geen

alternatief zijn voor de primaire leverancier van ziekenhuizen, ook niet als uitwijkmogelijkheid bij
bijvoorbeeld leveringsproblemen. Er zal daarom onvoldoende disciplinering op Brocacef en Mediq
uitgaan van niet-volgesorteerde groothandels.

g.
345.

Parallelimporteurs

Volgens partijen kunnen ziekenhuizen ook overgaan tot het afromen van het assortiment

van een groothandel door een deel van de inkoop te betrekken van een parallelimporteur.
346.

Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat ziekenhuizen parallelimport alleen gebruiken

in aanvulling op het contract met de volgesorteerde groothandel, bijvoorbeeld in het geval een
product in Nederland tijdelijk niet verkrijgbaar is of als het voor een bepaald geneesmiddel echt een
groot financieel voordeel meebrengt dat opweegt tegen het extra werk dat parallelimport met zich
brengt. Dit doet zich zelden voor. Er zal daarom onvoldoende disciplinering op Brocacef en Mediq
uitgaan van parallelimport.

h.
347.

Conclusie concurrentiedruk van buiten de markt

Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat er onvoldoende concurrentiedruk uitgaat

op Brocacef en Mediq van buiten de markt. Ziekenhuizen hebben een sterke voorkeur voor levering
van geneesmiddelen door hun primaire groothandel. Zij zullen bij een beperkte, maar significante
prijsverhoging/kwaliteitsverlaging door de groothandel niet overstappen naar directe leveringen
aangezien de meerwaarde van levering via één kanaal over het algemeen aanzienlijk is voor
ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen dan ook niet geloofwaardig dreigen met het overstappen naar
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directe levering. Niet-volgesorteerde groothandels worden door ziekenhuizen niet als mogelijke
leverancier gezien. Ook van parallelimporteurs gaat onvoldoende concurrentiedruk uit.137
C. Conclusie markt voor groothandelsleveringen aan ziekenhuizen.
348.

ACM concludeert dat op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen de daadwerkelijke

mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie significant wordt belemmerd. Het aantal
spelers op de markt neemt af van drie naar twee. De markt voldoet niet aan de voorwaarden voor
een “perfecte” biedmarkt en Brocacef en Mediq zijn nabije concurrenten van elkaar. Brocacef heeft
na de voorgenomen concentratie een marktaandeel van [60-70]% op een markt met een sterke
een belangrijke keuzemogelijkheid voor ziekenhuizen. Daarmee valt na de voorgenomen
concentratie significante concurrentiedruk weg. Brocacef kan na de voorgenomen concentratie
overgaan tot een winstgevende (significante) prijsverhoging en/of kwaliteitsverlaging op de markt
voor groothandel aan ziekenhuizen.
349.

Er zijn geen factoren die voldoende tegenwicht kunnen bieden aan het wegvallen van

significante concurrentiedruk op Brocacef na de voorgenomen concentratie. Ziekenhuizen
beschikken over onvoldoende compenserende afnemersmacht, toetreding van een extramurale
groothandel (laat staan van een niet-volgesorteerde groothandel) tot de markt zal niet waarschijnlijk,
tijdig en in voldoende mate plaatsvinden omdat toetredingsdrempels hoog zijn en er gaat
onvoldoende concurrentiedruk uit van buiten de markt.
D. Uitstralingseffecten naar extramuraal en pre-wholesale
350.

In het meldingsbesluit heeft ACM aangegeven dat zij in een eventuele vergunningsfase

nader zal onderzoeken of de sterkere positie van Brocacef op de markt voor groothandel aan
ziekenhuizen als gevolg van de voorgenomen concentratie kan doorwerken naar de markt voor
groothandel aan extramurale afnemers en/of naar de pre-wholesalemarkt.138
351.

Nu partijen evenwel een remedie hebben aangeboden die alle overlap tussen Brocacef en

Mediq op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen weg neemt, is het niet nodig om te
beoordelen of het geconstateerde mededingingsprobleem op die markt uitstraalt naar de markt voor
groothandel aan extramurale afnemers en/of de pre-wholesalemarkt. Immers, voor zover er al een
probleem is op (één van) die markten dat voortvloeit uit het geconstateerde mededingingsprobleem

137

ACM is van oordeel dat ook geen sprake zal zijn van een gecombineerd effect van (dreiging van) verplaatsing naar

directe levering, niet-volgesorteerde groothandels én parallelimport waar voldoende concurrentiedruk op Brocacef en
Mediq van uit kan gaan.
138

ACM heeft het in het meldingsbesluit niet aannemelijk geacht dat de daadwerkelijke mededinging op een mogelijke

nationale markt voor groothandel aan extramurale afnemers en een mogelijke nationale pre-wholesalemarkt als gevolg
van de voorgenomen concentratie significant zou kunnen worden belemmerd.
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op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen wordt dit ook weggenomen nu het probleem op
laatstgenoemde markt wordt geremedieerd. Brocacef en Mediq hebben dan immers niet meer die
sterke positie die nodig is om doorwerking naar de markt voor groothandel aan extramurale
afnemers en/of de pre-wholesalemarkt te realiseren.

VIII.

Voorstellen voor vergunning onder voorschriften

A. Detailhandelsmarkt
i.

Partijen hebben bij brief van 9 juni 2016 een definitief voorstel gedaan voor aan de

vergunning te verbinden voorschriften. Eerder hebben partijen diverse voorstellen gedaan waarvan
ACM het niet aannemelijk achtte dat daarmee de geconstateerde mededingingsproblemen op de
detailhandelsmarkt zouden worden weggenomen. Partijen hebben vervolgens diverse concepten
overgelegd van een ander voorstel voor aan de vergunning te verbinden voorschriften om de
mededingingsbezwaren van ACM weg te nemen. Dit heeft geleid tot een voorstel van 28 april 2016
dat ACM heeft onderworpen aan een markttest. Hierbij zijn marktpartijen uitgenodigd om een reactie
te geven op het door partijen ingediende voorstel. De uitkomst van deze markttest heeft ertoe geleid
dat partijen wijzigingen in het voorstel hebben aangebracht aangezien de mededingingsrechtelijke
bezwaren niet met zekerheid zouden worden weggenomen. Deze wijzigingen hebben geleid tot het
definitief ingediende voorstel.
353.

Hierna komen achtereenvolgens de inhoud van het voorstel (ii) en de beoordeling van het

voorstel (iii) aan de orde. ACM sluit af met een conclusie (iv). Het voorstel is als bijlage 2 bij dit
besluit opgenomen en vormt een integraal onderdeel hiervan. Hieronder worden de voornaamste
voorschriften weergegeven.
ii.
354.

Inhoud voorstel van partijen
Partijen hebben een remedievoorstel gedaan dat verbintenissen bevat die als voorschriften

aan het besluit kunnen worden verbonden. Het remedievoorstel ziet zowel op de lokale
detailhandelsmarkten als op de nationale zorginkoopmarkt. Partijen hebben opgemerkt dat met dit
voorstel naar hun oordeel alle door ACM gesignaleerde mededingingsbezwaren die als gevolg van
de voorgenomen concentratie redelijkerwijs kunnen rijzen op lokaal en nationaal niveau worden
weggenomen.
Afstotingen van apotheken en beëindiging franchise- en partnercontracten
355.

Brocacef verbindt zich ertoe om 38 (deelnemingen in) apotheken te verkopen en over te

dragen aan derde partijen. Ten aanzien van 51 apotheken zal Brocacef de franchise- en
partnerovereenkomsten beëindigen. Als gevolg van de remedie zullen nog […] franchisenemers en
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partners hun contracten met Brocacef verbreken (spill over effect) hetgeen leidt tot een totale
afstoting c.q. beëindiging van contracten van […] apotheken.139
356.

De remedie omvat de in bijlagen 1A en 1B bij het remedievoorstel opgenomen

(deelnemingen in) apotheken en de daartoe behorende activa en passiva en franchise- en
partnerovereenkomsten.
357.

Hierna duidt ACM de in bovenstaand punt bedoelde (deelnemingen in) apotheken en de

daartoe behorende activa en passiva gezamenlijk aan als de “Apotheken” en de voornoemde
apotheken met een franchise- of partnerovereenkomst gezamenlijk als de “Franchisenemers en

358.

Brocacef zal binnen een zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen […], bestaande uit

[…] voor Brocacef en […] voor een trustee (hierna: Trustee), na het besluit op de
vergunningsaanvraag, de Apotheken verkopen en overdragen aan één of meerdere onafhankelijke,
door ACM goedgekeurde, kopers. Brocacef zal slechts tot verkoop en overdracht van de Apotheken
overgaan na de schriftelijke goedkeuring door ACM van de voorgestelde koper(s), de koop- en
leveringsovereenkomst en alle andere eventuele overeenkomsten tussen koper(s) en verkoper die
relevant zijn in verband met deze verkoop en overdracht.
359.

Indien dit wettelijk is vereist, moet de verkoop van de Apotheken goedgekeurd worden door

de NZa en/of ACM. De goedkeuringsprocedure moet niet later dan […] na het besluit op de
vergunningsaanvraag bij de NZa en/of ACM worden gestart.
360.

Brocacef zal de koper(s) de optie geven de bestaande overeenkomsten tussen de

Apotheken en Brocacef of tussen Brocacef en derden, voor zover deze overeenkomsten betrekking
hebben op of van belang zijn voor de Apotheken, te continueren na de overdracht. (Ondersteuning
bij) de contractering met zorgverzekeraars is hiervan uitgesloten en zal derhalve niet door Brocacef
worden verricht.
361.

Verder zal Brocacef gedurende de periode tussen het besluit van ACM en overdracht aan

(een) koper(s) onder toezicht van de Trustee bepaalde diensten at arm’s length of om niet aan de
Apotheken blijven leveren.
362.

Brocacef verplicht zich gedurende […] na het beëindigen van de groothandelscontracten

met Franchisenemers en Partners geen groothandelsdiensten te leveren aan deze Franchisenemers
en Partners. Brocacef zal de lopende groothandelscontracten uitdienen en niet verlengen, met dien
verstande dat deze uiterlijk per 1 februari 2017 door Brocacef zullen zijn beëindigd. Het staat
Franchisenemers en Partners vrij om direct, zonder inachtneming van de opzegbepalingen, het

139

Het spill over effect volgt uit dat eigenaren van af te stoten apotheken ook hun franchise- of partnerovereenkomst

met Brocacef voor andere apotheken opzeggen. De remedievoorwaarden zijn niet van toepassing op deze spill over
apotheken.
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groothandelscontract te beëindigen. De Trustee houdt hier toezicht op. Als uitzondering hierop is het
Brocacef toegestaan om in geval van een tekort aan medicijnen op de Nederlandse markt
Franchisenemers en Partners de medicijnen waaraan een tekort bestaat te leveren. De Trustee
houdt hier achteraf toezicht op.
363.

Brocacef realiseert zich dat ACM (een) koper(s) die een inkooprelatie heeft/hebben of

zal/zullen hebben met Brocacef als niet volledig onafhankelijk van Brocacef kan beschouwen.
[…]

365.

Brocacef zal de contracten van de Franchisenemers en Partners zo spoedig mogelijk na

voltooiing van de transactie, in geen geval later dan drie werkdagen na voltooiing van de transactie,
rechtsgeldig opzeggen, en beëindigen per 1 februari 2017, met inachtneming van de
opzegbepalingen, voor zover de contracten niet reeds vóór 1 februari 2017, namelijk op 31
december 2016, van rechtswege eindigen. Het staat Franchisenemers en Partners vrij om per direct
zonder inachtneming van de opzegbepalingen het contract te beëindigen.
366.

In de periode tussen opzegging door Brocacef en rechtsgeldige beëindiging van contracten

met de Franchisenemers en Partners zal een Hold Separate Manager140 onder toezicht van de
Trustee de diensten leveren waartoe de Franchisenemers en Partners op grond van het franchise- of
partnercontract met Brocacef gerechtigd zijn.
367.

Brocacef zal de inspanningsverplichting op zich nemen om de Franchisenemers en

Partners, uitsluitend voor zover beëindiging van de franchise- of partnerovereenkomst volgens ACM
niet voldoende is, onder te brengen bij Coöperatieve Vereniging PACT U.A. of een ander
onderhandelingscollectief.
368.

Indien één van de Franchisenemers of Partners haar activiteiten staakt (om welke reden dan

ook) binnen […] na het besluit op de vergunningsaanvraag zal Brocacef binnen haar
afstotingsperiode van […] na dit besluit respectievelijk de Trustee binnen de daarop volgende
trusteeverkoopperiode van […] een door ACM schriftelijk goedgekeurde alternatieve apotheek
conform het remedievoorstel afstoten.
369.

Brocacef verplicht zich in de […] na overdracht van de Apotheken dan wel het beëindigen

van de contracten met de Franchisenemers en Partners direct nog indirect enig economisch belang
in, noch enige invloed op de Apotheken en op de Franchisenemers en Partners te verwerven of uit te
oefenen, of enige franchiseovereenkomst en/of partnerovereenkomst ten aanzien van de Apotheken
en Franchisenemers en Partners te sluiten, tenzij ACM schriftelijk op voorhand heeft aangegeven dat
de structuur van de markt als zodanig zich hiertegen niet verzet.
370.

140

Brocacef zal zich gedurende […] na overdracht van de Apotheken dan wel beëindiging van

Zie de punten 376 en 377 (Instandhoudingsverplichting en Hold Separate).
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de contracten met de Franchisenemers en Partners onthouden van het werven van personeel van de
Apotheken en Franchisenemers en Partners en van het werven van de personen achter de
Franchisenemers en Partners zelf als personeel. Brocacef zal zich tevens gedurende […] na de
beëindiging van de contracten met de Franchisenemers en Partners onthouden van het actief
benaderen van klanten van deze Franchisenemers en Partners.
Trustee
371.

Brocacef zal binnen drie weken na het besluit op de vergunningsaanvraag een

onafhankelijke gevolmachtigde Trustee benoemen. De keuze van de Trustee behoeft de
inspanningen van Brocacef om binnen de periode van […] na het besluit op de vergunningsaanvraag
één of meerdere geschikte kopers te vinden voor de Apotheken. Daarnaast zal de Trustee erop
toezien dat Brocacef haar instandhoudingsverplichting(en) nakomt. De Trustee zal ACM maandelijks
rapporteren.
372.

Brocacef zal aan de Trustee een door ACM goedgekeurde onherroepelijke opdracht en

volmacht verlenen om na afloop van de termijn van […], en indien één of meerdere Apotheken nog
niet overgedragen zijn in overeenstemming met de remedie, deze Apothe(e)k(en) binnen een zo kort
mogelijke termijn, in geen geval langer dan […], te verkopen en over te dragen aan de hoogste
bieder(s) in een in eerste instantie door de Trustee te organiseren veiling, na schriftelijke
goedkeuring door ACM van de koper, de koopovereenkomst en alle andere eventuele
overeenkomsten tussen koper(s) en verkoper. De Trustee is bevoegd om de verkoop van de
Apothe(e)k(en) die na afloop van de veiling niet is/zijn verkocht op een andere wijze dan via een
veiling te organiseren, ter beoordeling van de Trustee.
373.

Indien gedurende de trusteeverkoopperiode een verkoop op de wijze vermeld in punt 372

niet mogelijk blijkt, zal de Trustee gedurende de trusteeverkoopperiode een door ACM schriftelijk
goedgekeurde alternatieve apotheek van Brocacef mogen afstoten. Brocacef verleent de Trustee
hiertoe een onherroepelijke opdracht en volmacht.
374.

Indien de vereiste goedkeuringsprocedure (zie punt 359) niet uiterlijk […] na het besluit van

ACM is gestart, treedt de Trustee direct in functie waartoe Brocacef haar een onherroepelijke
opdracht en volmacht verleent.
375.

De Trustee oefent zijn monitor- en verkooptaken uit op grond van een door ACM

voorafgaand en schriftelijk goedgekeurde overeenkomst.
Instandhoudingsverplichting en Hold Separate
376.

Tot het moment van overdracht van de Apotheken verbindt Brocacef zich ertoe dat de

Apotheken onafhankelijk en los van Brocacef in stand en verkoopbaar worden gehouden. De Trustee
zal een persoon aanstellen die verantwoordelijk zal zijn voor het bestuur van de Apotheken (de Hold
Separate Manager) die goedgekeurd moet zijn door ACM. De Trustee zal toezicht houden op de
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Hold Separate Manager.
377.

Brocacef verbindt zich ertoe tot het moment van overdracht van de Apotheken deze

separaat te houden van enige andere activiteiten van Brocacef en te waarborgen dat het personeel
van de Apotheken - inclusief de Hold Separate Manager - geen invloed kan uitoefenen op de
activiteiten van Brocacef en dat het personeel van Brocacef geen invloed heeft op de activiteiten van
de Apotheken.
Contractering zorgverzekeraars 2017
Apotheken, Franchisenemers en Partners die geen contract hebben afgesloten met de

zorgverzekeraars voor het kalenderjaar 2017 kunnen desgewenst en na instemming van een
zorgverzekeraar de contracten die Brocacef en Mediq met de betreffende zorgverzekeraar voor het
kalenderjaar 2016 zijn overeengekomen, verlengen tot en met 31 december 2017 […] op basis van
de zorgprestaties zoals deze door de NZa worden vastgesteld. In een dergelijk geval zal de Hold
Separate Manager onder toezicht van de Trustee de noodzakelijke diensten ter uitvoering van de
zorgverzekeraarscontracten 2016 continueren voor de betreffende Apotheek, Franchisenemer of
Partner. Het staat Apotheken, Franchisenemers en Partners, met instemming van de
zorgverzekeraar, vrij om deze keuze vóór of na 1 juli 2016 te maken. Indien een zorgverzekeraar
hiermee niet instemt, dan zullen de Apotheken en de Franchisenemers en Partners die daarvoor
kiezen, worden meegenomen door Brocacef in de onderhandelingen met de betreffende
zorgverzekeraar voor het kalenderjaar 2017. Dit betekent niet dat deze Apotheken, Franchisenemers
en Partners automatisch door Brocacef worden vertegenwoordigd; het is aan een zorgverzekeraar
om dit te accepteren. Ook na keuze voor verlenging tot en met 31 december 2017 […] staat het
Apotheken, Franchisenemers en Partners vrij, als een zorgverzekeraar hiermee instemt, zich aan te
sluiten bij een andere apotheekformule of onderhandelingscollectief. Brocacef zal een dergelijke
tussentijdse overgang faciliteren.
379.
iii.

[…]
Beoordeling van het voorstel

Het voorstel lost het mededingingsprobleem op
380.

Het door partijen gedane voorstel neemt de in de punten 197 tot en met 199 door ACM

geconstateerde mededingingsproblemen weg. Voor de lokale detailhandelsmarkten betreft het
voorstel de afstoting van 38 apotheken. Hierdoor wordt voor elk van de 27 (delen van) gemeenten
waarop ACM een mededingingsprobleem heeft vastgesteld een oplossing aangedragen. Deze
oplossing leidt ertoe dat de overlap tussen de activiteiten van Brocacef en Mediq in deze 27 (delen
van) gemeenten volledig wordt weggenomen of het marktaandeel van Brocacef na de concentratie
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tot onder de 50% daalt.141 ACM verwijst voor een toelichting per gemeente naar bijlage 1 bij dit
besluit.
381.

Voor de nationale zorginkoopmarkt betreft het voorstel de afstoting van 51

monopolieapotheken in 46 monopoliegebieden. Daarmee neemt het aantal monopoliegebieden waar
Brocacef na de concentratie over onderhandelt af van 82 naar 36. Brocacef zal na de concentratie
namens minder lokale monopoliegebieden onderhandelen dan vóór de concentratie (namelijk 36
tegenover 45). Dit aantal monopoliegebieden is vergelijkbaar met het huidige aantal van Mediq en
met het aantal van Alliance. Daarbij zijn er, ondanks het wegvallen van de onderlinge
concurrentiedruk tussen Brocacef en Mediq, ook na de concentratie nog concurrenten in de markt
zorgverzekeraars enige mate van compenserende afnemersmacht. ACM acht het aantal van 36
resterende monopoliegebieden daarom niet dusdanig hoog dat een mededingingsprobleem als
gevolg van een stapeling van bestaande monopoliegebieden nog aannemelijk is.
382.

Aangezien met dit voorstel in de 27 (delen van) overlapgemeenten na de concentratie voor

zorgverzekeraars geen belangrijke keuzemogelijkheid meer wegvalt en het aantal lokale
monopoliegebieden waarover Brocacef na de concentratie onderhandelt, daalt naar 36, is ACM van
oordeel dat de dusdanig sterke onderhandelingspositie die Brocacef zou verkrijgen op de
zorginkoopmarkt, voldoende is gecompenseerd. ACM deelt het standpunt van partijen dat het
ontstaan van een vliegwieleffect als gevolg waarvan de mededinging verder zal worden beperkt
daarmee niet aannemelijk is (zie de punten 193 tot en met 196).
383.

ACM acht het aannemelijk dat de overgangsregeling voor de contractering met

zorgverzekeraars voor 2017 het mededingingsprobleem op de nationale zorginkoopmarkt voldoende
adresseert omdat Brocacef de af te stoten apotheken niet zonder meer kan inzetten in de
onderhandelingen met zorgverzekeraars. Het is immers aan zorgverzekeraars om in te stemmen met
continuering van het 2016 contract […] dan wel om te accepteren dat de betreffende Apotheken,
Franchisenemers en/of Partners in de onderhandelingen voor het 2017 contract door Brocacef
worden vertegenwoordigd. […]
Het voorstel is uitvoerbaar en handhaafbaar
384.

Hierna licht ACM toe waarom het voorstel geschikt is om het mededingingsprobleem weg te

nemen. ACM heeft daartoe getoetst of het voorstel conform de Richtsnoeren Remedies142 is.
-

141

Levensvatbaar bedrijfsonderdeel dat daadwerkelijk, effectief en duurzaam kan concurreren

Op één mogelijke markt blijft het marktaandeel boven de [50-60]%, maar is de toevoeging na de remedie nog maar

minimaal.
142

Richtsnoeren Remedies 2007, vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op

21 september 2007.
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385.

ACM heeft onderzoek gedaan naar de financiële positie van de af te stoten apotheken. Voor

een deel van de Franchisenemers en Partners was er meer zekerheid nodig of alleen beëindiging
van hun overeenkomst met Brocacef of Mediq het mededingingsprobleem weg zou nemen.143 ACM
heeft daarom nader onderzocht of zij er zelf van overtuigd zijn dat ze voldoende levensvatbaar zijn
en duurzaam en onafhankelijk van Brocacef kunnen concurreren op de markt na een eventuele
beëindiging van hun franchise- of partnercontracten met Brocacef of Mediq, bijvoorbeeld doordat ze
aangeven voldoende mogelijkheden te zien om over te stappen naar PACT of een ander(e)
keten/collectief.
386.

Op basis van deze informatie die ACM over de Apotheken, Franchisenemers en Partners

overdacht/beëindiging van hun contract effectief en duurzaam kunnen concurreren op de markt in lijn
met hetgeen in de Richtsnoeren Remedies is neergelegd.
387.

Geschiktheid koper
In het voorstel is opgenomen dat Brocacef (of de Trustee) slechts tot verkoop en overdracht

van de Apotheken mag overgaan nadat ACM de voorgestelde koper(s), de koop- en
leveringsovereenkomst en alle andere overeenkomsten tussen koper(s) en verkoper schriftelijk heeft
goedgekeurd. Dit is conform de Richtsnoeren Remedies.
388.

Structureel effect afstotingen van Apotheken en beëindiging franchise- en partnercontracten
Om het structurele effect van de afstotingen en de beëindiging van de franchise- en

partnerovereenkomsten te waarborgen, is het Brocacef niet toegestaan in de tien jaar na overdracht
van de Apotheken dan wel het beëindigen van de contracten met de Franchisenemers en Partners
direct noch indirect enig economisch belang in of enige invloed op de Apotheken en op de
Franchisenemers en Partners te verwerven of uit te oefenen. Het is Brocacef ook niet toegestaan
enige franchiseovereenkomst en/of partnerovereenkomst ten aanzien van de Apotheken en
Franchisenemers en Partners te sluiten. Daarnaast verplicht Brocacef zich gedurende […] na
overdracht van de Apotheken dan wel beëindiging van de contracten met de Franchisenemers en
Partners zich te onthouden van het werven van personeel van de Apotheken en Franchisenemers en
Partners. Tot slot verplicht Brocacef zich gedurende […] na beëindiging van de contracten met de
Franchisenemers en Partners zich te onthouden van het actief benaderen van klanten van deze
Franchisenemers en Partners. Dit is conform de Richtsnoeren Remedies.
389.

143

Brocacef mag voor een periode van […] na beëindiging van het contract met een

ACM is van mening dat beëindiging van contracten met Franchisenemers en Partners in lokale monopoliegebieden

voldoende is als alle monopolieapotheken in dat monopoliegebied afgestoten worden omdat deze apotheken een
relatief sterke onderhandelingspositie hebben ten opzichte van zorgverzekeraars. Dit geldt voor alle monopoliegebieden
behalve Twenterand II omdat partijen ervoor gekozen hebben niet alle apotheken in dit monopoliegebied af te stoten.
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Franchisenemer of Partner deze geen groothandelsdiensten leveren.144 Hiermee wordt verzekerd dat
alle banden, in elk geval gedurende een bepaalde periode, worden doorgeknipt en de af te stoten
Franchisenemers en Partners na beëindiging van de overeenkomsten volledig onafhankelijk van
Brocacef komen te staan. De Trustee zal dit controleren. ACM acht het van belang dat de bestaande
band door de inkooprelatie wordt doorbroken. Een periode van […] waarin de af te stoten
Franchisenemers en Partners volledig aan de invloed van Brocacef zijn onttrokken, acht ACM
voldoende om hen in staat te stellen om bewust zelfstandige keuzes te maken over hun
inkooprelatie. Dit is in lijn met de uitgangspunten van de Richtsnoeren Remedies.
390.

Uit voorgaande volgt dat ACM zich het recht voorbehoudt om (een) door Brocacef

inkooprelatie met Brocacef als niet volledig onafhankelijk van Brocacef aan te merken, en als gevolg
daarvan bedoelde koper(s) niet goed te keuren.
391.

Geen nieuw mededingingsprobleem
Als gevolg van de afstotingen van de Apotheken dan wel beëindiging van de

overeenkomsten met de Franchisenemers en Partners ontstaan geen nieuwe
mededingingsproblemen. Zoals hiervoor aangegeven, acht ACM het aannemelijk dat de betreffende
Apotheken en Franchisenemers en Partners levensvatbaar zijn en effectief en voldoende duurzaam
kunnen concurreren op de markt.
392.

Partijen hebben een fallback opgenomen voor de situatie dat een Franchisenemer of Partner

zijn bedrijfsvoering stopzet of een Apotheek niet verkocht kan worden. Er moet dan een andere
apotheek van Brocacef of Mediq in het desbetreffende gebied worden afgestoten als gevolg waarvan
het mededingingsprobleem alsnog wordt opgelost.
393.

Brocacef spant zich in om de Franchisenemers en Partners waarvan ACM het nodig acht145

onder te brengen bij het zorgcollectief PACT waarbij het de betreffende apotheken vrij staat om ook
zelfstandig of via een andere partij dan PACT onderhandelingen te voeren. Partijen stellen dat indien
er gekozen wordt voor PACT, conform de Informele Zienswijze PACT van ACM, nieuw bij PACT aan
te sluiten apotheken waarvan het werkgebied overlapt met bestaande “leden” van PACT zich alleen
bij PACT kunnen voegen als “aangeslotenen”.146 Uit een eigen analyse van partijen volgt dat dit
slechts voor […] van de Franchisenemers en Partners […] geldt. PACT zal deze apotheken derhalve
alleen als aangeslotene kunnen accepteren en niet als lid. Gelet hierop heeft ACM geen reden om
aan te nemen dat er nieuwe mededingingsproblemen ontstaan.

144

Uitgezonderd incidentele leveringen bij een tekort aan medicijnen op de Nederlandse markt onder achteraf toezicht

van de Trustee. Dit is om de veiligheid van zorg aan patiënten te waarborgen.
145

Zie punt 385.

146

ACM - Informele zienswijze PACT, 2013, voor wat er onder “leden” en “aangeslotenen” wordt verstaan.
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394.

Bij de beoordeling van de koper(s) zal ACM toetsen of de verkoop van (een) Apothe(e)k(en)

niet zal leiden tot mededingingsrechtelijke bezwaren.
395.

Tenuitvoerlegging van de remedie
Brocacef zal de contracten van de Franchisenemers en Partners zo spoedig mogelijk na

voltooiing van de transactie, in geen geval later dan drie werkdagen na voltooiing, rechtsgeldig
opzeggen en beëindigen per 1 februari 2017 met inachtneming van de opzegbepalingen, voor zover
de contracten niet reeds vóór 1 februari 2017, namelijk op 31 december 2016, van rechtswege
eindigen. ACM is van oordeel dat Franchisenemers en Partners voldoende tijd krijgen om over te

396.

Partijen hebben voorgesteld om voor de verkoop van de Apotheken […] uit te trekken

waarbij Brocacef […] (en de Trustee dus […]) heeft om één of meer geschikte kopers te vinden voor
de te verkopen eigendomsapotheken. […] Daarmee acht ACM het aannemelijk dat de Apotheken
binnen […] verkocht zijn (of uiterlijk binnen […] na het besluit op de vergunningsaanvraag als de
Trustee verkoopt). […].
397.

Het remedievoorstel gaat uit van het juiste uitgangspunt, namelijk dat Brocacef na

vergunningverlening door ACM niet namens de af te stoten apotheken onderhandelt voor 2017
(behalve als zorgverzekeraars daar uitdrukkelijk mee instemmen). Franchisenemers en Partners die
geen contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraars voor het kalenderjaar 2017 kunnen
desgewenst en na instemming van een zorgverzekeraar de contracten die Brocacef en Mediq met de
betreffende zorgverzekeraar voor het kalenderjaar 2016 zijn overeengekomen, verlengen tot en met
31 december 2017 […]. In een dergelijk geval zullen de noodzakelijke diensten ter uitvoering van de
zorgverzekeraarscontracten 2016 gecontinueerd worden voor de betreffende Franchisenemer of
Partner als gevolg waarvan ze levensvatbaar blijven.
398.

[…]

399.

Partijen zullen een Trustee benoemen die toezicht zal houden op de inspanningen van

Brocacef om binnen de periode van […] na het besluit op de vergunningsaanvraag de Apotheken te
verkopen. De Trustee zal toezicht houden op de door ACM goed te keuren Hold Separate Manager
die de Apotheken in de periode tot de overdracht zal managen. De Trustee en de
trusteeovereenkomst moeten vooraf door ACM schriftelijk worden goedgekeurd. Dit is conform de
Richtsnoeren Remedies.
Markttest
400.

ACM heeft het door partijen ingediende voorstel voorgelegd aan zorgverzekeraars en

concurrenten ter toetsing of dit de geconstateerde mededingingsproblemen wegneemt. Op basis van
de reacties van zorgverzekeraars en concurrenten zijn wijzigingen in de voorstellen doorgevoerd. De
belangrijkste punten die in de reacties naar voren zijn gebracht, worden hierna besproken.
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401.

Lokale overlap
Voor zover het de lokale verkoopmarkten betreft, vragen enkele zorgverzekeraars en

concurrenten aandacht voor (delen van) gemeenten waar de mededingingsproblemen mogelijk niet
worden weggenomen door het remedievoorstel. Ofwel omdat deze gemeenten ontbreken in het
voorstel, ofwel omdat de voorgestelde afstotingen onvoldoende dan wel niet effectief zijn. ACM heeft
deze gevallen nader bekeken en komt tot de conclusie dat het remedievoorstel voldoende voorziet in
het oplossen van de mededingingsproblemen als gevolg van lokale overlap.147
-

Zorgverzekeraars en concurrenten onderstrepen dat het voorstel moet garanderen dat de af

te stoten apotheken voldoende levensvatbaar zijn. Zo moet er zekerheid komen over de financiële
slagkracht van deze apotheken, dat er geen financiële verplichtingen resteren met de Brocacef-keten
en dat Brocacef en/of Mediq de dienstverlening en het klantenbestand van deze apotheken in de
periode tot aan afstoting in stand houden/houdt. Ook vraagt één marktpartij om een toezegging
vooraf dat de af te stoten apotheken zich bij een ander(e) franchisegever/collectief aansluiten of
bevestigen zelfstandig hun dienstverlening voort te zullen zetten. Andere marktpartijen suggereren
een non-concurrentiebeding voor een vastgestelde periode waarbij Brocacef geen apotheken zou
mogen starten of overnemen in de nabijheid van af te stoten apotheken.
403.

Zoals uitgelegd in punt 385 heeft ACM onderzoek gedaan naar de financiële positie van de

af te stoten apotheken. Voor de apotheken waar beëindiging van de franchise- en
partnerovereenkomsten mogelijk onvoldoende zekerheid geeft of dit het mededingingsprobleem
wegneemt, heeft nader kwalitatief onderzoek gedaan. Hieruit heeft ACM voldoende zekerheid
gekregen over de levensvatbaarheid van deze apotheken. Tevens heeft ACM zich er voor deze
Franchisenemers en Partners van verzekerd dat zij hun apotheek zullen voortzetten.
404.

ACM acht ook een verbod op het actief werven van klanten van de af te stoten Franchise-

en Partnerapotheken nodig. Daartoe heeft Brocacef een bepaling opgenomen waarbij zij aangeeft
zich gedurende […] na de beëindiging van de contracten met de Franchisenemers en Partners te
onthouden van het actief benaderen van klanten van deze Franchisenemers en Partners.
405.

ACM heeft aan partijen vragen gesteld over resterende financiële verplichtingen voor de af

te stoten apotheken. Partijen hebben verzekerd dat deze verplichtingen, voor zover ze er zijn, er niet
aan in de weg staan dat de betreffende apotheken duurzaam en onafhankelijk kunnen concurreren.
[…] Tevens heeft ACM vragen gesteld over de invloed van Brocacef op af te stoten apotheken

147

Tevens is uit de markttest naar voren gekomen dat er mogelijk sprake is van een lokaal monopoliegebied in Venray

en Oosterhout, terwijl deze niet zijn meegenomen in de berekeningen. Partijen hebben ACM in antwoord op nadere
vragen verzekerd dat dit niet aan de orde is omdat in beide gevallen minstens één concurrent binnen een reisafstand
van 5 kilometer van de betreffende apotheek/apotheken gevestigd is.

97/179

402.

Levensvatbaarheid en duurzame onafhankelijke concurrentie

Openbaar

tijdens de periode tot aan afstoting. Partijen hebben als gevolg hiervan het remedievoorstel zodanig
aangepast dat het overhevelen van diensten en/of patiënten van de af te stoten apotheken naar
overgebleven Brocacef-apotheken of het anderszins inperken van de dienstverlening tijdens deze
periode uitgesloten is. ACM vindt dat met bovenstaande de zorgen van marktpartijen over de
levensvatbaarheid van af te stoten apotheken voldoende zijn geadresseerd.
406.

Marktpartijen benadrukken dat het blijven leveren van groothandelsdiensten door Brocacef

aan de af te stoten apotheken in de weg kan staan aan duurzame en onafhankelijke concurrentie
met de apotheken van Brocacef. Dit kan immers rechtstreeks van invloed zijn op het aanbod en het
niveau van de dienstverlening van apotheken aan hun klanten. ACM heeft hier vragen over gesteld
de levering van groothandelsdiensten aan de af te stoten Franchisenemers en Partners voor een
periode van […] uitgesloten is en dat de Trustee daar toezicht op houdt (zie punt 25 van het
remedievoorstel). ACM vindt dat hiermee de zorgen van marktpartijen over het duurzaam en
onafhankelijk kunnen concurreren door het bestaan van een groothandelsrelatie met Brocacef
voldoende zijn geadresseerd. Deze bepaling biedt de zekerheid dat de relatie tussen Brocacef en de
af te stoten Franchisenemers en Partners wordt doorgeknipt zonder dat de concurrentie tussen
groothandels onevenredig lang wordt uitgesloten. Bij de overdracht van een Apotheek zal ACM
alvorens goedkeuring te geven voor een koper deze koper beoordelen op zijn afhankelijkheid van
Brocacef en daarin onder meer betrekken of hij een inkooprelatie heeft c.q. zal hebben met Brocacef.
407.

Nieuw mededingingsprobleem
Zorgverzekeraars en concurrenten vragen zich af of het voorstel voldoende waarborgen

biedt dat in de toekomst geen nieuw mededingingsprobleem ontstaat. Marktpartijen stellen ter
onderbouwing dat Brocacef opnieuw een machtspositie kan verwerven in lokale gebieden waar ACM
een mededingingsprobleem heeft vastgesteld door nieuwe apotheken te openen, over te nemen of
nieuwe franchise- en/of partnerrelaties aan te gaan. Het risico op een vliegwieleffect blijft volgens
enkele marktpartijen daardoor bestaan en zij verzoeken een beperking op te leggen in de groei van
het aantal Brocacefapotheken na de concentratie, dan wel het werven van nieuwe apotheken
gedurende enkele jaren.
408.

ACM acht de voorstellen van marktpartijen die erop gericht zijn om Brocacef verder te

beperken in haar mogelijkheden om in de toekomst te concurreren op de lokale
detailhandelsmarkten en de nationale zorginkoopmarkt niet nodig en niet proportioneel. Deze
voorstellen gaan verder dan noodzakelijk om de negatieve gevolgen voor de mededinging van de
concentratie weg te nemen.
409.

Contractering zorgverzekeraars 2017
Zorgverzekeraars onderschrijven het uitgangspunt dat de af te stoten apotheken niet door

Brocacef vertegenwoordigd zouden mogen worden voor 2017. Uit de markttest blijkt echter ook dat
het voorstel van partijen om als alternatief de 2016 contracten te verlengen […] op verschillende
bezwaren stuit bij een aantal zorgverzekeraars. Deze bezwaren gelden ook voor het voorstel van
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partijen dat zorgverzekeraars op een later moment dan 1 juli 2016 een definitieve lijst ontvangen van
de vertegenwoordiging van franchise- en partnerapotheken door apotheekketens of collectieven
zodat de af te stoten franchisenemers meer tijd hebben om over te stappen.
410.

Om ACM voldoende zekerheid te bieden over de levensvatbaarheid van de af te stoten

apotheken in de situatie dat deze apotheken in 2017 een minder gunstig zorgcontract zouden
krijgen, hebben partijen hun voorstel aangepast. […] 148 […]
iv.

De uitvoering van de verbintenissen genoemd in de punten 355 tot en met 379 zal naar het

oordeel van ACM in afdoende mate en op structurele wijze een oplossing bieden voor de
geconstateerde mededingingsrechtelijke problemen op zowel de lokale detailhandelsmarkten als de
nationale zorginkoopmarkt.
412.

Op de lokale detailhandelsmarkten wordt de overlap in 27 (delen van) gemeenten

weggenomen waardoor de mededinging niet significant wordt beperkt. Op de nationale
zorginkoopmarkt valt in deze 27 (delen van) gemeenten geen belangrijke keuzemogelijkheid voor de
zorgverzekeraars weg en neemt het aantal monopoliegebieden waar Brocacef na de concentratie op
nationaal niveau voor onderhandelt af van 82 naar 36. Hierdoor wordt de sterke
onderhandelingspositie die Brocacef zou verkrijgen ten opzichte van zorgverzekeraars voldoende
gecompenseerd en ontstaat er geen vliegwieleffect als gevolg waarvan de mededinging significant
wordt beperkt.
413.

Bovendien is het voorstel uitvoerbaar en handhaafbaar.

B. Groothandelsmarkten
i.
414.

Procedure
In de loop van de behandeling van deze zaak hebben partijen voorstellen gedaan om de

door ACM geconstateerde mededingingsbezwaren op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen
weg te nemen. Eerder hadden partijen een voorstel gedaan waarvan ACM het niet aannemelijk
achtte dat daarmee het geconstateerde mededingingsprobleem zou worden weggenomen. Partijen
hebben vervolgens diverse concepten overgelegd van een ander voorstel dat uiteindelijk heeft geleid
tot het bij brief van 14 april 2016 (definitief) ingediende voorstel voor aan de vergunning te verbinden
voorschriften. Dit voorstel heeft ACM onderworpen aan een markttest waarbij marktpartijen zijn
uitgenodigd om een reactie te geven op het door partijen ingediende voorstel. De markttest heeft niet
geleid tot wijzigingen in het door partijen ingediende voorstel.
415.

148

[…]

Hierna komen achtereenvolgens de inhoud van het voorstel (ii) en de beoordeling van het
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voorstel (iii) aan de orde. ACM sluit af met een conclusie (iv). Het voorstel is als bijlage 5 bij dit
besluit opgenomen en vormt een integraal onderdeel hiervan. Hieronder worden de belangrijkste
voorschriften weergegeven.
ii.
416.

Inhoud voorstel van partijen
De door partijen aangeboden verbintenissen die als voorschriften aan het besluit kunnen

worden verbonden zien op de afstoting van Distrimed, de intramurale groothandel van Mediq, aan
Pluripharm.
Brocacef verbindt zich ertoe binnen een zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk […] na het

besluit op de vergunningsaanvraag de aandelen in Distrimed en de bijbehorende activa voor zover
deze niet worden gehouden door Distrimed te verkopen en over te dragen aan een onafhankelijke
koper, te weten Pluripharm.
418.

Mediq Farma en Distrimed zullen ten behoeve van de verkoop en overdracht een

dienstverleningsovereenkomst (Service Level Agreement, hierna: SLA) aangaan. De SLA treedt in
werking op de datum van de levering van de aandelen in Distrimed aan Pluripharm. De SLA heeft
een looptijd van […] met de mogelijkheid tot verlenging van […], voor zover strikt noodzakelijk. De
SLA bevat afspraken over de diensten en handelsgoederen die Mediq Farma zal gaan leveren om
een soepele integratie van Distrimed in Pluripharm te bevorderen.
419.

Voorts verbindt Brocacef zich om in de tien jaar na de overdracht van Distrimed direct noch

indirect enig economisch belang in, noch enige invloed op, Distrimed te verwerven. Ook zal Brocacef
zich gedurende […] na de overdracht van Distrimed onthouden van het werven van personeel van
Distrimed en van het actief werven van overgedragen klanten van Distrimed (zie bijlage 1 bij het
remedievoorstel voor een lijst met primaire afnemers van Distrimed).
420.

Brocacef verbindt zich ertoe Distrimed gedurende de periode dat Distrimed nog niet is

overgedragen aan Pluripharm, maar Brocacef wel zeggenschap heeft verkregen over Distrimed
onafhankelijk en los van Brocacef in stand te houden en verkoopbaar te houden. Voor deze interimperiode zal Brocacef bovendien binnen drie weken na het besluit van ACM een onafhankelijke
Trustee benoemen. De Trustee krijgt het mandaat om een Hold Separate Manager te benoemen die
verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering van Distrimed onder toezicht van de
Trustee.
421.

Brocacef zal aan de Trustee een onherroepelijke opdracht en volmacht verlenen om na

afloop van de afstotingsperiode van […] en indien Distrimed nog niet is overgedragen aan
Pluripharm Distrimed alsnog over te dragen aan Pluripharm of - uitsluitend en indien een verkoop
aan Pluripharm niet is toegestaan - een veiling te organiseren om Distrimed binnen een zo kort
mogelijke termijn, in geen geval langer dan […] (de Trusteeverkoopperiode), te verkopen aan een
onafhankelijke derde, aan de hoogste bieder(s), zo nodig tegen elke prijs, dit kan ook een negatieve
prijs inhouden.
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422.

De koper, Pluripharm,149 de koopovereenkomst, andere overeenkomsten tussen Brocacef

en koper, de SLA, de Trustee, de Hold Separate Manager, de Trusteeovereenkomst en de
onherroepelijke opdracht en volmacht aan de Trustee tot verkoop zullen voorafgaand schriftelijk door
ACM moeten worden goedgekeurd.
423.

De Trustee zal maandelijks aan ACM rapporteren en tijdens de Trusteeverkoopperiode

tweewekelijks.
424.

Naar het oordeel van partijen neemt het voorstel alle door ACM gesignaleerde

Distrimed aan Pluripharm neemt de gehele overlap tussen Brocacef en Mediq in het intramurale
segment weg. De overdracht voorkomt een versterking van de positie van Brocacef in dit segment
als gevolg van de voorgenomen transactie doordat Distrimed een concurrerende marktspeler blijft als
onderdeel van Pluripharm. Als gevolg van deze remedie blijven voor de levering aan ziekenhuizen
(tenminste) drie volgesorteerde groothandels actief, te weten Pluripharm, Brocacef en Alliance, aldus
partijen.
iii.

Beoordeling van het voorstel

Het voorstel lost het mededingingsprobleem op
425.

Het door partijen gedane voorstel, de overname van Distrimed door Pluripharm, neemt het

geconstateerde mededingingsprobleem op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen (zie de
punten 268 tot en met 349) weg. De horizontale overlap tussen Brocacef en Mediq op die markt
wordt weggenomen. Het aantal spelers - en daarmee de keuzemogelijkheden voor ziekenhuizen zal gelijk blijven. Distrimed zal na de concentratie, als onderdeel van Pluripharm, concurrentiedruk
blijven uitoefenen op Brocacef (en Alliance). In het navolgende licht ACM dit nader toe.
Het voorstel is uitvoerbaar en handhaafbaar.
-

Afstoting van een levensvatbaar bedrijfsonderdeel dat daadwerkelijk, effectief en duurzaam
kan concurreren

426.

Distrimed is thans een onzelfstandig bedrijfsonderdeel binnen het Mediq concern. Distrimed

betrekt een aantal goederen en diensten intern van Mediq Farma. Na de overdracht van Distrimed
aan Pluripharm is voor de volledige integratie van Distrimed in Pluripharm een transitieperiode
vereist. In deze periode zal Mediq Farma een aantal goederen en diensten blijven leveren aan
Distrimed die zij nu al intern aan Distrimed levert. Dit is geregeld in een SLA […] In de SLA is
bepaald dat Mediq alle diensten die zij nu levert aan klanten van Distrimed ongewijzigd zal
voortzetten nadat Distrimed is overgedragen aan Pluripharm. Bovendien is bepaald dat Mediq

149

Pluripharm heeft inmiddels haar voornemen tot overname van Distrimed op grond van artikel 34 Mw bij ACM gemeld

(Staatscourant van 24 mei 2016, nr. 27021).
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Distrimed zal vrijwaren van alle schade die zich kan voordoen en/of die voortvloeit uit de verleende
diensten. Hiermee is verzekerd dat de benodigde diensten door Mediq geleverd zullen worden. De
SLA heeft een beperkte looptijd van […] met een mogelijkheid tot verlenging van […] indien strikt
noodzakelijk. In de SLA is voorzien in geheimhoudingsbepalingen zodat de onafhankelijke positie
van Distrimed is gewaarborgd. Na afloop van de SLA zal Pluripharm zelf voorzien in alle benodigde
goederen en diensten. Op deze wijze zal Pluripharm direct met Distrimed actief kunnen zijn en als
een effectieve concurrent van Brocacef en Alliance kunnen opereren.

427.

Geschiktheid koper
De beoogd koper is Pluripharm. Pluripharm is thans actief als volgesorteerde extramurale

groothandel. Pluripharm voldoet aan de eisen die de Richtsnoeren Remedies aan een geschikte
koper stelt. Pluripharm is volledig onafhankelijk van Brocacef (en Mediq) en beschikt over voldoende
financiële middelen, bewezen deskundigheid en ervaring om het af te stoten bedrijfsonderdeel
duurzaam voort te zetten. Wel zal tijdens een beperkte transitieperiode Mediq Farma een aantal
goederen en diensten blijven leveren aan Distrimed (zie punt 418) teneinde een soepele en volledige
integratie van Distrimed in Pluripharm mogelijk te maken. Sleutelpersoneel van Distrimed met
specifieke ervaring op het gebied van de levering aan ziekenhuizen zal gelijk mee overgaan met
Distrimed. Pluripharm zal als gevolg van de overname van Distrimed synergie- en schaalvoordelen
behalen bijvoorbeeld op het gebied van inkoop van geneesmiddelen en backoffice. Pluripharm heeft
daardoor ook de prikkel om Distrimed duurzaam voort te zetten als een daadwerkelijke concurrent
van Brocacef.
428.

Structureel effect van de afstoting
Om het structurele effect van de afstoting te waarborgen, is het Brocacef niet toegestaan in

de tien jaar na de overdracht van Distrimed direct noch indirect enig economisch belang in, noch
enige invloed op Distrimed te verwerven. Ook zal Brocacef zich gedurende […] na de overdracht van
Distrimed onthouden van het werven van personeel van Distrimed en van het actief werven van de
overgedragen klanten van Distrimed. Dit is conform de Richtsnoeren Remedies.
429.

Geen nieuwe mededingingsprobleem
Er ontstaat geen nieuw mededingingsprobleem als gevolg van de verwerving van Distrimed

door Pluripharm aangezien Pluripharm thans niet actief is op het gebied van de levering aan
ziekenhuizen.
430.

Tenuitvoerlegging van de remedie
De termijn voor afstoting van Distrimed aan Pluripharm van maximaal […]. Brocacef en

Mediq verplichten zich Distrimed onafhankelijk en los van Brocacef en Mediq in stand te houden
tijdens de periode dat Distrimed nog niet is afgestoten aan Pluripharm. Brocacef en Mediq hebben
tevens een aantal verplichtingen op zich genomen om in deze periode de levensvatbaarheid, de
verkoopbaarheid en het concurrentievermogen van Distrimed te waarborgen.
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431.

Brocacef zal conform de Richtsnoeren Remedies een Trustee benoemen die toeziet op de

uitvoering van de verplichtingen van Brocacef en Mediq om het af te stoten bedrijfsonderdeel in
stand te houden. De Trustee zal een Hold Separate Manager benoemen die door ACM voorafgaand
en schriftelijk dient te worden goedgekeurd.
432.

Partijen zullen aan deze Trustee tevens opdracht en volmacht geven om - voor het geval

Distrimed niet aan Pluripharm kan worden overgedragen - Distrimed alsnog te verkopen en over te
dragen aan een derde binnen […] (na afloop van de initiële […]) en tegen elke prijs.
De Trustee en de trusteeovereenkomst moeten vooraf door ACM schriftelijk worden

goedgekeurd. Dit is conform de Richtsnoeren Remedies.
434.

In het voorstel is conform de Richtsnoeren Remedies opgenomen dat partijen (of de

Trustee) slechts tot verkoop en overdracht van Distrimed mogen overgaan nadat ACM de
voorgestelde koper en de koopovereenkomst en alle andere overeenkomsten tussen koper en
verkoper schriftelijk heeft goedgekeurd.
Markttest
435.

Tien ziekenhuizen en twee concurrenten zijn door ACM in de gelegenheid gesteld hun

opvattingen over de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de door partijen aangeboden
verbintenissen te geven. Negen ziekenhuizen verwachten dat er als gevolg van de voorgestelde
remedie voldoende concurrentie op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen over blijft. Eén
ziekenhuis wijst op het gebrek bij Pluripharm aan ervaring met en kennis over de intramurale
groothandelsmarkt. Concurrenten plaatsen vraagtekens bij het vermogen van Pluripharm om
duurzaam te concurreren op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen. Daarbij geven zij aan dat
ACM met name zorgvuldig de financiële positie en het businessplan van Pluripharm, de inhoud van
de SLA en de termijn die Pluripharm heeft om Distrimed in haar eigen organisatie te integreren, dient
te beoordelen. ACM heeft onderzoek gedaan naar de (financiële) positie van Pluripharm en is
nagegaan of Pluripharm na uitvoering van de verbintenissen de positie van Distrimed op de markt
voor groothandel aan ziekenhuizen zal kunnen continueren. ACM acht het aannemelijk dat
Pluripharm in staat zal zijn Distrimed voort te zetten als een daadwerkelijke concurrent van Brocacef.
iv.
436.

Conclusie
De uitvoering van de verbintenissen genoemd in de punten 417 tot en met 423 zal naar het

oordeel van ACM in afdoende mate en op structurele wijze een oplossing bieden voor het
geconstateerde mededingingsrechtelijke probleem op de markt voor groothandel aan ziekenhuizen
omdat als gevolg daarvan de overlap wordt weggenomen en drie concurrerende groothandels voor
de levering aan ziekenhuizen actief blijven.
437.

Bovendien is het voorstel uitvoerbaar en handhaafbaar.
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IX.

CONCLUSIE

438.

Op grond van het voorgaande is ACM tot de conclusie gekomen dat de operatie waarop de

aanvraag om vergunning betrekking heeft binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de
Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. ACM is van oordeel dat als de voorgenomen
concentratie wordt voltrokken in ongewijzigde vorm, dat wil zeggen indien de vergunning zonder
beperkingen zou worden verleend of aan de vergunning geen voorschriften zouden worden
verbonden, de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op
versterken van een economische machtspositie.
439.

Gelet op het bovenstaande deelt ACM mede dat voor de concentratie waarop de aanvraag

om vergunning betrekking heeft een vergunning wordt verleend waaraan de volgende voorschriften
worden verbonden:
Detailhandelsmarkt (lokaal en nationaal)
a. Brocacef zal binnen een zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen […], bestaande uit
[…] voor Brocacef en […] voor de Trustee, na het besluit op de vergunningsaanvraag, de
Apotheken verkopen en overdragen aan één of meerdere onafhankelijke, door ACM
goedgekeurde koper(s);
b. Brocacef zal de contracten van de Franchisenemers en Partners zo spoedig mogelijk na
voltooiing van de transactie, in geen geval later dan drie werkdagen na voltooiing van de
transactie, rechtsgeldig opzeggen, en beëindigen per 1 februari 2017, met inachtneming van de
opzegbepalingen, voor zover de contracten niet reeds voor 1 februari 2017, namelijk op
31 december 2016, van rechtswege eindigen;
c. Brocacef zal gedurende de periode dat de Apotheken nog niet zijn overgedragen deze
onafhankelijk en los van Brocacef in stand houden en verkoopbaar houden. Brocacef zal een
onafhankelijke Trustee benoemen die hierop toezicht houdt;
d. Wanneer één of meerdere Apotheken na afloop van de termijn van […] als bedoeld onder a
niet zijn overgedragen aan één of meerdere onafhankelijke, door ACM goedgekeurde koper(s)
zal Brocacef aan de Trustee een door ACM goedgekeurde onherroepelijke opdracht en
volmacht verlenen om deze Apothe(e)k(en) binnen een zo kort mogelijke termijn, in geen geval
langer dan […], te verkopen en over te dragen aan de hoogste bieder(s);
e. Indien gedurende de trustee verkoopperiode een verkoop als bedoeld onder d niet mogelijk
blijkt, zal de Trustee gedurende de trustee verkoopperiode een door ACM schriftelijk
goedgekeurde alternatieve apotheek van Brocacef mogen afstoten. Brocacef verleent de
Trustee hiertoe een onherroepelijke opdracht en volmacht;
f.

ACM zal de koper(s), de koopovereenkomst(en) en eventuele andere overeenkomsten
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tussen Brocacef en koper(s), de Trustee, de Trusteeovereenkomst, de Hold Separate Manager
en de onherroepelijke volmacht aan de Trustee vooraf schriftelijk moeten goedkeuren;
g. In de periode tussen opzegging door Brocacef en rechtsgeldige beëindiging van contracten
met de Franchisenemers en Partners zal een Hold Separate Manager onder toezicht van de
Trustee de diensten leveren waartoe de Franchisenemers en Partners op grond van het
franchise-/partnercontract met Brocacef gerechtigd zijn;
h. Brocacef zal zich inspannen om de Franchisenemers en Partners, uitsluitend voor zover
brengen bij Coöperatieve Vereniging PACT U.A. of een ander onderhandelingscollectief;
i.

Indien één van de Franchisenemers of Partners haar activiteiten staakt binnen […] het

besluit op de vergunningsaanvraag zal Brocacef binnen haar afstotingsperiode van […] na dit
besluit respectievelijk de Trustee binnen de daarop volgende trustee verkoopperiode van […]
een door ACM schriftelijk goedgekeurde alternatieve apotheek afstoten;
j.

Brocacef verplicht zich in de tien jaar na overdracht van de Apotheken dan wel het

beëindigen van de contracten met de Franchisenemers en Partners direct nog indirect enig
economisch belang in, noch enige invloed op de Apotheken en op de Franchisenemers en
Partners te verwerven, uit te oefenen of enige franchiseovereenkomst en/of
partnerovereenkomst ten aanzien van de Apotheken en Franchisenemers en Partners te sluiten;
k. Brocacef zal zich gedurende […] na overdracht van de Apotheken dan wel beëindiging van
de contracten met de Franchisenemers en Partners onthouden van het werven van personeel
van de Apotheken en Franchisenemers en Partners en van het werven van de personen achter
de Franchisenemers en Partners zelf als personeel;
l.

Brocacef verplicht zich gedurende […] na het beëindigen van de groothandelscontracten

met Franchisenemers en Partners geen groothandelsdiensten te leveren aan deze
Franchisenemers en Partners. Brocacef zal de lopende groothandelscontracten uitdienen en
niet verlengen, met dien verstande dat deze uiterlijk per 1 februari 2017 door Brocacef zullen
zijn beëindigd. De Trustee houdt hier toezicht op;
m. Brocacef zal zich gedurende […] na de beëindiging van de contracten met de
Franchisenemers en Partners onthouden van het actief benaderen van klanten van deze
Franchisenemers en Partners;
n. Brocacef zal niet namens de af te stoten Apotheken, Franchisenemers en Partners
onderhandelen voor 2017 (behalve als zorgverzekeraars daar uitdrukkelijk mee instemmen).
Apotheken, Franchisenemers en Partners die geen contract hebben afgesloten met de
zorgverzekeraars voor 2017 kunnen de contracten die Brocacef en Mediq met de betreffende
zorgverzekeraar voor 2016 zijn overeengekomen, verlengen tot en met 31 december 2017 […]
op basis van de zorgprestaties zoals deze door de NZa worden vastgesteld, waarbij het
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zorgverzekeraars, Apotheken, Franchisenemers en Partners vrij staat om deze keuze vóór of na
1 juli 2016 te maken. Indien een zorgverzekeraar hiermee niet instemt, zullen de Apotheken en
de Franchisenemers en Partners die daarvoor kiezen, worden meegenomen door Brocacef in
de onderhandelingen met de betreffende zorgverzekeraar voor 2017. Het is aan een
zorgverzekeraar om dit al dan niet te accepteren. Ook na keuze voor verlenging staat het
Apotheken, Franchisenemers en Partners vrij zich tussentijds aan te sluiten bij een andere
apotheekformule of onderhandelingscollectief indien een zorgverzekeraar hiermee instemt;

p. de onder a. tot en met o. genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd conform het
bepaalde in de aan dit besluit gehechte bijlage 2 die integraal onderdeel uitmaakt van dit besluit.
Markt voor groothandel aan ziekenhuizen
a. Brocacef zal binnen een zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk […] na de datum van dit
besluit de aandelen in Distrimed en de bijbehorende activa verkopen en overdragen aan
Pluripharm;
b. Brocacef zal op de dag van overdracht van de aandelen in Distrimed aan Pluripharm een
SLA aangaan met Distrimed;
c. Brocacef zal Distrimed gedurende de periode dat Distrimed nog niet is overgedragen aan
Pluripharm, maar Brocacef wel zeggenschap heeft verkregen over Distrimed onafhankelijk en
los van Brocacef en Mediq in stand houden en verkoopbaar houden. Brocacef zal een
onafhankelijke Trustee benoemen die hierop toezicht houdt;
d. wanneer Distrimed niet binnen […] na de datum van dit besluit is overgedragen aan
Pluripharm zal Brocacef aan een Trustee opdracht en volmacht verlenen om Distrimed binnen
een zo kort mogelijke termijn, in geen geval langer dan […], te verkopen en over te dragen aan
een onafhankelijke derde tegen elke prijs;
e. ACM zal de koper, de koopovereenkomst, andere overeenkomsten tussen Brocacef en
koper, de SLA, de Trustee, de Trusteeovereenkomst, de Hold Separate Manager en de
onherroepelijke volmacht aan de Trustee vooraf schriftelijk moeten goedkeuren;
f.

Brocacef zal gedurende een periode van tien jaar na de overdracht van Distrimed direct

noch indirect enig economische belang in, noch enige invloed op Distrimed verwerven. Ook zal
Brocacef zich gedurende […] na de overdracht van Distrimed onthouden van het werven van
personeel van Distrimed en van het actief werven van klanten van Distrimed;
g. de onder a. tot en met f. genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd conform het
bepaalde in de aan dit besluit gehechte bijlage 5 die integraal onderdeel uitmaakt van dit besluit.
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Datum: 13 juni 2016

Autoriteit Consument en Markt
namens deze, w.g.

bestuursvoorzitter

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes
weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.
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X.

BIJLAGEN

Bijlage 1: beoordeling lokale detailhandelsmarkten
i.

Amsterdam

Amsterdam-West
1.

In Amsterdam-West bestaat er een overlap tussen een partnerapotheek van Brocacef en

concurrerende apotheek.
2.

Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Amsterdam-West is op basis van

receptregels1 circa [30-40]% (Brocacef en Mediq beide circa [10-20]%). De marktaandelen van
Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van hun apotheken zijn op basis van receptregels
voor Mediq Apotheek Ansingh circa [40-50]% (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [20-30]%) en
voor Medsen Apotheek Bos en Lommer circa [30-40]% (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [1020]%).
3.

Zowel Mediq Apotheek Ansingh, als Medsen Apotheek Bos en Lommer zijn gevestigd in

postcodegebied 1055 en halen daar ook het grootste deel van hun omzet/receptregels vandaan. In
postcodegebied 1055 is de Medsen partnerapotheek Bos en Lommer op basis van omzet de meest
nabije concurrent van de belangrijkste apotheek in dit gebied, Mediq Apotheek Ansingh, ondanks het
feit dat een concurrerende apotheek geografisch gezien dichter bij Apotheek Bos & Lommer
gevestigd is. Op basis van receptregels is deze concurrerende apotheek wel de meest nabije
concurrent van Apotheek Bos & Lommer. Bovendien geldt dat de concurrentiedruk die deze
concurrerende apotheek en Medsen Apotheek Bos en Lommer op de Mediq apotheek uitoefenen
elkaar niet veel ontlopen. De concurrerende apotheek behaalt ook een met de Medsen Apotheek
vergelijkbare omzet in postcodegebied 1055. Overigens behaalt ook Mediq Apotheek De Krommerdt,
een andere eigendomsapotheek van Mediq die in De Krommerdt, een aan Bos en Lommer
aangrenzende buurt, is gevestigd, meer dan 10% van haar receptregels in postcodegebied 1055.
4.

Partijen wijzen op het feit dat er een aantal andere concurrerende apotheken in de buurt

zitten. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Amsterdam-West is niet hoog.
Hetzelfde geldt voor de marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van hun
apotheken die niet boven de 50% zitten. Deze cijfers bevestigen het beeld dat er nog voldoende
concurrerende apotheken in de buurt zitten waarvan concurrentiedruk op deze apotheken van
Brocacef en Mediq uitgaat.
5.

1

Ook in de andere postcodegebieden waar Medsen Apotheek Bos en Lommer receptregels

De marktaandelen op basis van omzet zullen onvermeld blijven indien zij in dezelfde orde van grootte liggen als de

marktaandelen op basis van receptregels. Indien dat afwijkt, zullen de verschillen aangegeven worden.
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een Mediq eigendomsapotheek in Bos en Lommer die aandacht behoeft. In dat zelfde gebied zit één
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vandaan haalt, valt dat terug te zien. In postcodegebied 1056 behaalt Medsen Apotheek Bos en
Lommer net meer dan 10% aan receptregels. Postcodegebied 1056 is het belangrijkste gebied van
de andere eigendomsapotheek van Mediq, te weten Mediq Apotheek De Krommerdt. Zij behaalt daar
meer dan 50% van haar receptregels. In dit postcodegebied is een concurrerende apotheek echter
verreweg de meest nabije concurrent van De Krommerdt.
6.

In postcodegebied 1061 behaalt Medsen Bos en Lommer tot slot ook nog een behoorlijk

percentage van haar receptregels. Ook in dat postcodegebied ondervindt zij echter de meeste

Conclusie
7.

Gelet op de marktaandelen van Brocacef en Mediq in Amsterdam-West en in de

verzorgingsgebieden van Medsen Apotheek Bos en Lommer en Mediq Apotheek Ansingh en de
aanwezigheid van voldoende concurrerende apotheken in de buurt van deze twee apotheken
ontstaat als gevolg van de voorgenomen concentratie geen significante beperking van de
mededinging in Amsterdam-West.
Amsterdam-Oost
8.

In Amsterdam-Oost hebben Brocacef en Mediq drie apotheken, drie van Brocacef en één

van Mediq. De apotheek van Mediq, Apotheek Czaar Peter B.V., haalt haar patiënten met name uit
twee postcodegebieden (1018 en 1019)2 waarvan de meeste uit postcodegebied 1018. Het
marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek Czaar Peter
bedraagt circa [20-30]% (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [0-10%). Naar omzet is dat circa
[30-40]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [0-10]%). Voor de verzorgingsgebieden van de
qua locatie ten opzichte van de Mediq apotheek belangrijkste twee Brocacef apotheken is dat
respectievelijk circa [20-30]%3 voor BENU franchiseapotheek Van Swinden B.V. (Brocacef circa [1020]% en Mediq circa [0-10]%) en circa [20-30]% voor BENU franchiseapotheek Zeeburg B.V.
(Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [0-10]%).
9.

In elk van de postcodegebieden waar Mediq Apotheek Czaar Peter haar meeste

receptregels behaalt, is er één BENU franchiseapotheek die aldaar ook meer dan 10% van haar
omzet behaalt. Postcodegebied 1018 is het belangrijkste gebied van overlap tussen BENU
franchiseapotheek Van Swinden en Mediq franchiseapotheek Czaar Peter. De meest belangrijke
concurrent in dat postcodegebied is Apotheek De Vogel, de enige apotheek die ook gevestigd is in
dit postcodegebied. In postcodegebied 1018 waar Mediq Apotheek Czaar Peter veruit haar meeste
omzet en receptregels behaalt, zijn Apotheek De Vogel Amsterdam B.V., die lid is van PACT, en
Apotheek de Castro de meest nabije concurrenten van Mediq Apotheek Czaar Peter. Op basis

2

Zij haalt uit deze postcodegebieden circa [80-90]% van haar omzet.

3

Naar omzet is dat circa [30-40]% waarvan Brocacef een relatief groter deel voor haar rekening neemt.
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hiervan kan worden aangenomen dat de concurrerende apotheken actief in dit postcodegebied,
inclusief Apotheek De Vogel die geografisch dicht bij Mediq Apotheek Czaar Peter is gevestigd, na
de voorgenomen concentratie concurrentiedruk zullen blijven uitoefenen op Apotheek Czaar Peter.
10.

Indien gekeken wordt naar postcodegebied 1019 waar BENU franchiseapotheek Zeeburg is

gevestigd, behaalt Apotheek Zeeburg een hoog percentage van haar receptregels in dat
postcodegebied, terwijl Mediq franchiseapotheek Czaar Peter in dit postcodegebied minder dan 10%
van haar receptregels behaalt. Daarmee is zij wellicht wel de meest nabije concurrent van Apotheek
Apotheek Zeeburg beperkt is, mede gelet op het feit dat Apotheek Czaar Peter haar aandacht vooral
richt op postcodegebied 1018. Vanwege de locatie van Czaar Peter en de locatie van de apotheken
van concurrenten blijkt bovendien dat er een met Apotheek Czaar Peter vergelijkbare
concurrentiedruk uitgaat op Apotheek Zeeburg van Molukken Apotheek B.V. en wederom Apotheek
de Castro.
11.

Kijkend naar het belangrijkste postcodegebied 1093 van BENU franchiseapotheek Van

Swinden valt op dat Linnaeus Apotheek in dat gebied verreweg de meest nabije concurrent is, maar
dat er vervolgens nog drie andere apotheken op basis van zowel omzet als receptregels meer
concurrentiedruk uitoefenen op Van Swinden dan Czaar Peter.
12.

Gelet op het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de overlap tussen de apotheken

van Brocacef en Mediq in Amsterdam-Oost, inclusief het postcodegebied waar BENU
franchiseapotheek Van Swinden (postcodegebied 1093) haar meeste receptregels vandaan haalt,
minimaal is.
Conclusie
13.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat er in Amsterdam-Oost geen

significante beperking van de mededinging.
ii.
14.

Apeldoorn
In het zuiden van Apeldoorn liggen drie eigendomsapotheken van Brocacef (2) en Mediq

dicht bij elkaar. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Apeldoorn op basis van
receptregels is circa [40-50]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [0-10]%). Op basis van omzet
is dat circa [30-40]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [0-10]%).
15.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek

Apeldoorn-Zuid is circa [40-50]% op basis van receptregels (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa
[20-30]%). Op basis van omzet is dat circa [60-70]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [2030]%).
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16.

Mediq Apotheek Apeldoorn-Zuid is met name actief in postcodegebied 73334. Voor BENU

Apotheken dokZuid zijn de belangrijkste postcodegebieden 7331 en 7333. BENU Apotheek De
Heeze heeft een ander postcodegebied dat voor haar het belangrijkst is, maar is net als Mediq
Apotheek Apeldoorn-Zuid ook actief in postcodegebied 7331. In postcodegebied 7333 zijn Brocacef
en Mediq veruit elkaars meest nabije concurrenten.
Conclusie
17.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat er in Apeldoorn een significante

voorgesteld.
iii.
18.

Assen
Mediq is onlangs eigenaar geworden van twee apotheken in Assen. Brocacef heeft daar

twee franchiseapotheken. Er zijn verder nog vier onafhankelijke apotheken in Assen. Het
gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Assen is op basis van receptregels circa [5060]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [20-30]%).
19.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van de Mediq Singel

Apotheken en de franchiseapotheken van Brocacef is op basis van receptregels circa [40-50]%
(Brocacef circa [10-30]% en Mediq circa [20-40]%5). Op basis van omzet is dat circa [50-60]%.
20.

De overlap tussen de apotheken van Brocacef en Mediq bestaat met name in

postcodegebied 9403. Het betreft hier het belangrijkste postcodegebied voor één van de Singel
Apotheken6 en ook het gebied waarin zij gevestigd is. In dit postcodegebied is de franchiseapotheek
De Peeleres van Brocacef op basis van omzet de meest nabije concurrent van de Singel Apotheken,
terwijl het voor één van de Singel Apotheken veruit het belangrijkste postcodegebied is. Er is nog wel
een concurrent actief, maar op basis van omzet in mindere mate.
21.

Ook in postcodegebied 9402 waar de andere Mediq Singel Apotheek gevestigd is, bestaat

overlap. Daar is echter een concurrerende apotheek een meer nabije concurrent van de bedoelde
Mediq Singel Apotheek dan BENU franchiseapotheek Vredeveld.
Conclusie
22.

De cijfers tonen een overlap in Assen tussen de Mediq Singel Apotheken en de

franchiseapotheek De Peeleres van Brocacef in een belangrijk postcodegebied van de Singel
Apotheken en veruit het belangrijkste voor één van de Singel Apotheken. Doordat in dit gebied de

4

Zij behaalt daar circa [50-60]% van haar receptregels en circa [60-70]% van haar omzet.

5

Op basis van omzet loopt dat op tot circa [40-50]%.

6

Zij behaalt daar circa [80-90]% van haar omzet/receptregels.
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meest nabije concurrent van de Mediq apotheken weg valt, concludeert ACM dat als gevolg van de
voorgenomen concentratie een significante beperking van de mededinging ontstaat in Assen.
iv.
23.

Bergen op Zoom
In Halsteren, gemeente Bergen op Zoom, zijn twee eigendomsapotheken gevestigd; één

van Brocacef en één van Mediq. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Bergen
op Zoom op basis van receptregels is circa [60-70]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [5060]%). Op basis van omzet is dat circa [70-80]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [60-70]%).
De marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van de apotheek van

Brocacef en Mediq Apotheek Halsteren zijn op basis van receptregels achtereenvolgens circa [90100]% voor BENU Apotheek De Spil (Brocacef circa [60-70]% en Mediq circa [20-30]%) en voor
Mediq Apotheek Halsteren circa [40-50]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [10-20]%). Voor
beide apotheken is postcodegebied 4661 het belangrijkste. Ze zijn daar elkaars meest nabije
concurrenten.
Conclusie
25.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in Bergen op Zoom. Partijen hebben afstoting van BENU Apotheek De Spil
voorgesteld.
v.
26.

Breda
In het centrum van Breda zijn vier apotheken van Brocacef gevestigd waarvan drie

eigendomsapotheken en één partnerapotheek. Mediq heeft vier apotheken in Breda waarvan twee
eigendomsapotheken in (de buurt van) het centrum. Mediq Apotheek Bredero ligt in het centrum in
de buurt van de Brocacef apotheken; Mediq Apotheek de Ley ligt daar wat buiten. Om de
Brocacefapotheken en de Mediq Apotheek Bredero heen liggen drie concurrerende apotheken aan
de rand van het centrum plus een poliklinische apotheek. Het gezamenlijke marktaandeel van
Brocacef en Mediq in Breda is circa [30-40]% op basis van receptregels (Brocacef circa [10-20]% en
Mediq circa [20-30]%).
27.

De marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van hun verschillende

apotheken wijzen ook niet op een mededingingsprobleem in Breda. Deze zijn achtereenvolgens op
basis van receptregels voor Mediq Apotheek Bredero circa [40-50]% (Brocacef circa [20-30]% en
Mediq circa [10-20]%), voor Mediq Apotheek de Ley circa [20-30]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq
circa [10-20]%), BENU Apotheek De Heuvel circa [20-30]% (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa
[0-10]%), BENU Apotheek Centrum circa [40-50]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [0-10]%),
BENU Apotheek Tuinzigt circa [50-60]% (Brocacef circa [50-60]% en Mediq circa [0-10]%) en
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Apotheek De Kroon circa [40-50]% (Brocacef circa [40-50]% en Mediq circa [0-10]%)7.
28.

In postcodegebied 4811, het postcodegebied waar BENU Apotheek Centrum gevestigd is,

bestaat een aanzienlijke overlap tussen deze BENU apotheek en Mediq Apotheek Bredero. Echter,
een concurrerende apotheek in dit postcodegebied is een veel meer nabije concurrent van BENU
Apotheek Centrum dan de Mediq Apotheken. Bovendien is er nog een andere concurrerende
apotheek die een vergelijkbare concurrentiedruk uitoefent als Mediq Apotheek Bredero in dit
postcodegebied en is er nog een derde concurrerende apotheek die receptregels uit dit

29.

Er bestaat (ook) overlap tussen Mediq Apotheek Bredero en BENU Apotheken De Heuvel

en Centrum en partnerapotheek De Kroon van Brocacef in postcodegebied 4812, het
postcodegebied waar BENU Apotheek De Heuvel en partnerapotheek De Kroon gevestigd zijn. Op
basis van receptregels is de overlap echter beperkt. Omdat postcodegebied 4812 voor Mediq
Apotheek Bredero niet ((één van) de) belangrijk(ste) is, ontstaat in Breda geen
mededingingsprobleem.
Conclusie
30.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat geen significante beperking van de

mededinging in Breda.
vi.
31.

Brunssum-Hoensbroek-Heerlen
De plaatsen Brunssum, Hoensbroek en Heerlen liggen aan elkaar vast. In dit gebied zijn vier

eigendomsapotheken van Brocacef en Mediq gevestigd waarvan één van Brocacef en drie van
Mediq. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Brunssum is circa [50-60]% op
basis van omzet (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [40-50]%). Als Heerlen daarbij
meegenomen wordt, is dat op basis van omzet voor Brocacef circa [0-10]% en voor Mediq circa [5060]%.
32.

In de postcodegebieden waarin Mediq Apotheken Brunssum en Ghen Heij (Heerlen) actief

zijn, bestaat amper overlap met BENU Apotheek Treebeek.
33.

BENU Apotheek Treebeek en Mediq Apotheek Janssens B.V. liggen dicht bij elkaar. Het

marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van BENU Apotheek Treebeek is op
basis van receptregels circa [50-60]% (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [40-50]%). Op basis
van omzet is dat circa [50-60]% (Brocacef circa [40-50]% en Mediq circa [10-20]%). Het
marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek Janssens is op
basis van receptregels circa [50-60]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [40-50]%).

7

Op basis van omzet is dat circa [50-60]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [20-30]%).
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34.

Indien ingezoemd wordt op de postcodegebieden waar BENU Apotheek Treebeek en Mediq

Apotheek Janssens het meest actief zijn, valt op dat postcodegebied 6431, het postcodegebied in
Hoensbroek waarin Mediq Apotheek Janssens gevestigd is, duidelijk haar belangrijkste
postcodegebied is8. Voor BENU Apotheek Treebeek zijn twee postcodegebieden het belangrijkst, te
weten 6446 in Brunssum, waar zij gevestigd is, en daarnaast ook postcodegebied 6431. BENU
Apotheek Treebeek is in postcodegebied 6431 ook in een aanzienlijke mate actief. Wel is er in
hetzelfde gebied een concurrerende apotheek, Martens Hoensbroek B.V., actief. Op basis van
reisafstand is vanuit BENU Apotheek Treebeek gezien Mediq Apotheek Janssens de meest nabije
Hoensbroek.
Conclusie
35.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat er in Brunssum-Heerlen-Hoensbroek

een significante beperking van de mededinging. Partijen hebben afstoting van BENU Apotheek
Treebeek voorgesteld.
vii.
36.

Capelle aan den IJssel
In het deel van Capelle aan den IJssel waar overlap bestaat tussen Brocacef en Mediq heeft

Brocacef één partnerapotheek en Mediq twee eigendomsapotheken. Het gezamenlijke marktaandeel
van Brocacef en Mediq in Capelle aan den IJssel is circa [60-70]% op basis van receptregels
(Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [50-60]%). Op basis van omzet is dat circa [50-60]%.
37.

De mate waarin de partnerapotheek van Brocacef actief is in de verzorgingsgebieden van de

Mediq Apotheken Sonnega en Oostgaarde is minimaal. In Capelle aan den IJssel halen deze Mediq
Apotheken meer dan 10% aan receptregels in vier postcodegebieden (2902, 2903, 2904, 2905).
Partnerapotheek Fascinatio van Brocacef haalt daar maximaal 3% aan receptregels vandaan.
38.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van BENU

partnerapotheek Fascinatio is op basis van omzet circa [50-60]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq
circa [50-60]%).
39.

Doordat de toevoeging van partnerapotheek Fascinatio aan de bestaande positie van de

Mediq Apotheken in Capelle aan den IJssel onder de 5% blijft en de overlap van deze apotheek met
name bestaat met apotheken (van Mediq) gelegen in Rotterdam is sprake van een beperkte overlap
tussen Brocacef en Mediq binnen Capelle aan den IJssel en ontstaat daar geen
mededingingsprobleem.

8

Zij behaalt daar circa [60-70]% van haar omzet/receptregels.

9

Mediq Apotheek Janssens B.V. ligt op circa 2 km van BENU Apotheek Treebeek, Apotheek Martens Hoensbroek B.V.

op circa 3 km.
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concurrent9. Als gevolg hiervan ontstaat een mededingingsprobleem in Brunssum-Heerlen-

Openbaar

Conclusie
40.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat geen significante beperking van de

mededinging in Capelle aan den IJssel.
viii.

Dordrecht

41.

In Dordrecht zijn meerdere apotheken gevestigd, maar zijn de apotheken van Brocacef en

Mediq redelijk dicht bij elkaar gevestigd; de apotheken van Brocacef en Mediq bevinden zich in een
bedraagt het gezamenlijk marktaandeel van Brocacef en Mediq op basis van receptregels circa [6070]%10 (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [30-40]%). Concurrerende ketenapotheken hebben
in Dordrecht marktaandelen van respectievelijk circa [10-20]% en circa [0-10]%.
42.

Mediq heeft in Dordrecht alleen eigendomsapotheken. Brocacef heeft daar drie

verschillende typen apotheken, te weten één eigendomsapotheek, een apotheek waarin zij een
minderheidsbelang heeft en een partnerapotheek. Geografisch ligt Mediq Apotheek Merwede tussen
de minderheidsapotheek11 en de partnerapotheek in. Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het
verzorgingsgebied van Mediq Apotheek Merwede is circa [60-70]% (Brocacef circa [30-40]% en
Mediq circa [30-40]%). Op basis van omzet is dat circa [50-60]% (Brocacef circa [20-30]% en Mediq
circa [30-40]%).
43.

Het gebied waar Mediq Apotheek Merwede de meeste receptregels behaalt, wordt gevormd

door de postcodegebieden 3311 en 3314. Mediq Apotheek Merwede zelf is gevestigd in
postcodegebied 3311. 3314 is het postcodegebied waarin de minderheidsapotheek van Brocacef,
Apotheek De Vijzel, gevestigd is. Op basis van de patiëntherkomstgegevens van partijen is Mediq
Apotheek Merwede in postcodegebied 3314 qua receptregels de meest nabije concurrent van
Apotheek De Vijzel.
44.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van de

eigendomsapotheek van Brocacef, BENU Apotheek Dubbeldam, is circa [60-70]% op basis van
receptregels (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [40-50]%12). BENU Apotheek Dubbeldam haalt
de meest receptregels in het gebied aan de andere kant van de N3 ten opzichte van de andere
apotheken van Brocacef en Mediq. Voor wat betreft het belangrijkste postcodegebied van BENU

10

Op basis van omzet is dat circa [50-60]%.

11

Deze apotheek kan niet als een volwaardige concurrent van de apotheken van Brocacef en Mediq worden

aangemerkt gelet op de mogelijkheden van Brocacef het aannemen en ontslaan van personeel en investeringen van
meer dan 12.500 euro die buiten de normale bedrijfsuitoefening vallen te blokkeren. Bovendien bepaalt de
aandeelhoudersovereenkomst dat Brocacef jaarlijks inzage verkrijgt in de financiële administratie van deze
minderheidsapotheek.
12

Op basis van omzet is de toevoeging van Mediq circa [50-60]%.
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aansluitend gebied. Er zijn in dat gebied geen concurrerende apotheken gevestigd. In Dordrecht
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apotheek Dubbeldam waar zij ook zelf gevestigd is (3319)13, geldt dat alle Mediq Apotheken daar
receptregels halen. In dit postcodegebied zou een poliklinische apotheek, te weten die van het Albert
Schweitzer ziekenhuis, op basis van de herkomstcijfers nog als een met de Mediq Apotheken
vergelijkbare concurrent aangemerkt kunnen worden. De poliklinische apotheek zelf geeft echter aan
dat er geen sprake is van directe concurrentie omdat de poliklinische apotheek patiënten verzorgt uit
de regio die naar de artsen in het ziekenhuis komen. De poliklinische apotheek heeft haar eigen
patiëntenstroom via de patiënten die bij de specialisten in het ziekenhuis komen. Patiënten gaan
volgens de poliklinische apotheek meestal niet naar haar voor de vervolgrecepten of als ze naar de
concurrerende apotheken.
45.

Aangezien DM partnerapotheek Ritzen B.V. van Brocacef niet als concurrent beschouwt,

dient ook gekeken te worden naar de postcodegebieden waar zij de meeste receptregels behaalt.
Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van partnerapotheek Ritzen van
Brocacef is circa [80-90]% op basis van receptregels (Brocacef circa [40-50]% en Mediq circa [3040]%). Op basis van omzet is dat voor Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [40-50]%). Zowel
BENU partnerapotheek Ritzen, als de Mediq Apotheken Merwede en Helleman zijn in
postcodegebied 3311 gevestigd. 3311 is ook het belangrijkste postcodegebied van partnerapotheek
Ritzen14. Mediq Apotheek Merwede is in dat postcodegebied de meest nabije concurrent 15, maar ook
de Mediq Apotheken Helleman en Wantij halen meer dan 10% van hun receptregels uit dat gebied.
De andere belangrijke postcode voor partnerapotheek Ritzen van Brocacef is 3313. Daar is Mediq
Apotheek Wantij de meest nabije concurrent, maar behaalt ook Mediq Apotheek Helleman meer dan
10% van haar receptregels.
46.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Apotheek De Vijzel,

de apotheek waarin Brocacef een minderheidsbelang heeft, is circa [60-70]% (Brocacef circa [3040]% en Mediq circa [20-30]%)16. Apotheek De Vijzel heeft twee belangrijke postcodegebieden, te
weten 3314 en 3317. In postcodegebied 3314 is, zoals hiervoor al aangegeven, Mediq Merwede de
meest nabije concurrent, maar behaalt Mediq Apotheek Helleman ook net meer dan 10% aan
receptregels. De andere belangrijke postcode voor partnerapotheek De Vijzel van Brocacef is 3317.
Daar zijn andere apotheken dan de apotheken van Mediq de meest nabije concurrenten en zal er als
gevolg van de voorgenomen concentratie dan ook geen mededingingsprobleem ontstaan.
Conclusie
47.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in Dordrecht. Partijen hebben de afstoting van Mediq Apotheek Merwede voorgesteld.

13

Zij behaalt daar circa [70-80]% van haar receptregels en circa [60-70]% op basis van omzet.

14

Zij behaalt daar circa [60-70]% van haar receptregels en circa [70-80]% van haar omzet.

15

Zij behaalt daar circa [50-60]% van haar receptregels en circa [40-50]% van haar omzet.

16

Op basis van omzet is de toevoeging van Mediq circa [30-40]%.
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huisarts gaan. In postcodegebied 3319 worden geen receptregels behaald door andere
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ix.
48.

Emmen (Klazienaveen)
Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in de gemeente Emmen is op basis

van receptregels circa [50-60]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [40-50]%). In Klazienaveen,
gemeente Emmen, zijn geen concurrerende apotheken. Er zijn van Brocacef en Mediq twee
eigendomsapotheken; één van Brocacef en één van Mediq.
49.

De marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van hun apotheken

zijn op basis van receptregels circa [80-90]% voor BENU Apotheek Klazienaveen (Brocacef circa
circa [20-30]% en Mediq circa [70-80]%). Postcodegebied 7891 is voor beide apotheken de meest
belangrijke postcode.17 Daarin zijn zij elkaars meest nabije concurrenten.
Conclusie
50.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in Emmen. Partijen hebben afstoting van BENU Apotheek Klazienaveen voorgesteld.
x.
51.

Ermelo
In Ermelo zijn louter franchise- en partnerapotheken van Brocacef en Mediq gevestigd; het

betreft één franchiseapotheek van Brocacef en drie partnerapotheken van Mediq. Desalniettemin zijn
er concurrerende apotheken in Harderwijk die receptregels halen uit Ermelo. Om die reden is het
gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Harderwijk op basis van receptregels circa
[90-100]% (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [70-80]%). De marktaandelen van Brocacef en
Mediq in de verzorgingsgebieden van de partnerapotheken van Mediq op basis van receptregels zijn
circa [50-60]% voor Apotheek Ermel Gezondheidscentrum (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa
[50-60]%), circa [90-100]% voor Apotheek Ermel (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [7080]%18) en circa [90-100]% voor Apotheek De Berk (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [7080]%). Er is sprake van een forse overlap tussen Brocacef en Mediq in postcodegebied 3851 waar al
deze apotheken gevestigd zijn, maar ook in postcodegebieden 3852 en 3853.
Conclusie
52.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in Ermelo. Partijen hebben beëindiging van het franchisecontract van de
franchiseapotheek De Witte Pauw van Brocacef voorgesteld.

17

Apotheek Pykstra haalt daar circa [80-90]% van haar receptregels en BENU Apotheek Klazienaveen circa [40-50]%.

18

Op basis van omzet is dat circa [60-70]%.
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[30-40]% en Mediq circa [50-60]%) en circa [90-100]% voor Apotheek Pykstra van Mediq (Brocacef
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xi.
53.

Heemstede
In Heemstede hebben Brocacef en Mediq vier apotheken waarvan één partnerapotheek van

Brocacef en drie franchiseapotheken van Mediq. Voor het overige zijn er geen concurrerende
apotheken in Heemstede met uitzondering van de poliklinische apotheek Stichting Apotheek der
Haarlemse Ziekenhuizen die haar omzet/receptregels uit heel veel verschillende postcodegebieden
haalt, maar het meeste uit het postcodegebied waarin zij zelf gevestigd is. Het gezamenlijke
marktaandeel van Brocacef en Mediq in Heemstede is circa [80-90]%19 op basis van receptregels

54.

De marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van hun apotheken op

basis van receptregels zijn achtereenvolgens: voor Groenendaal Apotheek van Brocacef circa [90100]% (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [60-70]%), voor Mediq Apotheek Heemstede circa
[90-100]% (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [60-70]%), voor Heemsteedse Apotheek B.V. van
Mediq circa [70-80]% (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [50-60]%)20 en voor Apotheek
Sorghbosch van Mediq circa [70-80]% (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [50-60]%)21.
55.

De lokale Mediq franchiseapotheken behalen minder dan 6% aan receptregels in het

postcodegebied waar Groenendaal Apotheek van Brocacef is gevestigd. Daarmee zijn de Mediq
apotheken voor de apotheek van Brocacef niet direct een concurrent. Andersom daarentegen is dat
anders. De drie apotheken van Mediq zijn alle gevestigd in postcodegebied 2101. In dit
postcodegebied is Groenendaal Apotheek van Brocacef wel hun meest nabije concurrent. Overigens
is Groenendaal Apotheek van Brocacef ook in postcodegebied 2105 de meest nabije concurrent van
Mediq Apotheek Heemstede en de Heemsteedse Apotheek van Mediq.
Conclusie
56.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in Heemstede.
xii.
57.

Hellevoetsluis
In Hellevoetsluis zijn louter franchise- en eigendomsapotheken van Brocacef en Mediq

gevestigd. Desalniettemin zijn er apotheken in de buurt van Hellevoetsluis die receptregels halen uit
Hellevoetsluis. Om die reden is het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in
Hellevoetsluis op basis van receptregels circa [90-100]% (Brocacef circa [80-90]% en Mediq circa
[10-20]%).
58.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek

19

Op basis van omzet is dat circa [70-80]% waarvan Mediq circa [50-60]%.

20

Op basis van omzet is dat circa [60-70]% waarvan Mediq circa [40-50]%.

21

Op basis van omzet is dat circa [40-50]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [30-40]%).
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(Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [60-70]%).
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Jiskoot op basis van receptregels is circa [80-90]% (Brocacef circa [60-70]% en Mediq circa [2030]%). In het belangrijkste postcodegebied voor franchiseapotheek van Brocacef den Bonsen Hoek,
3223,22 bestaat er een forse overlap tussen Brocacef en Mediq. Beide apotheken van Brocacef en
Mediq zijn in dit postcodegebied gevestigd.
Conclusie
59.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in Hellevoetsluis. Partijen hebben afstoting van Mediq Apotheek Jiskoot voorgesteld.
Hendrik-Ido-Ambacht

60.

In Hendrik-Ido-Ambacht zijn twee van de drie apotheken die daar gevestigd zijn van

Brocacef en Mediq (gezamenlijk marktaandeel op basis van receptregels van rond de [70-80]%
(Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [40-50]%)23). Bovendien zijn de marktaandelen van
Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van deze apotheken op basis van receptregels
achtereenvolgens: voor partnerapotheek van Brocacef Nilling B.V. circa [60-70]% (Brocacef circa
[30-40]% en Mediq circa [20-30]%) en voor Mediq Apotheek Crezée circa [70-80]% (Brocacef circa
[20-30]% en Mediq circa [40-50]%).
61.

Mediq Apotheek Crezée behaalt meer dan 10%24 aan receptregels in het postcodegebied

3341 waarin Apotheek Nilling van Brocacef is gevestigd en waar deze laatste apotheek ongeveer
[60-70]% van haar regels vandaan haalt25. Nu het hier om maximaal [10-20]% aan receptregels van
Mediq Apotheek Crezée gaat, beschouwen partijen dit als een redelijk beperkte overlap. Gelet op het
feit dat Mediq Apotheek Crezée hiermee meer dan twee keer zo groot is als de dichtbij de Mediq
Apotheek gelegen concurrent en het voor Apotheek Nilling van Brocacef veruit het belangrijkste
postcodegebied is, kan dit volgens DM als een significante overlap beschouwd worden.
62.

Ook in postcodegebied 3342 waar beide apotheken ook nog ongeveer een kwart van hun

omzet/receptregels halen, is sprake van een forse overlap waarbij zij in dat gebied een min of meer
gelijkwaardige positie innemen. De dichtbij gelegen concurrerende apotheek behaalt slechts een
klein beetje omzet in dit postcodegebied als gevolg waarvan gesteld kan worden dat Apotheek Nilling
van Brocacef en Mediq Apotheek Crezée elkaars meest nabije concurrenten zijn.
Conclusie
63.

Gelet op voorgaande ontstaat als gevolg van de voorgenomen concentratie een significante

beperking van de mededinging in Hendrik-Ido-Ambacht.

22

Zij behaalt hier circa [80-90]% van haar omzet/receptregels.

23

Op basis van omzet is dat overal circa [0-10]% lager.

24

Circa [10-20]% volgens Vektis.

25

Op basis van omzet is dat circa [50-60]%.
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xiv.

Hengelo

64.

In Hengelo concurreren drie franchiseapotheken en een partnerapotheek van Brocacef met

een Mediq eigendomsapotheek. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Hengelo
is op basis van receptregels circa [50-60]% (Brocacef circa [50-60]% en Mediq circa [0-10]%).
65.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek de

Noork is weliswaar circa [60-70]% (Brocacef circa [60-70]%26 en Mediq circa [0-10]%). Echter, voor
Mediq Apotheek de Noork is postcodegebied 7557 waarin zij zelf gevestigd is haar belangrijkste
concurrent is van Mediq Apotheek de Noork dan de apotheken van Brocacef.
66.

Als er gekeken wordt naar de postcodegebieden waarin de apotheken van Brocacef met

name actief zijn, geldt dat Mediq Apotheek de Noork daar hetzij amper actief is, hetzij een
concurrerende apotheek meer nabij de apotheek van Brocacef is dan Mediq Apotheek de Noork.
Conclusie
67.

In Hengelo is de toevoeging van Mediq aan de bestaande positie van Brocacef beperkt. Het

marktaandeel neemt slechts gering toe (circa [0-10]%). Bovendien is een concurrerende apotheek
een meer nabije concurrent van Mediq Apotheek de Noork dan de apotheken van Brocacef. Gelet
hierop zal als gevolg van de voorgenomen concentratie geen significante beperking van de
mededinging in Hengelo ontstaan.
xv.
68.

Hoogeveen
In Hoogeveen zijn er zes apotheken; twee eigendomsapotheken van Brocacef, één

franchiseapotheek van Mediq en drie concurrerende apotheken waarvan één poliklinische apotheek.
Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in Hoogeveen is circa [70-80]%28 op basis van
receptregels (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [30-40]%). De A28 loopt door Hoogeveen; aan
één kant daarvan zit de apotheek van Mediq samen met de poliklinische apotheek van het ScheperBethesda Ziekenhuis en aan de andere kant daarvan de Brocacef Apotheken en twee concurrerende
apotheken. De grootste van deze concurrerende apotheken heeft een marktaandeel van circa [1020]%.
69.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq

franchiseapotheek De Weide B.V. is circa [70-80]% op basis van receptregels (Brocacef circa [4050]% en Mediq circa [30-40]%). Op basis van omzet is dat circa [60-70]% (Brocacef circa [30-40]%
en Mediq circa [20-30]%).

26

Op basis van omzet is dat circa [50-60]%.

27

Zij behaalt daar circa [60-70]% van haar omzet/receptregels.

28

Op basis van omzet is dat circa [60-70]% waarvan Brocacef circa [20-30]%.
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afzetgebied.27 In dit gebied is een concurrerende apotheek gevestigd die daar een meer nabije
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70.

Het gebied waar Mediq franchiseapotheek De Weide de meeste omzet/receptregels behaalt,

bestaat uit de postcodegebieden 7908 en 790929. Er bestaat overlap in postcodegebied 7908 waar
Mediq franchiseapotheek De Weide is gevestigd. Mediq Apotheek De Weide behaalt circa [60-70]%
aan receptregels in dat postcodegebied en BENU Apotheek Eikstaete circa [10-20]%. Alleen de
poliklinische apotheek van het ziekenhuis in Hoogeveen behaalt in dat zelfde postcodegebied ook
circa [10-20]% van haar receptregels. De andere twee apotheken zijn daar minder actief. Daarmee is
BENU Apotheek Eikstaete de meest nabije concurrent van Mediq Apotheek De Weide. Dat zelfde
geldt voor postcodegebied 7909 waar het ziekenhuis gevestigd is, alhoewel aldaar sprake is van een
Slechts één andere apotheek en de poliklinische apotheek zijn daar actief, maar in een beperktere
mate dan BENU Apotheek Eikstaete.
Conclusie
71.

Gelet op bovenstaande is er als gevolg van de voorgenomen concentratie sprake van een

significante beperking van de mededinging in Hoogeveen.
xvi.

Kerkrade

72.

In Kerkrade hebben Brocacef en Mediq vier eigendomsapotheken; twee van Brocacef en

twee van Mediq. Er zijn nog drie concurrerende apotheken waarvan één in de buurt van één
apotheek van Brocacef en twee aan de andere kant van Kerkrade, te weten Kerkrade-West. Het
gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Kerkrade is op basis van receptregels circa
[60-70]% (Brocacef circa [40-50]% en Mediq circa [10-20]%).
73.

De overlap bestaat met name in het gebied met postcodes 6461 en 6462. De beide Mediq

Apotheken zijn gevestigd in postcodegebied 6461 en BENU Apotheek Bleijerheide in
postcodegebied 6462. In dit postcodegebied is echter een concurrerende apotheek meer nabij de
Mediq Apotheken dan apotheken van Brocacef die bovendien andere postcodegebieden hebben
waar zij met name hun receptregels vandaan halen.
74.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek

M.C. Kruisstraat is op basis van receptregels circa [70-80]% (Brocacef circa [50-60]% en Mediq circa
[10-20]%). In het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek MC Wijngracht is dat circa [60-70]%
(Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [50-60]%). In het verzorgingsgebied van BENU Apotheek
Bleijerheide is het tenslotte circa [80-90]% (Brocacef circa [60-70]% en Mediq circa [20-30]%).
75.

Hét postcodegebied waar BENU Apotheek Bleijerheide haar receptregels vooral vandaan

haalt, postcodegebied 6462, is het gebied waar ze zelf gevestigd is30. Echter, vooral Mediq Apotheek
M.C. Kruisstraat behaalt daar ook een aanzienlijk deel van haar receptregels. Er is derhalve sprake

29

Zij behaalt daar circa [80-90]% van haar omzet.

30

Zij behaalt daar circa [50-60]% van haar omzet/receptregels.
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beperktere overlap; BENU Apotheek Eikstaete behaalt daar circa [0-10]% van haar receptregels.

Openbaar

van een forse overlap tussen de activiteiten van Mediq Apotheek M.C. Kruisstraat en BENU
Apotheek Bleijerheide.
76.

Voor wat betreft Mediq Apotheek MC Wijngracht geldt dat zij haar omzet/receptregels met

name haalt uit postcodegebied 6461 waar zij samen met Mediq Apotheek M.C. Kruisstraat is
gevestigd. Doordat zij daar meer concurrentie ondervindt van Apotheek Medisch Centrum de Linde
B.V. dan van de BENU Apotheken acht DM de significante beperking van de mededinging in
Kerkrade alleen gelegen in de overlap tussen Mediq Apotheek M.C. Kruisstraat en BENU Apotheek

Conclusie
77.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat er een significante beperking van de

mededinging in Kerkrade. Partijen hebben afstoting van Mediq Apotheek Kruisstraat en Mediq
Apotheek Wijngracht voorgesteld.
xvii.

Landgraaf

78.

In Landgraaf zelf zijn één Mediq eigendomsapotheek en twee concurrerende apotheken

gevestigd. De eigendomsapotheek van Brocacef waarmee de overlap op basis van afstand bestaat,
is gevestigd in het plaatsje Eygelshoven, apart van Landgraaf. Het gezamenlijke marktaandeel van
Brocacef en Mediq in Landgraaf is circa [70-80]% op basis van receptregels (Brocacef circa [0-10]%
en Mediq circa [60-70]%). Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van
Mediq Apotheek Waubach is op basis van receptregels circa [80-90]% (Brocacef circa [0-10]% en
Mediq circa [80-90]%31).
79.

Ondanks voornoemde hoge marktaandelen is BENU Apotheek Eygelshoven beperkt actief

buiten Eygelshoven zelf als gevolg waarvan er nauwelijks overlap is in Landgraaf tussen Mediq
Apotheek Waubach en deze apotheek van Brocacef. In het belangrijkste postcodegebied voor
Waubach behaalt overigens ook nog een andere Mediq Apotheek, te weten MC Wijngracht, meer
dan 10% aan receptregels. Bovendien is er in elk geval één onafhankelijke concurrerende apotheek
in de buurt van de Mediq Apotheek gevestigd die concurrentiedruk uitoefent.
80.

In Eygelshoven behaalt Mediq Apotheek Waubach op haar beurt minder dan 10% aan

receptregels zodat ook daar sprake is van een beperkte overlap.
81.

Concurrerende apotheken wijzen er weliswaar op dat het gebied waar Apotheek

Eygelshoven van Brocacef en Apotheek Waubach van Mediq hun bedrijf uitvoeren een gebied is dat
natuurlijke scheidingen kent, te weten aan één zijde de Duitse grens en aan de andere zijde de
snelweg. Daarmee zijn er beperkte overgangen om buiten dat gebied te komen. Dat blijkt als er naar
de lokale kaart van het gebied wordt gekeken. Op basis daarvan stellen deze concurrenten dat

31

Op basis van omzet is dat circa [70-80]%.
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Bleijerheide.

Openbaar

patiënten die willen uitwijken van Apotheek Eygelshoven nu naar Apotheek Waubach gaan en
omgekeerd. Dit wordt niet ondersteund door de berekeningen. Doordat die keuze nu al nauwelijks
gemaakt wordt, zal de nieuwe setting daar geen verandering in brengen. Binnen dit gebied dat
natuurlijk gescheiden wordt, blijken beide apotheken hun cliënten uit eigen verzorgingsgebieden
binnen dat gebied te halen. Dit strookt ook met de opmerking van één van deze apotheken dat alleen
Apotheek Waubach haar nabije concurrent is.
Conclusie
Op basis van het voorgaande kan aangenomen worden dat als gevolg van de voorgenomen

concentratie geen significante beperking van de mededinging in Landgraaf ontstaat.
xviii.
83.

Lingewaard
In het dorp Huissen, gemeente Lingewaard, zijn twee apotheken gevestigd, te weten een

partnerapotheek van Brocacef en een eigendomsapotheek van Mediq. Er zijn daar geen
concurrerende apotheken gevestigd. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in
Lingewaard is circa [70-80]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [70-80]%32) op basis van
receptregels.
84.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van de apotheken van

Brocacef en Mediq in Lingewaard zijn op basis van receptregels achtereenvolgens circa [60-70]%
voor partnerapotheek Loovelden van Brocacef (Brocacef circa [50-60]%33 en Mediq circa [10-20]%)
en voor Mediq Apotheek Huissen circa [50-60]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [50-60]%).
85.

Postcodegebieden 6851 en 6852 zijn de enige twee postcodegebieden waar Mediq

Apotheek Huissen actief is. Ook apotheek Loovelden haalt een heel hoog percentage van haar
omzet uit deze twee postcodegebieden.
86.

Mediq Apotheek Huissen is gevestigd in postcodegebied 6852, hetzelfde postcodegebied

waar apotheek Loovelden van Brocacef gevestigd is. De apotheken van Brocacef en Mediq zijn in
postcodegebied 6852 de enige die concurrentiedruk op elkaar uitoefenen, terwijl de Mediq Apotheek
er haar meeste omzet, te weten circa [60-70]%, vandaan haalt34.
87.

Het belangrijkste postcodegebied in Lingewaard voor apotheek Loovelden is echter

postcodegebied 6851.35 Ook daar zijn beide apotheken veruit elkaars meeste nabije concurrenten.
88.

Vanwege het feit dat beide apotheken van Brocacef en Mediq veruit elkaars meest nabije

32

Op basis van omzet is dat circa [60-70]%.

33

Op basis van omzet is dat circa [40-50]%.

34

Op basis van receptregels is dat circa [50-60]%.

35

Apotheek Loovelden haalt daar circa [30-40]% van haar omzet/receptregels vandaan.
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82.

Openbaar

concurrenten zijn en er in het kernwerkgebied van Mediq Apotheek Huissen geen andere
concurrenten actief zijn, is DM van oordeel dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een
significante beperking van de mededinging in Lingewaard zal ontstaan.
Conclusie
89.

Aangezien Mediq Apotheek Huissen uitsluitend actief is in postcodegebieden 6851 en

685236 en de enige andere apotheek die daar actief is partnerapotheek Loovelden van Brocacef is,
ontstaat als gevolg van de voorgenomen concentratie een significante beperking van de

xix.

Maastricht

90.

Maastricht bestaat uit een deel West van de A79 en Oost van A79. Brocacef en Mediq

hebben met hun apotheken in Maastricht een relatief sterke positie aan de (Zuid-)Oostkant. Mediq
heeft hier vier eigendomsapotheken en één minderheidsapotheek 37 en Brocacef twee
eigendomsapotheken, drie partnerapotheken 38 en één minderheidsapotheek39. Alleen de
poliklinische apotheek heeft hier geen banden met Brocacef of Mediq.
91.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van BENU Apotheek

Heugem bedraagt circa [30-40]% op basis van receptregels (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa
[10-20]%). Op basis van omzet is dat circa [40-50]% (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [2030]%). Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek de
Heeg bedraagt circa [30-40]% op basis van receptregels (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [2030]%). Op basis van omzet is dat circa [30-40]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [20-30]%).
Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van BENU Apotheek De
Heerderrein bedraagt circa [20-30]% op basis van receptregels (Brocacef circa [10-20]% en Mediq
circa [0-10]%).

36

Het postcodegebied waar beide apotheken dus ook gevestigd zijn.

37

Partijen hebben deze minderheidsapotheek zelf meegenomen als Mediq Apotheek ten behoeve van de beoordeling

waarbij zij aangeven dat of daadwerkelijk sprake is van zeggenschap in het midden kan worden gelaten. Vanwege het
feit dat Mediq de mogelijkheid heeft om investeringen te blokkeren, gaat ACM ervan uit dat deze apotheek niet als een
volwaardige concurrent van de apotheken van Brocacef en Mediq kan worden aangemerkt.
38

Brocacef heeft bovendien een minderheidsbelang in één van deze partnerapotheken. Deze apotheek is een

commanditaire vennootschap waarbij Brocacef de commanditair vennoot is. Als minderheidsaandeelhouder heeft
Brocacef de mogelijkheden het aannemen of ontslaan van personeel en investeringen van meer dan 5.000 euro die
buiten de normale bedrijfsuitoefening vallen te blokkeren. Voorts is van belang dat Brocacef via deze
minderheidsapotheek vennoot is in een vennootschap onder firma met de twee andere bedoelde partnerapotheken van
Brocacef.
39

Of Brocacef daadwerkelijk zeggenschap heeft over deze minderheidsapotheek kan gelet op de navolgende

beoordeling in het midden blijven.
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mededinging in Lingewaard.

Openbaar

92.

BENU Apotheek Heugem aan de Westkant van de A79 behaalt meer dan 70% van haar

omzet uit haar eigen postcodegebied (6229). Mediq Apotheek de Heeg, Mediq Apotheek Straver en
Mediq minderheidsapotheek Heer behalen een beperkt deel van hun omzet uit deze postcode. Voor
Mediq Apotheek de Heeg is dat echter nog circa [10-20]% volgens Vektis, daar waar het volgens
partijen om minder dan 10% zou gaan. Om te beginnen, kan op basis daarvan in combinatie met het
feit dat alleen de poliklinische apotheek en maar één andere concurrerende apotheek hier in een
zeer beperkte mate actief zijn (minder dan 2%), gesteld worden dat als er al concurrentiedruk uitgaat
op BENU Apotheek Heugem deze afkomstig is van Mediq Apotheek de Heeg.
Uit informatie van partijen en Vektis volgt verder dat Mediq Apotheek de Heeg en BENU

Apotheek De Heerderrein in het Zuid-Oosten van de stad nabije concurrenten zijn omdat ze beide
(bijna) meer dan de helft van hun omzet halen uit hun eigen postcodegebied (6228). Daarnaast
behalen ze beide een groot deel van hun omzet uit 6247 (Eijsden). Een respondent in het onderzoek
onder marktpartijen geeft wel aan dat voor zover hij weet Mediq Apotheek de Heeg een te kleine
apotheek met slechte openingstijden is om een speler van belang te zijn. Uit omzetcijfers van partijen
blijkt ook dat Mediq Apotheek de Heeg een veel lagere omzet heeft dan BENU Apotheek De
Heerderrein. Partijen hebben eerder voorgesteld om Mediq Apotheek de Heeg te verkopen, maar
hebben dit in afwachting van het onderzoek van ACM weer ingetrokken.
94.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq

minderheidsapotheek Heer B.V. bedraagt circa [60-70]% op basis van receptregels (Brocacef circa
[0-10]% en Mediq circa [50-60]%). Op basis van omzet is dat circa [40-50]% (Brocacef circa [0-10]%
en Mediq circa [30-40]%). Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van
Mediq Apotheek Straver B.V. bedraagt circa [30-40]% op basis van receptregels (Brocacef circa [010]% en Mediq circa [20-30]%). Op basis van omzet is dat circa [40-50]% (Brocacef circa [20-30]%
en Mediq circa [20-30]%). Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van
Apotheek America van Brocacef tot slot bedraagt circa [40-50]% op basis van receptregels (Brocacef
circa [0-10]% en Mediq circa [40-50]%). Op basis van omzet is dat circa [40-50]% (Brocacef circa [010]% en Mediq circa [40-50]%).
95.

Mediq Apotheek Straver en Mediq minderheidsapotheek Heer liggen ten noorden van BENU

Apotheek De Heerderrein en Mediq Apotheek de Heeg. Mediq minderheidsapotheek Heer behaalt
ongeveer de helft van haar omzet uit haar eigen postcodegebied (6227). Voor Mediq Apotheek
Straver is dat ruim een kwart van haar omzet. Alleen Mediq Apotheek de Heeg haalt ook meer dan
10% van haar omzet uit dit postcodegebied. Partnerapotheek America van Brocacef en Apotheek
Scharn waarin Brocacef een minderheidsbelang heeft niet.
96.

Mediq Apotheek Straver en Mediq minderheidsapotheek Heer halen daarnaast echter beide

meer dan 10% van hun omzet uit postcodegebied 6226. Voor Mediq Apotheek Straver is dat circa
een kwart van haar omzet/receptregels. In dit postcodegebied behaalt ook Apotheek America meer
dan 10% van haar omzet. Voor partnerapotheek America is dat circa [10-20]% van haar
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93.

Openbaar

receptregels. Ook hier haalt Mediq Apotheek de Heeg weer meer dan 10% van haar receptregels40
en zijn alleen de poliklinische apotheek en maar één andere concurrerende apotheek in een zeer
beperkte mate actief (minder dan 3%).
97.

Gelet op de overlap tussen Apotheek America van Brocacef enerzijds en Mediq Apotheken

Straver en de Heer anderzijds in combinatie met de marktaandelen van Brocacef en Mediq in de
verzorgingsgebieden van deze apotheken en de toevoeging van Mediq ontstaat ook in dit deel van
Maastricht een significante beperking van de mededinging.

98.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat er in het Zuid-Oosten van de stad en

wat meer ten noorden daarvan overlap tussen de activiteiten van Brocacef en Mediq die significante
beperkingen van de mededinging tot gevolg heeft.

xx.
99.

Middelburg
In Middelburg hebben Brocacef en Mediq vier apotheken waarvan twee partnerapotheken

van Brocacef en twee eigendomsapotheken van Mediq. Het gezamenlijke marktaandeel van
Brocacef en Mediq in heel Middelburg was op basis van receptregels circa [90-100]% in 2013
(Brocacef circa [40-50]% en Mediq circa [50-60]%). Op dit moment is door de relatief recent gestarte
concurrerende Apotheek Middelburg sprake van lagere marktaandelen. In welke mate dit invloed
heeft op de cijfers kan vanwege het hiernavolgende onbesproken blijven.
100.

Ondanks het hoge marktaandeel en de ogenschijnlijk grote overlap tussen Brocacef en

Mediq op gemeenteniveau is er binnen Middelburg niet tot nauwelijks sprake van overlap gelet op de
activiteiten van de apotheken van Brocacef enerzijds en die van Mediq anderzijds elk in hun eigen
gebied(en) aan weerszijden van het water dat Middelburg in tweeën verdeeld. De marktaandelen van
Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van hun apotheken zijn dan ook weliswaar hoog, maar
de toevoeging is telkens zeer beperkt.
101.

Data voor Mediq Apotheken Welsinge en Dauwendaele laten zien dat zij niet tot nauwelijks

actief zijn in de postcodegebieden waar Medsen Apotheek Veersche Poort en Medsen Apotheek
Hummelen gevestigd zijn. Dit blijkt ook andersom het geval te zijn. Ofwel de Vektisberekeningen
laten zien dat de beide partnerapotheken van Brocacef amper omzet halen uit de postcodegebieden
waar de Mediq apotheken actief zijn. De logische uitleg is dat Middelburg in twee is verdeeld door
een kanaal met amper twee bruggen (die dicht bij elkaar zijn) om beide kanten van de stad met
elkaar te verbinden. Opgemerkt dient te worden dat franchiseapotheek Stromenwijk ’t Zand van
Brocacef recent gesloten is en haar klanten verwijst naar (de van Brocacef en Mediq onafhankelijke)
Apotheek Middelburg.

40

Op basis van omzet is dat circa [0-10]%.
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Conclusie

Openbaar

102.

Gelet op het feit dat hier amper sprake is van overlap en de aanwezigheid van een

concurrent in Middelburg ontstaat er als gevolg van de voorgenomen concentratie geen significante
beperking van de mededinging in Middelburg.
Conclusie
103.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat er in Middelburg geen significante

beperking van de mededinging.
Papendrecht

104.

In Papendrecht zijn drie apotheken gevestigd waarvan twee eigendomsapotheken, één van

Brocacef en één van Mediq. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Papendrecht
is op basis van receptregels circa [50-60]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [40-50]%).
105.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek

Westpolder is circa [50-60]% op basis van receptregels (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [4050]%). Het marktaandeel in het verzorgingsgebied van BENU Apotheek Papendrecht Centrum is op
basis van receptregels circa [70-80]% (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [40-50]%).
106.

De apotheken van Brocacef en Mediq zijn beide gevestigd in postcodegebied 3351 waar

Mediq Apotheek Westpolder ook duidelijk haar meeste receptregels vandaan haalt. Voor BENU
Apotheek Papendrecht Centrum is dat wat meer verdeeld; zij haalt een vergelijkbaar percentage uit
dit postcodegebied als uit twee andere postcodegebieden. Doordat de concurrerende apotheek hier
minder dan 10% aan omzet/receptregels vandaan haalt en zij drie andere postcodegebieden heeft
die veel belangrijker zijn, zijn de apotheken van Brocacef en Mediq in Papendrecht elkaars meest
nabije concurrenten.
Conclusie
107.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in Papendrecht. Partijen hebben voorgesteld BENU Apotheek Papendrecht Centrum af
te stoten.
xxii.

Rijswijk

108.

In Rijswijk zijn twee Mediq eigendomsapotheken gevestigd. De overlap bestaat met een

eigendomsapotheek van Brocacef die niet gevestigd is in Rijswijk, maar in een andere gemeente (’sGravenhage). Wateringseveld, het deel van ’s-Gravenhage waar deze apotheek van Brocacef
gevestigd is, heeft haar eigen consumentenfaciliteiten zoals supermarkten, huis-, tandartsen,
scholen et cetera en een lokaal winkelcentrum met verschillende winkels.
109.

De marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van de Mediq

Apotheken zijn op basis van receptregels circa [30-40]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [2030]%).
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Openbaar

110.

BENU Apotheek Wateringseveld behaalt meer dan 10% receptregels in één postcodegebied

(2548). Mediq Apotheken Het Kruispunt en Steenvoorde behalen daar wel enige omzet en
receptregels, maar minder dan 10%. Bovendien zijn er drie postcodegebieden (2285, 2286 en 2287)
van waar uit tenminste één Mediq Apotheek meer dan 10% aan receptregels haalt en waar BENU
Apotheek Wateringseveld ook actief is, alhoewel in een vergelijkbare beperkte mate. Dit bevestigt de
beperkte concurrentie tussen BENU Apotheek Wateringseveld en de Mediq Apotheken Steenvoorde
en Het Kruispunt in Rijswijk.
Bovenstaande wordt bevestigd door een concurrerende apotheek die alleen BENU

Apotheek Wateringseveld als nabije concurrent ziet en aangeeft dat dat de enige apotheek is in de
wijk.
Conclusie
112.

Gelet op de beperkte overlap kan geconcludeerd worden dat er als gevolg van de

voorgenomen concentratie geen significante beperking van de mededinging in Rijswijk ontstaat.
xxiii.

Rotterdam

Rotterdam Centrum
113.

In Rotterdam Centrum heeft Brocacef vele (franchise- en partner)apotheken. De overlap

daar ontstaat door Mediq Apotheek Meerburg.
114.

Het aandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek Meerburg

bedraagt circa [50-60]% op basis van omzet (Brocacef circa [40-50]% en Mediq circa [10-20]%) en
circa [50-60]% op basis van receptregels (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [20-30]%)41.
115.

Mediq Apotheek Meerburg behaalt meer dan de helft van haar receptregels uit 3034 en

(meer dan) een kwart van haar receptregels uit 3031.
116.

In postcodegebied 3034 bestaat er een overlap van meer dan 10% tussen Mediq Apotheek

Meerburg en franchiseapotheek P.S. Exler Noordplein van Brocacef. Berekeningen van ACM laten
zien dat Apotheek Rozenburg die lid is van PACT een op basis van omzet in postcodegebied 3034
met Apotheek P.S. Exler Noordplein vergelijkbare concurrent is voor Mediq Apotheek Meerburg. Op
basis van receptregels is PACT Apotheek Rozenburg in postcodegebied 3034 zelfs de meest nabije
concurrent van Mediq Apotheek Meerburg.
117.

41

In postcodegebied 3031 behalen zowel franchiseapotheek P.S. Exler Noordplein als

Als vanuit de Spanhoff partnerapotheek van Brocacef gekeken wordt, heeft Brocacef circa [40-50]% en Mediq circa

[10-20]% (omzet), maar zijn er ook andere concurrenten. Als vanuit de BENU franchiseapotheek P.S. Exler Noordplein
wordt gekeken, heeft Brocacef circa [40-50]% en Mediq circa [10-20]% (omzet).
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111.

Openbaar

partnerapotheek Spanhoff B.V. van Brocacef meer dan 10% van hun receptregels waarbij Apotheek
Spanhoff in dit postcodegebied een meer nabije concurrent is van Mediq Apotheek Meerburg dan de
franchiseapotheek van Brocacef. Ook partnerapotheek Spanhoff van Brocacef behaalt bijna een
kwart van haar omzet/receptregels in dit postcodegebied.
Conclusie
118.

Er is als gevolg van de voorgenomen concentratie in Rotterdam Centrum sprake van een

significante beperking van de mededinging vanwege de overlap tussen Mediq Apotheek Meerburg
Spanhoff anderzijds. Partijen stellen voor om het franchisecontract van Apotheek P.S. Exler
Noordplein van Brocacef te beëindigen.
Rotterdam-Noord
119.

In het noordelijk deel van Rotterdam (aan de rechterzijde van het Kralingse Bos) bestaat er

een overlap tussen Mediq Apotheek Nieuwe Maas en Medsen Apotheek Prinsenland B.V.,
partnerapotheek van Brocacef. Volgens partijen bestaat tussen deze apotheken meer dan 10%
overlap.
120.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek

Nieuwe Maas bedraagt circa [80-90]% op basis van receptregels (Brocacef circa [10-20]% en Mediq
circa [70-80]%). In het verzorgingsgebied van Medsen Apotheek Prinsenland is dat gezamenlijk
marktaandeel vergelijkbaar, maar gaat het om circa [40-50]% op basis van receptregels voor
Brocacef en circa [30-40]% voor Mediq. Op basis van omzet is het gezamenlijk marktaandeel daar
net wat lager, te weten circa [70-80]% (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [50-60]%).
121.

In het postcodegebied waar de Medsenapotheek gevestigd is, 3066, behaalt de

Medsenapotheek meer dan de helft van haar omzet/receptregels. Voor Mediq Apotheek Nieuwe
Maas is dat circa [30-40]%. Verder behaalt Mediq Apotheek Oude Maas in dat zelfde
postcodegebied ook meer dan 10% aan omzet/receptregels. Er zijn tot slot nog 2 apotheken, Mediq
Apotheek de Schorpioen en één concurrent, die daar minder dan 10% aan omzet behalen.
Conclusie
122.

Gelet op het bovenstaande ontstaat als gevolg van de voorgenomen concentratie een

significante beperking van de mededinging in bedoeld deel van Rotterdam-Noord (aan de
rechterzijde van het Kralingse Bos) waar deze apotheken gevestigd zijn. Partijen stellen voor de
partnerovereenkomst met Medsen Apotheek Prinsenland B.V. te verbreken.
Rotterdam-Noord-Oost
123.

In Rotterdam-Noord-Oost zijn vijf Mediq eigendomsapotheken gevestigd en twee

franchiseapotheken van Brocacef. Drie van de vijf Mediq Apotheken liggen aan dezelfde kant van de
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enerzijds en de apotheken van Brocacef, Apotheek P.S. Exlerplein, maar met name Apotheek

Openbaar

A20 als de twee franchiseapotheken van Brocacef. Bij de Mediq Apotheken is nog één
concurrerende apotheek gevestigd. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in
Rotterdam-Noord-Oost is op basis van receptregels circa [70-80]% (Brocacef circa [20-30]% en
Mediq circa [50-60]%).
124.

De marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van de Mediq

Apotheken bedragen circa [80-90]% op basis van receptregels (Brocacef circa [40-50]% en Mediq
circa [40-50]%). In het verzorgingsgebied van franchiseapotheken (Service) Zevenkamp van

125.

De overlap bestaat met name tussen de franchiseapotheken van Brocacef en Mediq

Apotheek Ommoord die hun meeste receptregels uit postcodegebied 3068 halen waarin zij gevestigd
zijn. Voor Mediq Apotheek Ommoord is dat circa [60-70]% van haar omzet/receptregels. Voor de
franchiseapotheken van Brocacef is dat ongeveer de helft van hun omzet/receptregels. Dit geldt ook
voor Mediq Apotheken Hesseplaats en De Binnenhof en een concurrerende apotheek, alleen zijn
bedoelde Mediq Apotheken en de franchiseapotheken van Brocacef elkaars meest nabije
concurrenten. Het naast gelegen postcodegebied 3069 laat hetzelfde beeld zien.
Conclusie
126.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in Rotterdam-Noord-Oost. Partijen stellen beëindiging van de franchisecontracten van
Apotheken Zevenkamp en Service Zevenkamp van Brocacef voor.
Rotterdam-Zuid-Oost
127.

Rotterdam-Zuid-Oost is een gebied waar Brocacef na de voorgenomen concentratie zeven

apotheken zal hebben, terwijl in dat gebied in totaal 11 apotheken gevestigd zijn. Het betreft drie
Mediq Apotheken en vier BENU Apotheken. Deze omsluiten de vier overgebleven zelfstandige
apotheken. Bovenin liggen dan nog de Mediq Apotheken Laan op Zuid en Noordereiland. Alle
apotheken van Brocacef en Mediq zijn hier eigendomsapotheken.
128.

Mediq Apotheek Pleinweg is het dichtst bij het cluster van BENU Apotheken gevestigd als

gevolg waarvan het aannemelijk is dat zij met deze laatste concurreert. Het marktaandeel van
Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek Pleinweg is op basis van
receptregels circa [40-50]% ( Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [20-30]%). Ook op basis van de
marktaandelen in de kernwerkgebieden van andere apotheken van Brocacef en Mediq aldaar, Mediq
Apotheken Carnissehuis en Laan op Zuid en BENU Apotheken Lange Hille, ’t Slag en Vreewijk, lijken
Brocacef en Mediq daarbinnen sterke concurrenten van elkaar.
129.

42

Mediq Apotheken Carnissehuis, Charlois en Pleinweg behalen meer dan 10% aan

Op basis van omzet is dat circa [70-80]%.
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Brocacef is dat net wat lager, circa [80-90]%42 (Brocacef circa [40-50]% en Mediq circa [30-40]%).
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receptregels in in elk geval vier postcodegebieden (3071, 3081, 3082 en 3083). BENU Apotheken
Lijn 2, Lange Hille, ’t Slag en/of Vreewijk behalen echter niet meer dan 10% aan receptregels in deze
postcodegebieden. BENU Apotheken Lijn 2, Lange Hille, ’t Slag en Vreewijk behalen daarentegen
meer dan 10% aan receptregels in andere postcodegebieden. Geen van de drie Mediq apotheken
Carnissehuis, Charlois en Pleinweg behaalt meer dan 10% aan receptregels in één van deze
postcodegebieden.
130.

Verkopen van de BENU Apotheken in het postcodegebied dat het meest relevant is voor

Lange Hille, Lijn 2 en ’t Slag met erg beperkte verkopen van Mediq Apotheken in hun
postcodegebied.
131.

Mediq Apotheken Laan op Zuid en Noordereiland verkopen het meest lokaal, met volgens

partijen beperkte verkopen van BENU Apotheken in hun gezamenlijke kernpostcodegebied(en).
Echter, BENU Apotheek Lijn 2 behaalt wel degelijk meer dan 10% aan omzet en receptregels in het
belangrijkste postcodegebied van Mediq Apotheek Laan op Zuid. Aangezien in dat zelfde
postcodegebied een andere, concurrerende apotheek veruit de meeste receptregels weg haalt, er
een met Mediq Laan op Zuid vergelijkbare apotheek actief is die beide vele malen meer receptregels
halen uit postcodegebied 3072 en er dan ook nog een andere concurrerende apotheek actief is die
bijna zo veel omzet daar doet als BENU Apotheek Lijn 2 ontstaat er als gevolg van de voorgenomen
concentratie geen significante beperking van de mededinging in dit deel van Rotterdam.
132.

Een gedetailleerde overlapbeoordeling laat de afwezigheid van significante concurrentie

tussen de apotheken van Brocacef en Mediq in Rotterdam-Zuid-Oost zien. Bovendien zijn er genoeg
concurrenten aanwezig in dit gebied.
Conclusie
133.

Mede gelet op het grote aantal concurrerende apotheken tussen de Mediq en BENU

Apotheken in Rotterdam-Zuid-Oost zal de beperkte overlap aldaar niet resulteren in een significante
beperking van de mededinging.
xxiv.

’s-Gravenhage

’s-Gravenhage Haagse Hout
134.

In ’s-Gravenhage Haagse Hout zijn vijf apotheken van Brocacef en Mediq relatief dicht bij

elkaar gevestigd. Het gaat hier om drie van Brocacef en twee van Mediq en het betreft alle
partnerapotheken waarbij het dan weer met name gaat om de apotheken Loudon B.V. en Rijneveld
B.V. van Brocacef en Apotheek Theresia van Mediq.
135.

De marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van Apotheek

Theresia en de partnerapotheken Rijneveld en Loudon van Brocacef bedragen op basis van
receptregels respectievelijk circa [40-50]% (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [20-30]%), circa
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Mediq Apotheek Pleinweg zijn minimaal. Hetzelfde geldt de andere kant op voor BENU Apotheek
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[40-50]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [0-10]%43) en circa [20-30]% (Brocacef circa [2030]% en Mediq circa [0-10]%).
136.

Partnerapotheek Rijneveld van Brocacef behaalt meer dan 10% aan receptregels in twee

postcodegebieden (2593 en 2595). Voor Mediq partnerapotheek Theresia geldt hetzelfde. Daarnaast
haalt Apotheek Theresia meer dan 10% aan receptregels in postcodegebieden 2596 en 2597.
Doordat partnerapotheek Loudon van Brocacef net als apotheken Rijneveld en Theresia in
postcodegebied 2593 is gevestigd, behaalt ook zij daar meer dan 10% aan receptregels, maar is het
receptregels haalt, maar waar Apotheek Theresia amper actief is. Mediq partnerapotheek Francken
die aan de andere kant van het Haagse Bos is gevestigd, behaalt geen receptregels in één van de
postcodegebieden waar de apotheken van Brocacef receptregels vandaan halen.
137.

Partijen merken op dat Apotheek Theresia een kleine apotheek is met maar circa 12.000

receptregels in totaal. Zij wijzen erop dat dat de concurrentiedruk die Theresia kan uitoefenen op de
partnerapotheken van Brocacef zou kunnen overschatten. Ondanks de beperkte omvang van
Apotheek Theresia is dit de apotheek waar de concurrentiedruk op de partnerapotheken van
Brocacef van uitgaat, met name in het belangrijke postcodegebied 2593 waar alle drie deze
apotheken gevestigd zijn en wat het belangrijkste gebied is voor partnerapotheek Rijneveld
aangezien zij daar circa de helft van haar omzet/receptregels behaalt.
Conclusie
138.

Ondanks het feit dat Apotheken Rijneveld en Loudon partnerapotheken van Brocacef zijn,

ontstaat gelet op de toerekening van partners van Brocacef aan Brocacef en het feit dat Mediq
partnerapotheek Theresia veruit de meest nabije concurrent is van deze partnerapotheken van
Brocacef als gevolg van de voorgenomen concentratie een significante beperking van de
mededinging in ’s-Gravenhage Haagse Hout.
’s-Gravenhage Segbroek/Duindorp
139.

In ’s-Gravenhage Segbroek zijn vier apotheken van Brocacef gevestigd waarvan één

eigendomsapotheek en drie franchiseapotheken en één partnerapotheek van Mediq. In een
aangrenzende wijk Statenkwartier is nog een Mediq partnerapotheek gevestigd en in een daaraan
grenzende wijk Duindorp nog een BENU eigendomsapotheek. Er zijn meerdere concurrerende
apotheken in dit gebied gevestigd.
140.

De marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van de Mediq

partnerapotheken zijn niet bijzonder hoog, te weten circa [20-30]%.
141.

43

Mediq partnerapotheek Fahrenheit behaalt meer dan 10% aan receptregels in drie

Op basis van omzet is dat circa [10-20]%.
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meer verdeeld en zijn er ook nog andere postcodegebieden waar Loudon meer dan 10% aan
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postcodegebieden (2517, 2563 en 2565). In één daarvan (2517) behaalt een franchiseapotheek van
Brocacef (Archimedes) meer dan 10% aan receptregels. Dit is het postcodegebied waar Apotheek
Archimedes ook gevestigd is. In aanvulling daarop behaalde Mediq partnerapotheek Statenkwartier
ook meer dan 10% aan receptregels in dit postcodegebied (2517) waar ook Apotheek Statenkwartier
zelf gevestigd is. Apotheek Archimedes behaalt echter receptregels uit een groot aantal postcodes.
Alhoewel zij de meeste receptregels uit haar eigen postcodegebied 2517 behaalt, te weten circa [2030]%, komt het grootste deel van de omzet van Archimedes uit andere postcodes dan 2517. In die
andere postcodes zijn ook concurrenten actief. De overlap in die andere postcodegebieden is
gelegen. Op basis hiervan dient geconcludeerd te worden dat er geen sprake is van een significante
overlap die tot een significante beperking van de mededinging kan leiden.
142.

Uit de berekende cijfers blijkt wel dat er sprake is van een forse overlap tussen de

verzorgingsgebieden van de BENU Apotheek Duindorp en Apotheek Van Greuningen VOF, een
partnerapotheek van Mediq.
143.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van BENU Apotheek

Duindorp is circa [50-60]% op basis van omzet (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [10-20]%) en
circa [40-50]% op basis van receptregels (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [20-30]%).
144.

Weliswaar is Service Apotheek Den Heijhof B.V. op basis van omzet een meer nabije

concurrent dan de Mediq partnerapotheek, maar gelet op de percentages aan receptregels die deze
drie apotheken uit postcodegebied 2583 halen, het postcodegebied waar BENU Apotheek Duindorp
gevestigd is, geldt dat de verhouding door slaat in de richting van Brocacef en Mediq, te weten
BENU Apotheek Duindorp circa [80-90]%44 op basis van receptregels, Den Heijhof circa [20-30]% en
Van Greuningen circa [20-30]%45.
145.

Partijen wijzen erop dat Van Greuningen gevestigd is in postcodegebied 2582 waardoor zij

ervan uit zijn gegaan dat deze partnerapotheek van Mediq 100% in haar eigen postcodegebied
behaalt. Dit is op basis van receptregels echter gelijk verdeeld over postcodegebied 2582 en 2583.46
Partijen geven aan dat het Statenkwartier waarin postcodegebied 2582 ligt een wijk/buurt is die
duidelijk te onderscheiden is van andere. Door haar locatie zou deze apotheek volgens partijen op
enige afstand zitten van andere apotheken.
146.

Op basis van receptregels zijn de BENU Apotheek Duindorp en Apotheek Van Greuningen

VOF van Mediq in dit postcodegebied elkaars meest nabije concurrenten. Wel is er nog een tweede
concurrerende apotheek die meer dan 10% aan receptregels uit dit postcodegebied haalt, te weten

44

Op basis van omzet circa [90-100]%.

45

Maar op basis van omzet circa [10-20]%.

46

Apotheek Van Greuningen behaalt wel een hoger percentage van haar omzet uit postcodegebied 2582 ten opzichte

van postcodegebied 2583.

133/179

beperkt en daar zijn veel concurrerende apotheken dicht bij de apotheken van Brocacef en Mediq
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Apotheek Scheveningen met circa [10-20]%. Op basis van receptregels zelfs nog een derde
concurrerende apotheek, te weten IHCH Pharmacy, met circa [10-20]% aan receptregels in
postcodegebied 2583. Desalniettemin ontstaat als gevolg van de voorgenomen concentratie een
significante beperking van de mededinging in ’s-Gravenhage Segbroek/Duindorp omdat BENU
Apotheek Duindorp een hoog marktaandeel heeft in haar verzorgingsgebied, de toevoeging van
Mediq substantieel is en Apotheek Van Greuningen de meest nabije concurrent van BENU Apotheek
Duindorp is in het postcodegebied waar deze laatste apotheek bijna al haar omzet vandaan haalt.

147.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in ’s-Gravenhage Segbroek/Duindorp.
xxv.

’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch-West
148.

Er zijn twee Mediq Apotheken in ’s-Hertogenbosch; De Pettelaar en De Helftheuvel, beide

eigendomsapotheken. Brocacef heeft er zes waarvan twee eigendomsapotheken, twee
franchiseapotheken en twee partnerapotheken. In ‘s-Hertogenbosch zijn vier concurrerende
apotheken gevestigd tussen de Brocacef eigendoms- en franchiseapotheken en de Mediq
Apotheken. Het gezamenlijk marktaandeel van Brocacef en Mediq in ’s-Hertogenbosch op basis van
omzet bedroeg in 2013 circa [50-60]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa [10-20]%).
149.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van de eerste Mediq

Apotheek, Mediq Apotheek de Helftheuvel, bedroeg in 2013 op basis van receptregels circa [5060]% (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [40-50]%).
150.

Mediq Apotheek De Helftheuvel behaalt meer dan 10% aan receptregels in drie

postcodegebieden (5221, 5223 en 5224) waarbij postcodegebieden 5223 en 5224 duidelijk de meest
belangrijke zijn. Uit postcodegebied 5223 behaalde ze in 2013 circa [30-40]%47 van haar
receptregels en uit postcodegebied 5224 waar zij ook gevestigd is ongeveer [50-60]%48 van haar
receptregels.
151.

Partnerapotheek De Kooikersweg van Brocacef was nog niet actief in 2013; ze zijn op 1 juli

2014 van start gegaan. Om die reden is bij de hierboven aangegeven marktaandelen uitdrukkelijk
aangegeven dat deze betrekking hebben op 2013. Indien ervan uitgegaan wordt dat partnerapotheek
De Kooikersweg van Brocacef al haar receptregels behaalt in het postcodegebied waar zij gevestigd
is, 5223, is er sprake van overlap in dit betreffende postcodegebied. Doordat ACM Apotheek De
Kooikersweg als partnerapotheek van Brocacef niet als concurrent ziet, is Brocacef de meeste nabije

47

Op basis van omzet is dat circa [20-30]%.

48

Op basis van omzet is dat circa [40-50]%.
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concurrent van Mediq Apotheek De Helftheuvel. Wel geldt dat een concurrerende apotheek hier in
2013 nog vele malen meer receptregels haalde dan Mediq Apotheek De Helftheuvel zelf en dat er
nog een andere concurrerende apotheek is die meer dan 10% aan receptregels uit dit
postcodegebied haalde. Voor de meest nabije concurrerende apotheek geldt dat aannemelijk is dat
de komst van Apotheek De Kooikersweg in het postcodegebied waar zij gevestigd is het percentage
dat zij aan receptregels daar weg haalt negatief zal hebben beïnvloed. In welke mate dat het geval
is, valt niet aan te geven. In postcodegebied 5223 is ook nog een poliklinische apotheek van het
Jeroen Bosch ziekenhuis gevestigd. Zij geeft echter aan andere apotheken niet als concurrent te
reden levert zij aan de hele regio rondom Den Bosch aangezien de bezoekers van dit ziekenhuis ook
uit die hele regio afkomstig zijn. Tot slot haalt ook partnerapotheek Van den Dries van Brocacef meer
dan 10% aan receptregels uit postcodegebied 5223.
152.

Partnerapotheek Van den Dries van Brocacef haalt daarnaast omzet en receptregels uit

postcodegebied 5224, maar op basis van omzet is een concurrerende apotheek daar meer nabij
Mediq De Helftheuvel dan Apotheek Van den Dries.
Conclusie
153.

Uit het bovenstaande concludeert ACM dat er sprake is van een forse overlap tussen de

verzorgingsgebieden van Mediq Apotheek De Helftheuvel en partnerapotheek De Kooikersweg van
Brocacef. De overlap tussen het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek De Helftheuvel met
partnerapotheek Van den Dries van Brocacef is daarentegen relatief beperkt.
’s-Hertogenbosch-Centrum
154.

De andere Mediq Apotheek, Mediq Apotheek De Pettelaar, behaalt meer dan 10% aan

receptregels in drie postcodegebieden (5211, 5233 en 5216). BENU Apotheek De Rompertsebaan
behaalt op haar beurt meer dan 10% aan receptregels in postcodegebied 5233. In postcodegebied
5233 is er op basis van receptregels sprake van overlap tussen Mediq Apotheek De Pettelaar en
BENU Apotheek De Rompertsebaan. In dat gebied is echter een met Mediq vergelijkbare
concurrerende apotheek actief. Mediq behaalt in bedoeld postcodegebied maar net aan 10% aan
receptregels; op basis van omzet is dat slechts circa [0-10]%. De concurrerende apotheek behaalt op
basis van omzet circa [10-20]% (en is op basis van receptregels dus met Mediq vergelijkbaar).
155.

Partnerapotheek Van den Dries van Brocacef behaalt meer dan 10% aan receptregels in

postcodegebied 5211 waar Mediq Apotheek De Pettelaar ook actief is. Met betrekking tot dit
postcodegebied geldt dat de overlap op basis van receptregels tussen Mediq Apotheek De Pettelaar
en partnerapotheek Van den Dries van Brocacef niet significant is aangezien een concurrerende
apotheek hier veruit een meer nabije concurrent is van Apotheek Van den Dries dan Mediq Apotheek
De Pettelaar en er daarnaast nog twee andere concurrerende apotheken zijn waarvan meer
concurrentiedruk uitgaat op Apotheek Van den Dries dan van Mediq Apotheek De Pettelaar.
156.

Bovendien liggen er in ‘s-Hertogenbosch drie concurrerende apotheken tussen Mediq

135/179

beschouwen omdat ze vooral specialistische geneesmiddelen levert en veel eerste uitgiftes. Om die
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Apotheek De Pettelaar enerzijds en de apotheken van Brocacef anderzijds. Mede als gevolg van het
feit dat er drie concurrerende apotheken gelegen zijn tussen Mediq Apotheek De Pettelaar enerzijds
en BENU Apotheek De Rompertsebaan en franchiseapotheek Noord B.V. van Brocacef anderzijds is
de overlap tussen de apotheken van Brocacef en Mediq hier beperkt en ontstaat als gevolg van de
voorgenomen concentratie in dit deel van ’s-Hertogenbosch geen significante beperking van de
mededinging.
157.

Een andere apotheek nabij de apotheken van Mediq in Den Bosch verwacht op voorhand

Helftheuvel enerzijds en partnerapotheken Van den Dries en De Kooikersweg van Brocacef
anderzijds als aanpalende, concurrerende apotheken. Deze apotheek geeft aan op de hoogte te zijn
van het feit dat partnerapotheken Van den Dries en De Kooikersweg behoren tot de Medsengroep,
maar ook beleverd worden door Brocacef. In hoeverre de Medsengroep gelieerd is aan Brocacef is
deze apotheek niet bekend.
Conclusie
158.

Er is sprake van een dermate hoog marktaandeel van Mediq Apotheek De Helftheuvel in

haar verzorgingsgebied met een grote toevoeging waarbij partnerapotheek De Kooikersweg van
Brocacef als meest nabije concurrent kan worden aangemerkt dat als gevolg van de voorgenomen
concentratie een significante beperking van de mededinging in een deel van ’s-Hertogenbosch
ontstaat.
xxvi.
159.

Smallingerland
In Smallingerland zijn zes apotheken van Brocacef en Mediq gevestigd en één poliklinische

apotheek. Aan de zijde van Mediq gaat het om vijf apotheken waarvan één franchiseapotheek en
vier partnerapotheken en van de zijde van Brocacef betreft het één franchiseapotheek. Het
gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq is op basis van receptregels circa [90-100]%
(Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [70-80]%).
160.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van de

franchiseapotheek van Brocacef is op basis van receptregels circa [90-100]% (Brocacef circa [2030]% en Mediq circa [70-80]%). De franchiseapotheek van Brocacef is in hetzelfde postcodegebied
gevestigd als partnerapotheek Sunenz van Mediq. Dit postcodegebied vormt voor beide het gebied
van waar zij de meeste receptregels vandaan halen. Ondanks het feit dat de franchiseapotheek van
Mediq in een ander postcodegebied gevestigd is, haalt ook zij de meeste receptregels uit
postcodegebied 9203. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de apotheek van Brocacef en de
Mediq apotheken in Smallingerland elkaars meest nabije concurrenten zijn.
Conclusie
161.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat er een significante beperking van de

mededinging in Smallingerland. Partijen hebben beëindiging van het franchisecontract met Apotheek
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geen verschuivingen als gevolg van de overname. Deze apotheek ziet Mediq Apotheek De
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Ongena van Brocacef voorgesteld.
xxvii.
162.

Someren
In Someren zijn alle drie de eigendomsapotheken die daar gevestigd zijn in handen van

Brocacef en Mediq. Het gezamenlijke marktaandeel in Someren bedraagt circa [80-90]% op basis
van receptregels (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [80-90]%). Op basis van omzet is dat circa
[70-80]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [60-70]%).
Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van hun apotheken in

Someren is op basis van receptregels circa [90-100]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [90100]%). De Mediq apotheken zijn in hetzelfde postcodegebied gevestigd als de Brocacef apotheek.
Uit dit postcodegebied behalen de Mediq apotheken de meeste receptregels en is de Brocacef
apotheek de enige andere grote concurrent. Voor postcodegebied 5712 is dat net andersom. In
Someren zijn de Mediq apotheken de meest nabije concurrenten van de Brocacef apotheek en vice
versa.
Conclusie
164.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat er een significante beperking van de

mededinging in Someren. Partijen hebben voorgesteld BENU Apotheek Kerkstraat af te stoten.
xxviii.
165.

Spijkenisse
In Spijkenisse hebben Brocacef en Mediq vijf apotheken, te weten vier franchiseapotheken

van Brocacef en één eigendomsapotheek van Mediq. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef
en Mediq in Spijkenisse is op basis van receptregels circa [70-80]% (Brocacef circa [70-80]%49 en
Mediq circa [0-10]%).
166.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek De

Schouw is circa [60-70]%% op basis van receptregels (Brocacef circa [60-70]% en Mediq circa [010]%). De marktaandelen van Brocacef en Mediq in de verzorgingsgebieden van Apotheken De
Akkers respectievelijk Hof van Putten zijn op basis van receptregels circa [70-80]% (Brocacef circa
[70-80]% en Mediq circa [0-10]%) respectievelijk circa [50-60]% (Brocacef circa [50-60]% en Mediq
circa [0-10]%). Op basis van omzet is dat circa [80-90]% (Brocacef circa [70-80]% en Mediq circa [010]%) respectievelijk circa [60-70]% (Brocacef circa [60-70]% en Mediq circa [0-10]%).
167.

Mediq Apotheek De Schouw behaalt meer dan 10% aan receptregels in drie

postcodegebieden (3205, 3206 en 3209). In één van deze postcodegebieden (3206) behaalt een
franchiseapotheek van Brocacef (De Akkers) circa de helft van haar omzet/receptregels. Het betreft
hier het postcodegebied waar Apotheek De Akkers gevestigd is. Ook voor Mediq Apotheek De

49

Op basis van omzet is dat circa [60-70]%.
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163.
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Schouw is dit gebied waar zij nog circa [10-20]% van haar omzet/receptregels haalt belangrijk.
Overlap met de andere franchiseapotheken van Brocacef is beperkt. In aanvulling hierop behaalt
Mediq Apotheek De Schouw minder dan 10% aan receptregels in zes postcodegebieden waarin
tenminste één van de vier franchiseapotheken van Brocacef meer dan 10% aan receptregels haalt.
Dit betreft postcodegebieden: 3201, 3202, 3203, 3204, 3207 en 3208.
168.

Volgens partijen is de daadwerkelijke overlap tussen de apotheken van Brocacef en Mediq

beperkt, met name omdat één van de concurrerende apotheken in Spijkenisse dichter bij Apotheek
concurrerende apotheek een hoog percentage van haar “business” in postcodegebied 3206 behaalt.
Dit blijkt echter niet uit de Vektisdata. Franchiseapotheek De Akkers van Brocacef is de meest nabije
concurrent van Mediq Apotheek De Schouw en een andere franchiseapotheek van Brocacef, Hof
van Putten, is op basis van omzet zelfs vergelijkbaar met de door partijen bedoelde concurrerende
apotheek en op basis van receptregels zelfs groter in postcodegebied 3206.
169.

Twee bevraagde concurrerende apotheken geven bovendien aan dat Mediq Apotheek De

Schouw in elk geval zou concurreren met één van de andere franchiseapotheken van Brocacef in
Spijkenisse, te weten Apotheek Bernisse.
170.

Op basis van voorgaande concludeert DM dat, alhoewel de toename beperkt is, de

combinatie Brocacef/Mediq na de concentratie een zeer hoog marktaandeel heeft waarbij
franchiseapotheek De Akkers van Brocacef en Mediq Apotheek De Schouw bovendien elkaars
meest nabije concurrenten zijn.
Conclusie
171.

Op basis van voorgaande ontstaat als gevolg van de voorgenomen concentratie een

significante beperking van de mededinging in Spijkenisse. Partijen hebben voorgesteld Mediq
Apotheek De Schouw af te stoten.
xxix.
172.

Tilburg
In Tilburg is er sprake van overlap tussen verschillende Mediq apotheken en

franchiseapotheek Hoefstraat van Brocacef die gevestigd is in postcodegebied 5014. Het
gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Tilburg is circa [30-40]% (Brocacef circa [010]% en Mediq circa [20-30]%).
173.

In haar verzorgingsgebied heeft franchiseapotheek Hoefstraat van Brocacef een aandeel

van circa [30-40]% op basis van receptregels (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [20-30]%). De
sterke positie van de apotheken van Brocacef en Mediq in Tilburg is met name het gevolg van de
sterke positie van Mediq Apotheek Julianastaete, Mediq Apotheek Wilhelminapark en Mediq
Apotheek Jan Heijns. Al deze apotheken hebben in hun herkomstgebieden - die deels ook
overlappen - een aandeel van meer dan 50% op receptregels. Omdat franchiseapotheek Hoefstraat
van Brocacef uit deze herkomstgebieden eveneens receptregels haalt, neemt het aandeel van de
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De Akkers gevestigd is dan Apotheek De Schouw en partijen op basis daarvan aannemen dat deze
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apotheken van Brocacef en Mediq als gevolg van de voorgenomen concentratie toe tot circa [5060]% in dit gebied (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [50-60]%).
174.

In postcodegebied 5014 behaalt alleen Mediq Apotheek Heijdens meer dan 10% van haar

receptregels. Deze Mediq Apotheek behaalt hier zelfs circa [30-40]% van haar receptregels. Ook
volgens partijen is Mediq Apotheek Heijdens de bron van de overlap met de franchiseapotheek
Hoefstraat van Brocacef.
175.

Franchiseapotheek Hoefstraat van Brocacef behaalt een kleiner deel van haar omzet uit

nabije concurrent.
176.

Verder behaalt franchiseapotheek Hoefstraat van Brocacef regels uit postcodegebied 5046.

Hier is Mediq Apotheek Jan Heijns haar meest nabije concurrent.
177.

Een concurrerende apotheek wijst erop dat er sprake is van grote concurrentie tussen de

Mediq Apotheken en franchiseapotheek Hoefstraat van Brocacef. Deze apotheek wijst nog wel op de
uitdeelpost van Apotheek Hoefstraat die zich in het verzorgingsgebied van de geconcentreerde
Mediq apotheken in het centrum bevindt. Indien Apotheek Hoefstraat tot dezelfde keten behoort als
de Mediq Apotheken in Tilburg zou volgens deze concurrerende apotheek de concurrentiepositie van
het geheel enorm toenemen en zou er een machtsblok in het centrum ontstaan. Partijen bevestigen
dat deze uitdeelpost voor 2016 als uitdeelpost aangemeld is bij zorgverzekeraars. Ondanks het feit
dat het hier een uitdeelpost betreft, kan er een effect uitgaan op de positie van Brocacef en Mediq in
het centrum van Tilburg. Partijen geven slechts aan dat Brocacef geen invloed heeft op het te voeren
beleid van haar franchisenemers. Uit hetgeen in het meldingsbesluit en in de punten 54 tot en met 91
wordt opgemerkt ten aanzien van franchisenemers geldt dit niet ten algemene. Dit zou slechts
anders zijn indien partijen dat voor een individuele franchiseapotheek van Brocacef aanvoeren.
Partijen hebben dat voor franchiseapotheek Hoefstraat van Brocacef in Tilburg niet gedaan.
178.

Een andere concurrerende apotheek geeft aan dat franchiseapotheek Hoefstraat van

Brocacef zelf aangegeven zou hebben dat er sprake is van stevige concurrentie tussen de Mediq
Apotheken en Apotheek Hoefstraat. Dit zou bevestigd zijn door de Mediq Apotheken. De combinatie
zou ook volgens deze concurrerende apotheek leiden tot een toegenomen machtspositie van dit blok
in het centrum van Tilburg.
179.

Op basis van voorgaande concludeert DM dat, alhoewel de toevoeging beperkt is, de

combinatie Brocacef/Mediq in Tilburg hoge marktaandelen heeft waarbij partnerapotheek Hoefstraat
van Brocacef en de Mediq Apotheken in Tilburg, met name Mediq Apotheek Heijdens, bovendien
elkaars meest nabije concurrenten zijn.
Conclusie
180.

Op basis van voorgaande zal de mededinging in Tilburg als gevolg van de voorgenomen

concentratie significant beperkt worden. Partijen hebben voorgesteld Mediq Apotheek Heijdens af te

139/179

postcodegebied 5042. In dit postcodegebied is een concurrerende apotheek (Het Zand) haar meest
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stoten.
xxx.

Twenterand

181.

Twenterand is een gemeente met drie dorpen, te weten Vroomshoop, Westerhaar en

Vriezenveen. Brocacef en Mediq hebben daar drie apotheken waarbij Mediq Apotheek Vroomshoop
en de franchiseapotheken van Brocacef in verschillende dorpen zijn gevestigd. Elk van de apotheken
heeft een zeer stevige positie in de eigen dorpskern. Indien er gekeken wordt naar de hele gemeente
Twenterand bedraagt het marktaandeel van Brocacef en Mediq op basis van receptregels circa [60-

182.

De marktaandelen van Brocacef en Mediq per verzorgingsgebied van de apotheken van

Brocacef en Mediq zijn nog hoger en variëren van circa [90-100]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq
circa [80-90]%) tot circa [90-100]% (Brocacef circa [90-100]% en Mediq circa [0-10]%) naar
receptregels wat wel op (een) stevige monopoliepositie(s) wijst in de gemeente Twenterand. Naar
omzet is dat circa [80-90]% (Brocacef circa [0-10]% en Mediq circa [70-80]%) tot circa [90-100]%
(Brocacef circa [90-100]% en Mediq circa [0-10]%). Op basis van patiëntherkomstgegevens en de op
basis daarvan voor elke apotheek vast te stellen belangrijkste postcodegebieden is echter geen
sprake van overlap tussen de franchiseapotheken van Brocacef en de Apotheek van Mediq. De
enige overlap die in een zelfde postcodegebied bestaat, is tussen de Mediq Apotheek en een
concurrerende apotheek. Als de inwoners van Vroomshoop, Westerhaar en Vriezenveen al zouden
reizen, lijkt het meer waarschijnlijk dat zij naar de dichtstbijzijnde stad in de buurt gaan (Almelo) en
niet naar een nabij gelegen dorp. Almelo heeft een regionale functie en haar faciliteiten inclusief
ontspanning zoals bioscopen trekken veel mensen uit de nabijgelegen dorpen.
Conclusie
183.

Vanwege de minimale overlap tussen de verzorgingsgebieden van de apotheken van

Brocacef en Mediq en de afwezigheid daarvan in de voor elke apotheek belangrijkste
postcodegebieden kan geconcludeerd worden dat er als gevolg van de voorgenomen concentratie
geen significante beperking van de mededinging in gemeente Twenterand ontstaat. Een en ander
laat onverlet dat er sprake zou kunnen zijn van een significante beperking van de mededinging op
het gebied van zorginkoop.
xxxi.
184.

Utrecht
In Utrecht zou er op basis van de kaart van Utrecht overlap kunnen bestaan tussen een

partnerapotheek van Mediq, Apotheek Oog in Al, en een franchiseapotheek van Brocacef, Lombok
Apotheek. Bovendien heeft Brocacef in de relatieve nabijheid van deze apotheken nog andere
franchiseapotheken, te weten Pluymaekers B.V., D.G. Boswijk en Marco Polo. Het marktaandeel van
Brocacef en Mediq in Utrecht bedraagt circa [30-40]% (Brocacef circa [10-20]% en Mediq circa [2030]%).
185.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq

140/179

70]% (Brocacef [30-40]% en Mediq circa [30-40]%).

Openbaar

partnerapotheek Oog in Al bedraagt circa [50-60]% op basis van receptregels (Brocacef circa [3040]% en Mediq circa [10-20]%). Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied
van franchiseapotheek Lombok van Brocacef bedraagt circa [40-50]% op basis van receptregels
(Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [10-20]%).
186.

In het postcodegebied waar Mediq partnerapotheek Oog in Al is gevestigd (3533), behalen

de franchiseapotheken Lombok en Pluymaekers van Brocacef weliswaar enige receptregels, maar
betreft dat slechts circa [0-10]%.
Er is nog één ander postcodegebied waar Mediq partner Apotheek Oog in Al meer dan 10%

aan receptregels behaalt en waar overlap bestaat met een Brocacef apotheek, te weten
postcodegebied 3527 van waaruit ook franchiseapotheek Marco Polo van Brocacef meer dan 10%
aan receptregels haalt. Op basis van de cijfers kan echter gesteld worden dat concurrerende PACTApotheek Kanaleneiland een meer nabije concurrent is van Apotheek Marco Polo dan Apotheek Oog
in Al. Bovendien zijn er meerdere concurrerende apotheken in de buurt en sowieso meer algemeen
in Utrecht gevestigd.
188.

Franchiseapotheek Lombok van Brocacef is gevestigd in postcodegebied 3531. Dit gebied

grenst aan het gebied waar Mediq partnerapotheek Oog in Al is gevestigd. In postcodegebied 3531
behaalt Lombok Apotheek circa [50-60]% van haar receptregels. Mediq partnerapotheek Oog in Al
realiseert in dit postcodegebied weliswaar een deel van haar verkopen, maar dit betreft slechts circa
[0-10]% aan receptregels. Daarmee is zij wel de meest nabije concurrent van Lombok Apotheek,
maar dit zijn geen verkopen van enige significantie. Daar komt bij dat Alliance eigendomsapotheek
Ziekenzorg op basis van omzet een met Oog in Al vergelijkbare concurrent is voor Lombok Apotheek
in dit postcodegebied.
189.

Een concurrerende apotheek bevestigt dat Lombok Apotheek net iets te ver zit en dat er

vrijwel geen overlap van patiënten is tussen Apotheek Oog in Al van Mediq en Lombok Apotheek van
Brocacef. Een andere concurrerende apotheek geeft aan dat de verzorgingsgebieden van Apotheek
Oog in Al en Lombok Apotheek elkaar wel raken, maar lijkt daarmee ook te suggereren dat zij niet
elkaars meest nabije concurrenten zijn.
Conclusie
190.

De Mediq partnerapotheek Oog in Al in Utrecht is niet de meest nabije concurrent van de

apotheken van Brocacef aldaar. Zij oefent weinig concurrentiedruk en in elk geval een vergelijkbare
druk uit op de Brocacef apotheken als concurrerende apotheken. Bovendien is er sprake van een
aanzienlijk aantal concurrenten in de buurt van Mediq partnerapotheek Oog in Al en in heel Utrecht.
Op basis daarvan kan worden aangenomen dat er als gevolg van de voorgenomen concentratie
geen significante beperking van de mededinging in Utrecht ontstaat.
xxxii.
191.

Vlaardingen
In Vlaardingen hebben Brocacef en Mediq een sterke positie (7 van de 10 apotheken met
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een gezamenlijk marktaandeel van circa [60-70]% op basis van receptregels (Brocacef circa [2030]% en Mediq circa [30-40]%). De Mediq Apotheken zitten echter met name (alleen Mediq
Apotheek Van Hogendorp niet) aan de noordkant van de A20 en de Brocacef apotheken alle aan de
zuidkant van de A20.
192.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het herkomstgebied van Mediq Apotheek

Hogendorp bedraagt circa [70-80]% op basis van receptregels (Brocacef circa [20-30]% en Mediq
circa [40-50]%). Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Apotheek
50]%).
193.

Er is overlap tussen de apotheken van Brocacef en Mediq in het herkomstgebied van Mediq

Apotheek Van Hogendorp die gevestigd is in postcodegebied 3135. Mediq Apotheek Van Hogendorp
haalt haar receptregels voornamelijk uit haar eigen postcodegebied (circa [50-60]% op basis van
receptregels50) en daarnaast uit postcodegebied 3136 (circa [20-30]% op basis van receptregels51).
Alleen in postcodegebied 3135 ten zuiden van de A20 is er sprake van een substantiële overlap
tussen de apotheken van Brocacef en Mediq. In dit postcodegebied behaalt BENU
franchiseapotheek Walrave meer dan 10% aan receptregels. Er zijn geen concurrenten die meer dan
10% halen in dit postcodegebied. In postcodegebied 3136 ten noorden van de A20 behaalt één
concurrent meer dan 10% van haar receptregels alsmede drie Mediq Apotheken (Mediq Apotheek
Hoylede, Mediq Apotheek Holystaete en Mediq Apotheek Van Hogendorp).
194.

Met betrekking tot het belangrijkste postcodegebied voor Mediq Apotheek Van Hogendorp

(3135) geldt wellicht dat de overlap met circa [10-20]% aan receptregels voor Walrave niet groot is,
maar Apotheek Walrave is wel de meest nabije concurrent van de Mediq Apotheek Van Hogendorp
en minstens twee keer zo groot als de andere (twee) concurrent(en) in dat gebied.
195.

In postcodegebied 3135 is derhalve sprake van overlap waardoor concurrentiedruk van de

meest nabije concurrent weg valt.
196.

In de overige postcodegebieden waar de apotheken van Brocacef en Mediq verder actief

zijn, is de overlap tussen hen minimaal, zowel in absolute als relatieve termen, terwijl drie
concurrerende apotheken daar meer nabij zijn.
197.

Voorgaande wordt bevestigd in het onderzoek onder marktpartijen. Volgens twee

zelfstandige apotheken wordt, doordat Mediq Apotheek Van Hogendorp en Apotheek Walrave van
Brocacef patiënten uit dezelfde postcodegebieden halen, waar ook één van deze zelfstandige
apotheken haar patiënten vandaan haalt, Apotheek Walrave, de directe concurrent van één van deze
apotheken, veel sterker.

50

Op basis van omzet is dat circa [70-80]%.

51

Op basis van omzet is dat circa [10-20]%.
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Walrave is circa [60-70]% op basis van receptregels (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [40-
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Conclusie
198.

In Vlaardingen ontstaat als gevolg van de voorgenomen concentratie een significante

beperking van de mededinging. Partijen hebben voorgesteld het franchisecontract met Apotheek
Walrave van Brocacef te beëindigen.
xxxiii.
199.

Vught
In Vught zijn drie apotheken gevestigd. Eén eigendomsapotheek van Brocacef, één

van Brocacef en Mediq in Vught is circa [60-70]% op basis van receptregels (Brocacef circa [20-30]%
en Mediq circa [30-40]%).
200.

Partijen zijn van mening dat er geen sprake is van zeggenschap van Mediq in Apotheek

Willekens waarmee overlap bestaat. ACM stelt vast dat er wel sprake is van zeggenschap.52 Hierna
volgt de inhoudelijke analyse op basis van de Vektisberekeningen.
201.

Het marktaandeel van Brocacef en Mediq in het verzorgingsgebied van Mediq Apotheek

Willekens is circa [60-70]% op basis van receptregels (Brocacef circa [20-30]% en Mediq circa [3040]%). Voor BENU Apotheek Vught is dat circa [60-70]% (Brocacef circa [30-40]% en Mediq circa
[30-40]%).
202.

Alle drie de apotheken in Vught halen meer dan 10% van hun receptregels uit de voor de

apotheken van Brocacef en Mediq belangrijkste postcodegebieden (5261 en 5262). In het
belangrijkste postcodegebied van Mediq Apotheek Willekens (5261) is BENU Apotheek Vught de
meest nabije concurrent van Mediq Apotheek Willekens.
203.

De enige concurrerende apotheek in Vught naast de twee apotheken van Brocacef en Mediq

geeft aan dat de voorgenomen concentratie aanzienlijke gevolgen zal hebben; zowel voor deze
apotheek zelf als voor de patiënten in Vught. Bovendien wijst deze concurrerende apotheek erop dat
Apotheek Willekens van Mediq in een gezondheidscentrum gevestigd is met vier huisartspraktijken
en zes huisartsen.
Conclusie
204.

Als gevolg van de voorgenomen concentratie ontstaat een significante beperking van de

mededinging in Vught.

52

[…].
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eigendomsapotheek van Mediq en één concurrerende apotheek. Het gezamenlijke marktaandeel
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Bijlage 2: remedievoorstel detailhandel
Inleiding

Retail lokaal
De ACM heeft geconcludeerd dat er redenen zijn om aan te nemen dat de voorgenomen
concentratie de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou kunnen belemmeren in
de volgende 27 (delen van) gemeenten: Apeldoorn, Assen, Bergen op Zoom, BrunssumHeerlen-Hoensbroek, Dordrecht, Emmen (Klazienaveen), Ermelo, Heemstede, Hellevoetsluis,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoogeveen, Kerkrade, Lingewaard, Maastricht-Oost, Papendrecht,
Rotterdam-Centrum, Rotterdam-Noord, Rotterdam-Noord-Oost, ‘s-Gravenhage Haagse Hout,
’s-Gravenhage Segbroek/Duindorp, ‘s-Hertogenbosch, Smallingerland, Someren, Spijkenisse,
Tilburg, Vlaardingen en Vught.
Hoewel partijen het oordeel van de ACM niet delen en zich op het standpunt stellen dat de
voorgenomen concentratie niet zal leiden tot een significante belemmering van de mededinging,
wensen partijen te komen tot een spoedige uitvoering en implementatie van de Transactie. Om
die reden en om de zorgen van de ACM weg te nemen teneinde de ACM in staat te stellen de
vergunning te verlenen voor de Transactie, stellen Partijen de volgende, door de ACM vast te
stellen, voorschriften en beperkingen voor.
Retail nationaal (zorginkoopmarkt)
De ACM heeft geconcludeerd dat er redenen zijn om aan te nemen dat de voorgenomen
concentratie de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou kunnen belemmeren op
de nationale zorginkoopmarkt, door de toename van het aantal lokale monopolies waarvoor
Brocacef zou onderhandelen na de implementatie van de transactie, in combinatie met het
wegvallen van Mediq als mogelijk alternatief voor deze lokale monopolies. De combinatie van
het aantal lokale monopolies van partijen en het wegvallen van Mediq zou, volgens de ACM, de
onderhandelingsmacht van Brocacef ten opzichte van de zorgverzekeraars in belangrijke mate
vergroten.
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Op […] hebben Brocacef Groep N.V. en Mediq Concern B.V. een Share Sale and Purchase
Agreement getekend. Op basis van deze overeenkomst zal Brocacef alle uitgegeven en
uitstaande aandelen in het kapitaal van Mediq Apotheken Nederland B.V. (Mediq Apotheken),
Distrimed B.V. (Distrimed) en Mediq Pharma Logistics B.V. (Mediq Pharma, en gezamenlijk
met Mediq Apotheken en Distrimed “Mediq”) verkrijgen (de Transactie). De Transactie is op 1
mei 2015 gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM heeft in haar besluit van
23 juli 2015 besloten dat voor de voorgenomen Transactie een vergunning is vereist. Op 17
augustus 2015 hebben partijen in navolging op het besluit van de ACM de
vergunningsaanvraag ingediend. Waar in dit remedievoorstel ‘Brocacef’ zal worden genoemd,
wordt daaronder verstaan Brocacef Holding N.V. en haar rechtsopvolgers onder algemene of
bijzondere
titel
al
dan
niet
samen
met
haar
groepsondernemingen
en
meerderheidsdeelnemingen.
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Hoewel partijen het oordeel van de ACM niet delen en zich op het standpunt stellen dat de
voorgenomen concentratie niet zal leiden tot een significante belemmering van de mededinging,
wensen partijen te komen tot een spoedige uitvoering en implementatie van de Transactie. Om
die reden en om de zorgen van de ACM weg te nemen teneinde de ACM in staat te stellen de
vergunning te verlenen voor de Transactie, stellen Partijen de volgende, door de ACM vast te
stellen, voorschriften en beperkingen voor.
Afstoten van apotheken en beëindigen franchise- en partnercontracten

Ten behoeve van retail lokaal omvat de Remedie:
-

de overdracht van (deelnemingen in) apotheken en de daartoe behorende activa en
passiva zoals opgenomen in Bijlage 1A; en

-

het beëindigen van de franchise- en partnerovereenkomsten met de apotheken zoals
opgenomen in Bijlage 1A.

Ten behoeve van retail nationaal omvat de Remedie:
-

de overdracht van (deelnemingen in) apotheken en de daartoe behorende activa en
passiva zoals opgenomen in Bijlage 1B; en

-

het beëindigen van de franchise- en partnerovereenkomsten van de apotheken zoals
opgenomen in Bijlage 1B.

Hierna zullen de (deelnemingen in) apotheken en de daartoe behorende activa en passiva
zoals opgenomen in Bijlage 1A en Bijlage 1B gezamenlijk als de “Apotheken” aangeduid
1
worden . Hierna zullen de franchisenemers en partners zoals opgenomen in Bijlage 1A en
Bijlage 1B gezamenlijk als de “Franchisenemers en Partners” aangeduid worden.

1

Uitgezonderd van de definitie is de minderheidsdeelneming van Brocacef in Apotheek de Vijzel. Hetgeen

bepaald in randnummer 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 voor zover dit binnen de macht van
Brocacef ligt, van dit remedievoorstel is voor deze apotheek tevens van toepassing. Tevens zijn uitgezonderd van deze
definitie de spill over apotheken vermeld in Bijlage 1A en 1B.
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Brocacef verbindt zich ertoe om 38 (deelnemingen in) apotheken te (doen) afstoten aan derde
partijen. Ten aanzien van 51 apotheken zal Brocacef de franchise- en partnerovereenkomsten
beëindigen. Brocacef zal tevens de inspanningsverplichting op zich nemen om de
franchisenemers en partners, uitsluitend voor zover beëindiging van de franchise- of
partnerovereenkomst volgens ACM niet voldoende is, onder te brengen bij Coöperatieve
Vereniging PACT U.A. of een ander onderhandelingscollectief (de Remedie). Als gevolg van de
Remedie zullen nog […] franchisenemers en partners hun contracten met Brocacef verbreken
(spill over effect), hetgeen leidt tot een totale afstoting c.q. beëindiging van het contract van […]
apotheken. Partijen stellen zich op het standpunt dat de Remedie alle door de ACM
gesignaleerde mededingingsproblemen op lokaal en nationaal niveau zal wegnemen.

Openbaar

De in Bijlage 1A en Bijlage 1B opgenomen Apotheken, betreffen zowel eigendomsapotheken
van Brocacef als Mediq. De Apotheken die op dit moment tot het Mediq concern behoren,
zullen als gevolg van de Transactie overgaan naar Brocacef alvorens zij zullen worden verkocht
aan een geschikte koper. Op het moment dat de Apotheken worden overgedragen aan een
geschikte koper, is Brocacef derhalve juridisch eigenaar van de Apotheken.

Brocacef zal de contracten van de Franchisenemers en Partners zo spoedig mogelijk na
voltooiing van de transactie, in geen geval later dan 3 (drie) werkdagen na voltooiing van de
transactie, rechtsgeldig opzeggen, en beëindigen per 1 februari 2017, met inachtneming van de
opzegbepalingen, voor zover de contracten niet reeds voor 1 februari 2017, namelijk op 31
december 2016, van rechtswege eindigen. Het staat Franchisenemers en Partners vrij om
direct per datum Besluit zonder inachtneming van de opzegbepalingen het contract te
beëindigen.
Apotheken, Franchisenemers en Partners die geen contract hebben afgesloten met de
zorgverzekeraars voor het kalenderjaar 2017, kunnen desgewenst en na instemming van een
zorgverzekeraar de contracten die Brocacef en Mediq met de betreffende zorgverzekeraar voor
het kalenderjaar 2016 zijn overeenkomen, verlengen tot en met 31 december 2017 […] op
basis van de zorgprestaties zoals deze door de NZa worden vastgesteld. In een dergelijk geval
zal de Hold Separate Manager onder toezicht van de Trustee de noodzakelijke diensten ter
uitvoering van de zorgverzekeraarscontracten 2016 continueren voor de betreffende Apotheek,
Franchisenemer of Partner. Het staat zorgverzekeraars, Apotheken, Franchisenemers en
Partners vrij om deze keuze vóór of na 1 juli 2016 te maken. Indien een zorgverzekeraar
hiermee niet instemt, dan zullen de Apotheken, en de Franchisenemers en Partners die
daarvoor kiezen, worden meegenomen door Brocacef in de onderhandelingen met de
betreffende zorgverzekeraar voor het kalenderjaar 2017. Dit betekent niet dat deze Apotheken,
Franchisenemers en Partners automatisch door Brocacef worden vertegenwoordigd; het is aan
een zorgverzekeraar om dit al dan niet te accepteren. Ook na keuze voor verlenging tot en met
31 december 2017 […] op basis van de zorgprestatie zoals deze door de NZa worden
vastgesteld, staat het Apotheken, Franchisenemers en Partners vrij, indien een zorgverzekeraar
hiermee instemt, zich aan te sluiten bij een andere apotheekformule of
onderhandelingscollectief. Brocacef zal een dergelijke tussentijdse overgang faciliteren.
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Gedurende de afstotingsperiode en de trustee verkoopperiode (gezamenlijk, de Interim
Afstotingsperiode), zal Brocacef de Apotheken onafhankelijk en los van de nieuwe Brocacefonderneming in stand houden. Brocacef zegt toe de leiding van de Apotheken over te dragen
aan een hold separate manager die verantwoordelijk is voor het bestuur van de Apotheken,
onder toezicht van een monitoring trustee. Het personeel van de Apotheken zal geen invloed
hebben op enige andere activiteit van de nieuwe Brocacef-onderneming en vice versa. Tevens
zullen alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat Brocacef tijdens
de Interim Afstotingsperiode de beschikking krijgt over bedrijfsvertrouwelijke gegevens,
knowhow en/of andere commercieel gevoelige informatie omtrent de Apotheken, met
uitzondering van de informatie die nodig is in het kader van de afstoting van de Apotheken dan
wel om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.
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Remedies

1

Hierna zal Brocacef nader uiteenzetten waartoe zij zich verbindt met het oog op de
Overdracht van de Apotheken.

1.1

Verkoop van Apotheken (onderdeel van de Remedie)

2

Brocacef zal binnen een zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen […],
bestaande uit […] voor Brocacef en […] voor de Trustee, na het besluit als bedoeld in
artikel 44 lid 1 Mw op de vergunningsaanvraag (hierna het Besluit), de Apotheken
verkopen en overdragen aan een of meerdere onafhankelijke, door de ACM
goedgekeurde koper(s). Brocacef zal worden geacht aan deze verplichting te hebben
voldaan indien zij binnen deze termijn definitieve, bindende verkoopovereenkomsten
heeft gesloten met een of meer door de ACM goedgekeurde koper(s), de
verkoopovereenkomsten en alle andere eventuele overeenkomsten tussen Brocacef
en de koper(s) door de ACM zijn goedgekeurd en de overdracht van de juridische en
economische eigendom van de Apotheken heeft plaatsgevonden.

3

Brocacef zal slechts tot verkoop en overdracht van de Apotheken overgaan na de
schriftelijke goedkeuring door de ACM van de voorgestelde koper(s), de koop- en
leveringsovereenkomst en alle andere eventuele overeenkomsten tussen koper(s) en
verkoper die relevant zijn in verband met deze verkoop en overdracht. Dit houdt in dat
Brocacef vóór de verkoop en overdracht van de Apotheken één of meerdere
potentiele kopers ter goedkeuring aan de ACM zal voordragen. Deze koper(s) dienen
te voldoen aan de volgende criteria:

4

(a)

de koper(s) zijn volledig onafhankelijk van Brocacef en haar aandeelhouders
PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG en diens dochter- en
groepsmaatschappijen in de zin van artikelen 2:24a en 2:24b BW (PHOENIX)
en Celesio AG en diens dochter- en groepsmaatschappijen in de zin van
artikelen 2:24a en 2:24b BW (Celesio), inclusief de werknemers van Brocacef,
PHOENIX en Celesio. Brocacef realiseert zich dat ACM (een) koper(s) die
een inkooprelatie heeft/hebben of zal/zullen hebben met Brocacef als niet
volledig onafhankelijk van Brocacef kan beschouwen;

(b)

de koper(s) moeten over voldoende financiële middelen en bewezen
deskundigheid en ervaring beschikken om de Apotheken duurzaam voort te
zetten, dat wil zeggen als een daadwerkelijke concurrent van Brocacef;

(c)

de koper(s) moeten over de prikkel beschikken om de Apotheken duurzaam
voort te zetten, dat wil zeggen als een daadwerkelijke concurrent van
Brocacef; en

(d)

de verkoop van de Apotheken aan de koper(s) mag niet leiden tot
mededingingsrechtelijke bezwaren.

Iedere afzonderlijke afstoting overeenkomstig randnummer 2 en randnummer 3 zal
hierna worden aangeduid als een Overdracht.
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Indien dit wettelijk is vereist, dient de verkoop van de Apotheken goedgekeurd te
worden door de NZa en/of ACM. De goedkeuringsprocedure dient niet later dan […]
na het Besluit bij de NZa en/of ACM te worden gestart. Indien deze vereiste
goedkeuringsprocedure niet […] na het Besluit gestart is (i) treedt direct de Trustee in
functie waarmee de trustee verkoopperiode start conform 1.1.2 (Brocacef verleent de
Trustee hiertoe bij dezen een onherroepelijke opdracht en volmacht) en (ii) start de
trustee verkoopperiode direct na constateren daarvan en is het bepaalde in de
Trustee Agreement al vanaf dat moment van toepassing.

6

Brocacef zal de koper(s) de optie geven, de bestaande overeenkomsten tussen de
Apotheken en Brocacef of tussen Brocacef en derden, voor zover deze
overeenkomsten betrekking hebben op of van belang zijn voor de Apotheken, te
continueren na de Overdracht. (Ondersteuning bij) de contractering met
zorgverzekeraars is hiervan uitgesloten en zal derhalve niet door Brocacef worden
verricht.

7

Indien koper(s) geen gebruik wensen te maken van deze optie, zullen de
overeenkomsten en de ondersteuning zo spoedig mogelijk per datum van de
Overdracht van de juridische en economische eigendom van de Apotheken worden
beëindigd.

8

Verder zal Brocacef gedurende de Interim Afstotingsperiode onder toezicht van de
Trustee bepaalde diensten ‘at arm’s length’ of om niet als omschreven in Bijlage 1C
blijven leveren aan de Apotheken. Daarbij gaat het om diensten op basis van
bestaande centrale overeenkomsten tussen de Apotheken en Brocacef of tussen
Brocacef en derden, voor zover deze overeenkomsten betrekking hebben op of van
belang zijn voor de Apotheken en de groothandelsdiensten en de ondersteuning van
Brocacef aan de Apotheken als omschreven in Bijlage 1C.

9

Brocacef verplicht zich in de 10 (tien) jaar na Overdracht van de Apotheken direct
noch indirect enig economisch belang in noch enige invloed op de Apotheken te
verwerven of uit te oefenen of enige franchiseovereenkomst en/of
partnerovereenkomst ten aanzien van de Apotheken te sluiten, tenzij de ACM
schriftelijk op voorhand heeft aangegeven dat de structuur van de markt zodanig zich
hiertegen niet verzet. Brocacef zal haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere
titel verplichten tot hetgeen bepaald in dit randnummer.

10

Brocacef verplicht zich gedurende […] na Overdracht van de Apotheken te onthouden
van het werven van personeel van de Apotheken.

1.1.1

Toezicht op de verkoop van de Apotheken

11

Brocacef zal in overeenstemming met punten 52, 53 en 54 van de Richtsnoeren
Remedies binnen 3 (drie) weken na het Besluit een onafhankelijke gevolmachtigde
trustee (hierna: de Trustee) benoemen. De keuze van de Trustee behoeft de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ACM.
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De Trustee zal als monitoring trustee toezicht houden op de inspanningen van
Brocacef om binnen de periode van […] na het Besluit één of meerdere geschikte
kopers te vinden voor de Apotheken. Voorts zal de Trustee erop toezien dat, in de
periode tussen het Besluit en de Overdracht van de Apotheken aan één of meerdere
door de ACM goedgekeurde koper(s), Brocacef haar verplichting nakomt om iedere
Apotheek als een onafhankelijke, levensvatbare, verkoopbare en concurrerende
entiteit in stand te (doen) houden. In het kader van dit toezicht, mag de Trustee
externe expertise inroepen om feiten en omstandigheden vast te stellen die relevant
zijn voor de verplichtingen van Brocacef die voortvloeien uit de Remedie (en de
Trustee Overeenkomst, zoals hieronder gedefinieerd).

13

De Trustee zal de ACM maandelijks rapporteren conform de opdracht zoals nader
bepaald tussen Brocacef, de Trustee en de ACM.

1.1.2

Verkoop van de Apotheken door de Trustee

14

Brocacef zal overeenkomstig punt 52 sub c van de Richtsnoeren Remedies aan de
Trustee een door de ACM goedgekeurde onherroepelijke opdracht en volmacht
verlenen om na afloop van de termijn van […], en indien één of meerdere Apotheken
nog niet overgedragen zijn in overeenstemming met deze Remedie, deze
Apothe(e)k(en) binnen een zo kort mogelijke termijn, in geen geval langer dan […], te
verkopen en over te dragen aan de hoogste bieder(s) in een in eerste instantie door
de Trustee te organiseren veiling, na schriftelijke goedkeuring door de ACM van de
koper, de koopovereenkomst en alle andere overeenkomsten tussen de koper en de
verkoper.

15

De Trustee is bevoegd om de verkoop van de Apotheken die na afloop van de
hiervoor genoemde veiling niet zijn verkocht op een andere wijze dan via een veiling
te organiseren, ter beoordeling van de Trustee. Hierbij wordt uitdrukkelijk erkend dat
ACM en Brocacef hun toestemming hebben gegeven voor een dergelijke maatregel.
De verkoop en overdracht van de Apotheken op deze wijze dient binnen de in
randnummer 14 genoemde termijn van […] te geschieden. ACM dient de koper, de
koopovereenkomst en alle overige overeenkomsten tussen de koper en de verkoper
vooraf schriftelijk goedgekeurd te hebben.

16

Indien gedurende de trustee verkoopperiode een verkoop op de wijzen vermeld in
randnummers 14 of 15 niet mogelijk blijkt, zal de Trustee gedurende de trustee
verkoopperiode een door ACM schriftelijk goedgekeurde alternatieve apotheek van
Brocacef mogen afstoten. Brocacef verleent de Trustee hiertoe bij dezen een
onherroepelijke opdracht en volmacht.

17

De Trustee oefent zijn monitor- en verkooptaken uit op grond van een door de ACM
voorafgaand en schriftelijk goedgekeurde overeenkomst, die is aangehecht als
Bijlage 2 (de Trustee Overeenkomst).

1.1.3

Hold separate verplichtingen en instandhoudingsverplichtingen
Hold separate verplichtingen
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18

Brocacef verbindt zich ertoe tot het moment van Overdracht van de Apotheken deze
separaat te houden van enige andere activiteiten van Brocacef en te waarborgen dat
het personeel van de Apotheken – inclusief de Hold Separate Manager (zoals
hieronder gedefinieerd) – geen invloed kan uitoefenen op de activiteiten van Brocacef
en dat het personeel van Brocacef geen invloed heeft op de activiteiten van de
Apotheken.
Instandhoudingsverplichtingen
Tot het moment van Overdracht van de Apotheken, verbindt Brocacef zich ertoe dat
de Apotheken onafhankelijk en los van Brocacef in stand en verkoopbaar worden
gehouden. De Trustee zal een persoon aanstellen die verantwoordelijk zal zijn voor
het bestuur van de Apotheken (de Hold Separate Manager) die goedgekeurd dient te
zijn door ACM. De Trustee zal toezicht houden op de Hold Separate Manager. De
Hold Separate Manager zal de Apotheken onafhankelijk van Brocacef managen met
als doel het veiligstellen van de belangen van de Apotheken en te waarborgen dat de
Apotheken levensvatbaar en concurrerend blijven en ook onafhankelijk opereren van
enige andere activiteiten van Brocacef.

20

Tot het moment van Overdracht van de Apotheken verbindt Brocacef zich ertoe om
ten aanzien van iedere Apotheek:


de vaste activa, know how, vertrouwelijke commerciële informatie, commerciële
informatie die
aan
intellectuele eigendomsrechten
is onderworpen,
klantenbestanden en de technische en commerciële bekwaamheid van de
werknemers in stand houden;



ervoor te zorgen dat alle relevante beheers- en administratieve functies worden
ingevuld, er voldoende werkkapitaal en krediet is en dat aan alle andere
voorwaarden die nodig zijn om optimaal te kunnen blijven concurreren is voldaan;



niets te doen of na te laten en geen enkele ontwikkeling te (doen) voortzetten of te
gedogen, die de uitvoering van de afstoting zou kunnen bemoeilijken of
belemmeren;



de economische levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van de
Apotheken in stand te houden en te ondersteunen in overeenstemming met goed
handelsgebruik, zoals omschreven in Bijlage 1C;



zich in te zetten en te garanderen dat de Apotheken worden geleid als
onafhankelijke apotheken die operationeel los staan van iedere andere activiteit
van Brocacef;



te stimuleren het personeel van de Apotheken in dienst te laten blijven;



het huidige kwaliteitsniveau van de Apotheken te handhaven;
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dat het bestaande investeringsniveau op peil wordt gehouden en de benodigde
investeringen zullen worden gedaan;



alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat Brocacef tijdens de
Interim Afstotingsperiode de beschikking krijgt over bedrijfsvertrouwelijke
gegevens, knowhow en /of andere commerciële informatie omtrent de Apotheken,
met uitzondering van de informatie die nodig is in het kader van de afstoting van
de Apotheken dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften; en



geen diensten en/of patiënten van de Apotheken over te dragen aan apotheken
die bij Brocacef blijven of anderszins actie ondernemen waardoor de Apotheken
worden beperkt.

1.2

Beëindigen contracten Franchisenemers en Partners

21

Brocacef zal de contracten van de Franchisenemers en Partners zo spoedig mogelijk
na voltooiing van de transactie, in geen geval later dan 3 (drie) werkdagen na
voltooiing van de transactie, rechtsgeldig opzeggen, en beëindigen per 1 februari
2017, met inachtneming van de opzegbepalingen, voor zover de contracten niet reeds
voor 1 februari 2017, namelijk op 31 december 2016, van rechtswege eindigen. Het
staat Franchisenemers en Partners vrij om direct per datum Besluit zonder
inachtneming van de opzegbepalingen het contract te beëindigen.

22

In de periode tussen opzegging door Brocacef en rechtsgeldige beëindiging van de
franchise- en partnercontracten met de Franchisenemers en Partners, zal de Hold
Separate Manager onder toezicht van de Trustee de diensten leveren waartoe de
Franchisenemers en Partners op grond van het franchise-/partnercontract met
Brocacef gerechtigd zijn.

23

Brocacef zal tevens de inspanningsverplichting op zich nemen om de
Franchisenemers en Partners, uitsluitend voor zover beëindiging van de franchise- of
partnerovereenkomst volgens ACM niet voldoende is, onder te brengen bij
Coöperatieve
Vereniging
PACT
U.A.
(Bijlage
3)
of
een
ander
onderhandelingscollectief. In elk geval zal verzekerd worden dat deze apotheken
onafhankelijk van Brocacef zullen worden voortgezet en concurrentiedruk zullen
uitoefenen op de overblijvende vestigingen van Brocacef en de andere lokaal
aanwezige apotheken. Indien één van deze Franchisenemers of Partners haar
activiteiten staakt (om welke reden dan ook) binnen de Interim Afstotingsperiode zal
Brocacef binnen haar afstotingsperiode van […] na het Besluit respectievelijk de
Trustee binnen de daarop volgende trustee verkoopperiode van […] een door ACM
schriftelijk goedgekeurde alternatieve apotheek conform dit remedievoorstel afstoten.

24

Brocacef verplicht zich in de 10 (tien) jaar na het beëindigen van de contracten met de
Franchisenemers en Partners, direct noch indirect enig economisch belang in, noch
enige invloed op de Franchisenemers en Partners verwerven, uitoefenen of enige
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franchise- en/of partnerovereenkomst ten aanzien van de Franchisenemers en
Partners sluiten, tenzij de ACM schriftelijk op voorhand heeft aangegeven dat de
structuur van de markt als zodanig zich hiertegen niet verzet. Brocacef zal haar
rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel verplichten tot hetgeen bepaald in
dit randnummer.
Brocacef verplicht zich gedurende […] na het beëindigen van de
groothandelscontracten
met
de
Franchisenemers
en
Partners
geen
2
groothandelsdiensten te verlenen aan de Franchisenemers en Partners. Brocacef zal
de lopende groothandelscontracten uitdienen en niet verlengen met dien verstande
dat alle groothandelscontracten met alle Franchisenemers en Partners uiterlijk per 1
februari 2017 zullen zijn beëindigd door Brocacef. Het staat Franchisenemers en
Partners vrij om direct per datum Besluit zonder inachtneming van de
opzegbepalingen het groothandelscontract te beëindigen. De Trustee houdt hier
toezicht op.

26

Als uitzondering op het groothandelleveringsverbod in randnummer 25 is het Brocacef
toegestaan om in geval van een tekort aan medicijnen op de Nederlandse markt de
Franchisenemers en Partners de medicijnen waaraan een tekort bestaat te leveren.
De Trustee houdt hier achteraf toezicht op.

27

[…].

28

Brocacef zal zich gedurende […] na de beëindiging van de contracten met de
Franchisenemers en Partners onthouden van het werven van personeel van de
Franchisenemers en Partners en van het werven van de personen achter de
Franchisenemers en Partners zelf als personeel.

29

Brocacef zal zich gedurende […] na de beëindiging van de contracten met de
Franchisenemers en Partners onthouden van het actief benaderen van klanten van
deze Franchisenemers en Partners.

1.3

Contractering zorgverzekeraars 2017

30

De Apotheken, Franchisenemers en Partners die geen contract hebben afgesloten
met de zorgverzekeraars voor het kalenderjaar 2017, kunnen desgewenst en na
instemming van een zorgverzekeraar de contracten die Brocacef en Mediq met de
betreffende zorgverzekeraar voor het kalenderjaar 2016 zijn overeengekomen,
verlengen tot en met 31 december 2017 […] op basis van de zorgprestaties zoals
deze door de NZa worden vastgesteld. In een dergelijk geval zal de Hold Separate
Manager onder toezicht van de Trustee de noodzakelijke diensten ter uitvoering van
de zorgverzekeraarscontracten 2016 continueren voor de betreffende Apotheek,

2

Na het verstrijken van een periode van […] waarin geen groothandelsdiensten zijn verleend door Brocacef,

kan in algemene zin het aangaan van een nieuwe groothandelsrelatie met Brocacef niet kwalificeren als het verwerven
van enige invloed als bedoeld in randnummers 9 en 24 van dit remedievoorstel.
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31

Indien een Apotheek, Franchisenemer of Partner, met instemming van een
zorgverzekeraar, kiest voor verlenging van het zorgverzekeraarscontact 2016 […] op
basis van de zorgprestaties zoals deze door de NZa worden vastgesteld, dan zal de
Hold Separate Manager onder toezicht van de Trustee de noodzakelijke diensten ter
uitvoering van de zorgverzekeraarscontracten 2016 continueren voor de betreffende
Apotheek, Franchisenemer of Partner. De noodzakelijke diensten die ter uitvoering
van de contracten met de zorgverzekeraars zullen worden gecontinueerd zijn de
zorgprogramma’s, inclusief de bijbehorende rapportages en ondersteuning.

32

[…].
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Franchisenemer of Partner. Het staat zorgverzekeraars, Apotheken, Franchisenemers
en Partners vrij om deze keuze vóór of na 1 juli te 2016 maken. Indien een
zorgverzekeraar hiermee niet instemt, dan zullen de Apotheken, en de
Franchisenemers en Partners die daarvoor kiezen, worden meegenomen door
Brocacef in de onderhandelingen met de betreffende zorgverzekeraar voor het
kalenderjaar 2017. Dit betekent niet dat deze Apotheken, Franchisenemers en
Partners automatisch door Brocacef worden vertegenwoordigd; het is aan een
zorgverzekeraar om dit al dan niet te accepteren. Ook na keuze voor verlenging tot
en met 31 december 2017 […] op basis van de zorgprestaties zoals deze door de
NZa worden vastgesteld, staat het Apotheken, Franchisenemers en Partners vrij,
indien een zorgverzekeraar hiermee instemt, zich aan te sluiten bij een andere
apotheekformule of onderhandelingscollectief. Brocacef zal een dergelijke tussentijdse
overgang faciliteren.
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BIJLAGE 1A
OVERZICHT DOOR BROCACEF AF TE STOTEN (DEELNEMINGEN IN) APOTHEKEN EN
TE BEEINDIGEN FRANCHISE- EN PARTNEROVEREENKOMSTEN TEN BEHOEVE VAN
RETAIL LOKAAL
Nummering

Aantal

Spillover

Nationaal/Lokaal

Locatie

Type

Brocacef/Mediq

Naam Apotheek

apotheken
1

[…]

lokaal

Apeldoorn

Eigendom

Mediq

Apeldoorn-Zuid

2

1

lokaal

Bergen op Zoom

Eigendom

Brocacef

De Spil

3

1

lokaal

Brunssum-Heerlen

Eigendom

Brocacef

Treebeek

4

2

[…]
[…]
[…]

lokaal

Dordrecht1

Eigendom

Brocacef

De Vijzel;

(100% en

Dubbeldam

35%)
5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

2

[…]
[…]
[…]

lokaal

Emmen

Eigendom

Brocacef

lokaal

Hellevoetsluis

Eigendom

Mediq

Jiskoot

lokaal

Hendrik-Ido-

Eigendom

Mediq

Crezee

[…]
[…]
[…]

lokaal

Kerkrade

Eigendom

Mediq

Kruisstraat

lokaal

Lingewaard

Eigendom

Mediq

Huissen

lokaal

Maastricht

Eigendom

Mediq

Straver; De Heeg

Klazienaveen

Ambacht

(51%)
11

1

12

1

[…]
[…]

lokaal

Papendrecht

Eigendom

Brocacef

Centrum

lokaal

’s Gravenhage-

Eigendom

Brocacef

Duindorp

Segbroek/Duindorp
13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

4

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

lokaal

‘s Hertogenbosch

Eigendom

Mediq

De Helftheuvel

lokaal

Someren

Eigendom

Brocacef

Kerkstraat

lokaal

Spijkenisse

Eigendom

Mediq

De Schouw

lokaal

Vught

Eigendom

Brocacef

Vught

lokaal

Assen

Franchise

Brocacef

De Peeleres

lokaal

Dordrecht

Partner

BCF-Spanhoff

Ritzen

lokaal

Ermelo

Franchise

Brocacef

De Witte Pauw

lokaal

Heemstede

Partner

BCF-Medsen

Groenendaal

lokaal

Hoogeveen

Franchise

Mediq

De Weide

lokaal

Rotterdam

Partner

BCF-Spanhoff

Spanhoff;

Centrum

Bergweg; Zeelt;
Walenburg

23

2

[…]

lokaal

Rotterdam Noord-

Franchise

Brocacef

Zevenkamp;

Oost

Service
Zevenkamp

1

Voor de derde remedie die Brocacef in Dordrecht aanbiedt, namelijk het beëindigen van het partnercontract

met Apotheek Ritzen, verwijst Brocacef naar nummer 18.
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24

1

25

2

26

1

27

1

28

1

[…]
[…]

lokaal

Rotterdam Noord

Partner

BCF-Medsen

Prinsenland

lokaal

’s Gravenhage-

Partner

BCF-Spanhoff

Loudon; Rijneveld

[…]
[…]
[…]

lokaal

Smallingerland

Franchise

Brocacef

Ongena

lokaal

Tilburg

Franchise

Brocacef

Hoefstraat

lokaal

Vlaardingen

Franchise

Brocacef

Walrave

Haagse Hout
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BIJLAGE 1B
OVERZICHT DOOR BROCACEF AF TE STOTEN (DEELNEMINGEN IN) APOTHEKEN EN
TE BEËINDIGEN FRANCHISE- EN PARTNEROVEREENKOMSTEN TEN BEHOEVE VAN
RETAIL NATIONAAL
Nummering1

Aantal

Spillover

Nationaal/Lokaal

Locatie

Type

Brocacef/Mediq

Naam

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Nationaal

Borger-Odoorn

Eigendom

Brocacef

Borger

Nationaal

Bronckhorst I

Eigendom

Brocacef

Hengelo

Nationaal

Bronckhorst II

Eigendom

Brocacef

Hummelo & Keppel

Nationaal

Deventer

Eigendom

Mediq

Bathmen

Nationaal

Drechterland

Eigendom

Mediq

Drechterland

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Nationaal

Drimmelen II

Eigendom

Mediq

Terheijden

Nationaal

Eijsden-Margraten

Eigendom

Mediq

Eijsden

Nationaal

Emmen II

Eigendom

Mediq

Erica

Nationaal

Haren

Eigendom

Mediq

Oosterhaar

Nationaal

Hollands Kroon

Eigendom

Mediq

Sluisplein

apotheken
1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

(50%)

(66,67%)
39

1

40

1

[…]
[…]

Nationaal

Midden-Drenthe

Eigendom

Brocacef

Westerbork

Nationaal

Moerdijk II

Eigendom

Mediq

De Eendracht

(50%)
41

1

42

1

43

1

44

1

45

1

46

1

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Nationaal

Nunspeet

Eigendom

Mediq

Elspeet

Nationaal

Opsterland

Eigendom

Brocacef

Gorredijk

Nationaal

Roerdalen I

Eigendom

Brocacef

Herkenbosch

Nationaal

Simpelveld

Eigendom

Mediq

Bocholtz

Nationaal

Staphorst

Eigendom

Mediq

De Veenhorst

Nationaal

Stede Broec

Eigendom

Mediq

Stede Broec

Mediq

Axel
De Weerijs

(50%)
47

1

[…]

Nationaal

Terneuzen II

Eigendom
(50%)

48

1

49

1

50

2

51

2

52

1

53

2

54

3

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Nationaal

Zundert

Eigendom

Brocacef

Nationaal

Aa en Hunze

Franchise

Brocacef

Rolde

Nationaal

Bunschoten

Franchise

Brocacef

Ambix; De Pelikaan

Nationaal

Coevorden I

Partner

Mediq

Jansen; Singelapotheek

Nationaal

Coevorden II

Partner

Mediq

Daler

Nationaal

Cromstrijen

Franchise

Mediq

Numansdorp; Klaaswaal

Nationaal

Edam-Volendam

Partner

BCF-Acdapha

Volendam; Edamse
Apotheek; WaterlandOost

1

Nummering volgt op Bijlage 1A.
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1

56

1

57

1

58

1

59

1

60

1

61

1

62

2

63

1

64

1

65

1

66

1

67

1

68

1

69

1

70

1

71

1

72

1

73

2

74

2

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Nationaal

Gennep

Partner

BCF-Medsen

Medsen Gennep

Nationaal

Graft-De Rijp

Partner

BCF-Acdapha

Eilandspolder

Nationaal

Grootegast

Partner

BCF-SOFA

Grootegast

Nationaal

Haarlemmermeer

Franchise

Brocacef

De Ringvaart

Nationaal

Hof van Twente

Franchise

Brocacef

Merkelo

Nationaal

Hoogeveen

Partner

Mediq

Het Dwarsgat

Nationaal

Langedijk

Partner

BCF-Acdapha

Langedijk

Nationaal

Lochem

Franchise

Brocacef

Lochem; West

Nationaal

Montfoort

Partner

BCF-Medsen

Medsen Montfoort

Nationaal

Nieuwkoop

Franchise

Brocacef

De Vijver

Nationaal

Schagen I

Partner

BCF- Acdapha

Elckerlyck Tuitjenhoorn

Nationaal

Schagen II

Partner

BCF-SOFA

Waarland

Nationaal

Súdwest-Fryslân

Franchise

Brocacef

Workum

Nationaal

Twenterand I

Franchise

Brocacef

Bom

Nationaal

Twenterand II

Franchise

Brocacef

De Venen

Nationaal

Tytsjerksteradiel

Partner

BCF-Medsen

Hardegarijp

Nationaal

Weert

Partner

BCF-SOFA

Stramproy

Nationaal

Weststellingwerf I

Partner

Mediq

De Wissel

Nationaal

Weststellingwerf II

Partner

Mediq

West; De Griffioen

Nationaal

Wijk bij Duurstede

Partner

BCF-Medsen

De Horden; Dorestede

TOTAAL RETAIL LOKAAL EN RETAIL NATIONAAL
Aantal

Spillover

Totaal

[…]

[…]

Apotheken
89

2

Op basis van Bijlage 1A en Bijlage 1B.

2
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BIJLAGE 1C
GEDETAILLEERDE OMSCHRIJVING VAN AF TE STOTEN APOTHEKEN T.B.V.
RETAIL LOKAAL & NATIONAAL
I

JURIDISCHE STRUCTUUR EN OVERZICHT VAN DE VERPLICHTINGEN

I.1

Eigendomsapotheken

1

De apotheken genoemd in Bijlage 1A en Bijlage 1B onder 2, 3, 4 , 5, 11, 12, 14, 16,
29, 30, 31, 39, 42, 43 en 48 zijn eigendomsapotheken van Brocacef. De Apotheken
genoemd in Bijlage 1A en Bijlage 1B onder 1, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 32, 34, 35, 36, 37,
41, 44 en 45 zijn eigendomsapotheken van Mediq en zullen na goedkeuring van de
Transactie worden overgedragen aan Brocacef. De hiervoor genoemde apotheken
hebben geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. De apotheken genoemd in Bijlage
1A onder 10 zijn ondergebracht in Apotheek Straver B.V., waarin Mediq een 51%
belang heeft welk belang na goedkeuring van de Transactie zal worden overgedragen
aan Brocacef.

2

Op operationeel vlak zijn de Apotheken grotendeels zelfvoorzienend. Gedurende de
Interim Afstotingsperiode zullen de Apotheken slechts voor enkele noodzakelijke
diensten afhankelijk blijven van ondersteuning vanuit Brocacef en Mediq. Hierna zal
Brocacef onder II (Gedetailleerde beschrijving van de huidige operationele en
commerciële zaken voor BENU eigendomsapotheken) en III (Gedetailleerde
beschrijving van de huidige operationele en commerciële zaken voor Mediq
eigendomsapotheken), nader ingaan op deze diensten.

3

Brocacef zal deze diensten tijdens de Interim Afstotingsperiode tegen een
marktconforme vergoeding en marktconforme voorwaarden blijven leveren aan de
Apotheken, waardoor de Apotheken in staat zullen blijven om effectief te concurreren
op de markt en in stand kunnen blijven.

4

De overige noodzakelijke overeenkomsten tussen Brocacef en derden, waaronder
huurovereenkomsten, kunnen worden overgezet, voor zover de koper dit wenst en dit
wordt toegelaten door de overeenkomsten en de wet. Over het algemeen heeft
Brocacef raamovereenkomsten met haar leveranciers. Kopers zullen daardoor in de
meerderheid van de gevallen zelf overeenkomsten moeten aangaan met leveranciers
(denk aan een Apotheek Informatie Systeem). In de ervaring van Brocacef bij het
verkopen van apotheken is dit geheel geen probleem.

5

In geval Brocacef zowel eigenaar als verhuurder is van het pand waarin een Apotheek
is gevestigd, zal Brocacef de koper van de betreffende Apotheek in de gelegenheid

De eigendomsapotheek die hier wordt bedoeld betreft Apotheek Dubbeldam. De tweede apotheek genoemd

onder 4 van Bijlage 1A is Apotheek de Vijzel. Deze apotheek is geen eigendomsapotheek van Brocacef. Brocacef heeft
een minderheidsdeelneming in Apotheek De Vijzel (zie randnummer 7 van deze Bijlage).
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stellen om het pand waarin de Apotheek is gevestigd te kopen van Brocacef. Indien
de koper hiertoe, om welke reden dan ook, niet bereid is, dan zal Brocacef deze koper
een huurcontract aanbieden op basis van het winkelruimteregime in de zin van artikel
7:290 BW tegen redelijke voorwaarden te bepalen door een onafhankelijke derde
partij.
Gedurende de Interim Afstotingsperiode behouden de Apotheken het recht om
gebruik te mogen maken van alle intellectuele eigendom waarvan zij voor de
implementatie van de Transactie bij hun werkzaamheden gebruik maakten. Dit geldt
onder meer voor het gebruik van de merken BENU respectievelijk Mediq in de
communicatie met klanten, zowel online als offline. Indien een koper dit zou wensen,
dan bestaat de mogelijkheid dat de Apotheken, gedurende een bepaalde periode na
de Interim Afstotingsperiode, gebruik kunnen blijven maken van alle intellectuele
eigendom van Brocacef om de continuïteit van de Apotheken te waarborgen en aan
de verplichtingen van de lopende contracten met de zorgverzekeraars te kunnen
voldoen.

I.2

[…]

7

[…].

I.3

[…]

8

[…].

II

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE OPERATIONELE EN
COMMERCIËLE ZAKEN VOOR BENU EIGENDOMSAPOTHEKEN

II.1

Operationeel management

9

[…].

10

[…].

11

[…].

12

[…]. […].

II.2

Groothandelsdiensten

13

[…].

14

[…].

II.3

Boekhouding

15

[…].

2

2

3

[…].
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[…].

17

[…].

18

[…].

II.4

Controlling

19

[…].

20

[…].

II.5

Human Resource Management

21

[…].

22

[…].

23

[…].

24

[…].

25

[…].

II.6

Bancaire voorzieningen en betalingen

26

[…].

27

[…].

II.7

Facility Management

28

[…].

29

[…].

II.8

Marketing & Communicatie

30

[…].

31

[…].

32

[…].

3

[…].
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III

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE OPERATIONELE EN
COMMERCIËLE ZAKEN VOOR MEDIQ EIGENDOMSAPOTHEKEN

III.1

Operationeel management

33

[…].

34

[…].

35

[…] […].

36

[…].

37

[…].

III.2

Groothandelsdiensten

38

[…].

39

[…].

III.3

Boekhouding

40

[…].

41

[…].

42

[…].

43

[…].

III.4

Controlling

44

[…].

45

[…].

III.5

Human Resource Management

46

[…].

47

[…].

48

[…].

49

[…].

50

[…].

[…]
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Bancaire voorzieningen en betalingen

51

[…].

52

[…].

III.7

Facility Management

53

[…].

54

[…].

III.8

Marketing & Communicatie

55

[…].

56

[…].

57

[…].

IV

OVERIGE RELEVANTE ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE APOTHEKEN

58

[…].

IV.1

Balans en winst- en verliesrekening

59

[…].

60

[…].

IV.2

Overige overeenkomsten

61

[…].

62

[…].

IV.3

Personeel

63

[…].

64

[…].

IV.4

Liquiditeit

65

[…].

162/179

III.6

Openbaar

BIJLAGE 2
CONCEPT-TRUSTEE OVEREENKOMST
Inzake remedies in zaak 15.0849.24 / Brocacef/Mediq
[…]
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BIJLAGE 3

[…]
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Bijlage 3: beoordeling remedies lokale detailhandelsmarkten
i.
205.

Apeldoorn
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Mediq Apotheek Apeldoorn-

Zuid wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de
lokale mogelijke markt voor Apeldoorn. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de
mededinging in Apeldoorn niet significant worden belemmerd.

206.

Assen
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Brocacef de

franchiseovereenkomst met Apotheek De Peeleres beëindigt, zullen er na de concentratie in Assen
niet langer vier, maar drie van de acht apotheken van Brocacef zijn, wordt aldaar de problematische
overlap weg genomen als gevolg waarvan het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in
Assen op basis van receptregels daalt naar circa [30-40]% waarbij Brocacef nog maar circa [10-20]%
toe voegt, Brocacef ook in het herkomstgebied van één van de Singel Apotheken minder toevoegt
(circa [0-10%] in plaats van circa [10-20]%) en de overlap in postcodegebied 9403 tussen Brocacef
en Mediq daalt tot onder de [0-10]%. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de mededinging
in Assen niet significant worden belemmerd.
iii.
207.

Bergen op Zoom
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij BENU Apotheek De Spil

wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale
mogelijke markt voor Bergen op Zoom. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de
mededinging in Bergen op Zoom niet significant worden belemmerd.
iv.
208.

Brunssum-Heerlen-Hoensbroek
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij BENU Apotheek Treebeek

wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale
mogelijke markt voor Brunssum-Heerlen-Hoensbroek. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal
de mededinging in Brunssum-Heerlen-Hoensbroek niet significant worden belemmerd.
v.
209.

Dordrecht
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Brocacef de

franchiseovereenkomst met partnerapotheek Spanhoff beëindigt en de minderheidsdeelneming in
BENU Apotheek De Vijzel en BENU Apotheek Dubbeldam afstoot, is er geen overlap meer tussen
activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke markt voor Dordrecht. Als gevolg van de
aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Dordrecht niet significant worden belemmerd.
vi.
210.

Emmen (Klazienaveen)
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij BENU Apotheek

Klazienaveen wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq
op de lokale mogelijke markt voor Emmen (Klazienaveen). Als gevolg van de aangeboden
remedie(s) zal de mededinging in Emmen (Klazienaveen) niet significant worden belemmerd.
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vii.
211.

Ermelo
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Brocacef de

franchiseovereenkomst van Apotheek De Witte Pauw beëindigt en zo mogelijk overdraagt, is er geen
overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke markt voor Ermelo.
Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Ermelo niet significant worden
belemmerd.
Heemstede

212.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Brocacef de

partnerovereenkomst van Apotheek Groenendaal beëindigt en zo mogelijk overdraagt, is er geen
overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke markt voor
Heemstede. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Heemstede niet
significant worden belemmerd.
ix.
213.

Hellevoetsluis
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Mediq Apotheek Jiskoot wordt

afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke
markt voor Hellevoetsluis. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de mededinging in
Hellevoetsluis niet significant worden belemmerd.
x.
214.

Hendrik-Ido-Ambacht
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Mediq Apotheek Crezee

wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale
mogelijke markt voor Hendrik-Ido-Ambacht. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de
mededinging in Hendrik-Ido-Ambacht niet significant worden belemmerd.
xi.
215.

Hoogeveen
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Brocacef de

franchiseovereenkomst van Mediq Apotheek de Weide beëindigt, is er geen overlap meer tussen
activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke markten in Hoogeveen1. Als gevolg van de
aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Hoogeveen niet significant worden belemmerd.
xii.
216.

Kerkrade
De door partijen ingediende remedie(s) waarbij Mediq Apotheek M.C. Kruisstraat wordt

afgestoten, volstaat/volstaan om aldaar de problematische overlap weg te nemen. Na de
concentratie zullen er in Kerkrade niet langer vier, maar drie van de zeven apotheken van Brocacef
zijn. Het gezamenlijke marktaandeel van Brocacef en Mediq in Kerkrade op basis van receptregels
daalt naar circa [50-60]% waarbij Mediq nog maar circa [0-10]% toevoegt. Ook in het
herkomstgebied van BENU Apotheek Bleijerheide voegt Mediq minder toe (circa [0-10]% in plaats

1

De overlap die in Hoogeveen resteert, betreft geen overlap in postcodegebieden, maar slechts op gemeenteniveau en

in zeer geringe mate in herkomstgebieden.
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van circa [20-30%]%). De overlap in postcodegebied 6462 daalt met circa [20-30]%. Als gevolg van
de aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Kerkrade niet significant worden belemmerd.
xiii.

Lingewaard

217.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Mediq Apotheek Huissen

wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale
mogelijke markten in Lingewaard2. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de mededinging in
Lingewaard niet significant worden belemmerd.
Maastricht-(Zuid-)Oost

218.

De door partijen ingediende remedies waarbij het meerderheidsbelang in Mediq Apotheek

Straver (51%) en Mediq Apotheek de Heeg worden afgestoten, volstaan om aldaar de
mededingingsproblemen weg te nemen. Na de concentratie zullen er in het Zuid-Oosten van
Maastricht en wat meer in het noorden daarvan naast de poliklinische apotheek twee concurrerende
apotheken komen die geen banden hebben met Brocacef of Mediq. Het marktaandeel van Brocacef
en Mediq in het herkomstgebied van BENU Apotheek Heugem op basis van receptregels daalt naar
circa [20-30]% waarbij Mediq nog maar circa [0-10]% toevoegt. De overlap in postcodegebied 6229
tussen Brocacef en Mediq wordt bijna in zijn geheel weggenomen. Het marktaandeel van Brocacef
en Mediq in het herkomstgebied van Apotheek America van Brocacef op basis van receptregels
daalt naar circa [30-40]% waarbij Mediq circa [20-30]% toevoegt. De overlap in postcodegebieden
6226 en 6227 daalt met circa [30-70]%. Als gevolg van de aangeboden remedies zal de
mededinging in Maastricht-(Zuid-)Oost niet significant worden belemmerd.
xv.
219.

Papendrecht
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij BENU Apotheek

(Papendrecht) Centrum wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef
en Mediq op de lokale mogelijke markt voor Papendrecht. Als gevolg van de aangeboden remedie(s)
zal de mededinging in Papendrecht niet significant worden belemmerd.
xvi.

Rotterdam

Rotterdam Centrum
220.

De door partijen ingediende remedie(s) waarbij Brocacef de partnerovereenkomst met de

hele Spanhoffgroep beëindigt, zo mogelijk overdraagt en de banden van vier huidige
partnerapotheken in Rotterdam-Centrum met Brocacef worden doorgesneden, te weten Zeelt,
Bergweg, Walenburg en Spanhoff, volstaan om aldaar de mededingingsproblemen weg te nemen.
De lokale concurrentieomstandigheden zullen hierdoor anders worden.
221.

2

In postcodegebied 3031 oefent partnerapotheek Spanhoff een sterkere concurrentiedruk uit

De overlap die in Lingewaard resteert, betreft geen overlap in postcodegebieden, maar slechts op gemeenteniveau en

in zeer geringe mate in herkomstgebieden.
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op Mediq Apotheek Meerburg dan de franchiseapotheek P.S. Exler Noordplein van Brocacef. De
overeenkomst met de meest nabije concurrent van Mediq Meerburg in pc-gebied 3031, de Spanhofff
apotheek, wordt nu beëindigd en zo mogelijk overgedragen. In pc-gebied 3031 behaalt Exler op
basis van receptregels circa [10-20]% ten opzichte van Spanhoff circa [20-30]% en is Spanhoff
derhalve een betere afstoting. Op basis van omzet behaalt Exler circa [10-20]% in dat pc-gebied en
neemt Spanhoff met circa [20-30]% een vergelijkbare positie in als Meerburg zelf.
222.

Doordat ook de overeenkomst(en) met de andere Spanhoff apotheken worden beëindigd en

relevant pc-gebied is voor deze apotheek), neemt de concurrentie voor Apotheek P.S. Exler
Noordplein toe. Bergweg, één van deze andere Spanhoff apotheken, is de grootste concurrent van
Exler in pc-gebied 3035.
223.

Het gezamenlijk marktaandeel van Brocacef en Mediq in het herkomstgebied van Meerburg

op basis van receptregels daalt naar circa [40-50]% waarbij Brocacef nog maar circa [10-20]%
toevoegt. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Rotterdam-Centrum niet
significant worden belemmerd.
Rotterdam-Noord
224.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedie waarbij Brocacef de

partnerovereenkomst van Medsen Apotheek Prinsenland B.V. beëindigt en zo mogelijk overdraagt, is
er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke markten in
Rotterdam-Noord3. Als gevolg van de aangeboden remedie zal de mededinging in Rotterdam-Noord
niet significant worden belemmerd.
Rotterdam-Noord-Oost
225.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedies waarbij Brocacef de

franchiseovereenkomsten van Apotheken Zevenkamp en Service Zevenkamp beëindigt, is er geen
overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke markten in
Rotterdam-Noord-Oost4. Als gevolg van de aangeboden remedies zal de mededinging in RotterdamNoord-Oost niet significant worden belemmerd.
xvii.

’s-Gravenhage

’s-Gravenhage Haagse Hout
226.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedies waarbij Brocacef de

partnerovereenkomst met de hele Spanhoffgroep beëindigt, zo mogelijk overdraagt en de banden
van twee huidige partnerapotheken in ’s-Gravenhage Haagse Hout met Brocacef worden
doorgesneden, te weten Apotheken Rijneveld en Loudon, is er amper overlap meer tussen

3

Aan de rechterzijde van het Kralingse Bos.

4

Naast de A20 aan de kant van Ommoord/Zevenkamp.
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activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke markt voor ‘s-Gravenhage Haagse Hout5.
Als gevolg van de aangeboden remedies zal de mededinging in ’s-Gravenhage Haagse Hout niet
significant worden belemmerd.
’s-Gravenhage Segbroek/Duindorp
227.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij BENU Apotheek Duindorp

wordt afgestoten, wordt in ’s-Gravenhage Segbroek/Duindorp de problematische overlap
weggenomen als gevolg waarvan Brocacef in het herkomstgebied van Apotheek Van Greuningen
in postcodegebied 2583 tussen Brocacef en Mediq wordt weg genomen. Als gevolg van de
aangeboden remedie(s) zal de mededinging in ’s-Gravenhage Segbroek/Duindorp niet significant
worden belemmerd.
xviii.

’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch-West
228.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Mediq Apotheek De

Helftheuvel wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op
de lokale mogelijke markt voor ’s-Hertogenbosch-West. Als gevolg van de aangeboden remedie(s)
zal de mededinging in ’s-Hertogenbosch-West niet significant worden belemmerd.
xix.

Smallingerland

229.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Brocacef de

franchiseovereenkomst met Apotheek Ongena beëindigt, is er geen overlap meer tussen activiteiten
van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke markt voor Smallingerland. Als gevolg van de
aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Smallingerland niet significant worden belemmerd.
xx.
230.

Someren
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij BENU Apotheek Kerkstraat

wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale
mogelijke markt voor Someren. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de mededinging in
Someren niet significant worden belemmerd.
xxi.

Spijkenisse

231.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Mediq Apotheek De Schouw

wordt afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale
mogelijke markt voor Spijkenisse. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de mededinging in
Spijkenisse niet significant worden belemmerd.

5

De overlap die resteert tussen Apotheek Theresia van Mediq en Medsen Apotheek Mariahoeve van Brocacef is

minimaal.
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xxii.

Tilburg

232.

Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Brocacef de

franchiseovereenkomst met Apotheek Hoefstraat beëindigt, is er geen overlap meer tussen
activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke markt voor Tilburg. Als gevolg van de
aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Tilburg niet significant worden belemmerd.
xxiii.
233.

Vlaardingen
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij Brocacef de

concentratie in Vlaardingen niet langer zeven, maar zes van de tien apotheken van Brocacef zijn,
wordt aldaar de problematische overlap weg genomen als gevolg waarvan Brocacef nog maar circa
[10-20]% toe voegt aan het gezamenlijk marktaandeel van Brocacef en Mediq in Vlaardingen op
basis van receptregels, Brocacef ook in het herkomstgebied van Mediq Apotheek Van Hogendorp
minder toevoegt (circa [10-20%] in plaats van circa [20-30]%), de apotheken van Brocacef en Mediq
nauwelijks meer in hetzelfde gebied en niet langer in hetzelfde postcodegebied actief zijn. Zo wordt
de overlap in postcodegebied 3135 tussen Brocacef en Mediq weg genomen. Als gevolg van de
aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Vlaardingen niet significant worden belemmerd.
xxiv.
234.

Vught
Als gevolg van de door partijen ingediende remedie(s) waarbij BENU Apotheek Vught wordt

afgestoten, is er geen overlap meer tussen activiteiten van Brocacef en Mediq op de lokale mogelijke
markt voor Vught. Als gevolg van de aangeboden remedie(s) zal de mededinging in Vught niet
significant worden belemmerd.
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Bijlage 4: overzicht monopoliegebieden Brocacef en Mediq
Apotheek Rolde

Achtkarspelen

MDQ Harkema, MDQ Suurhuisterveen

Alkmaar

Benu Daalmeer

Alphen a/d Rijn (Rijnwoude)

Apotheek Koudekerk

Bedum

MDQ Bedum

Berkelland I

BENU Eibergen

Berkelland II

MDQ Borculo

Bernisse I

Apotheek Heenvliet

Bernisse II

Apotheek Zuidland

Borger-Odoorn

BENU Borger

Bronckhorst I

BENU Hengelo

Bronckhorst II

BENU Hummelo & Keppel

Bronckhorst III

Zelhemse Apotheek

Bronckhorst IV

MDQ Vorden

Bunschoten

Ambix , De Pelikaan

Coevorden I

Jansen, Singelapotheek

Coevorden II

Daler

Cromstrijen

Klaaswaal, Numansdorp

De Friese Meren

MDQ Skarsterlân, MDQ Skipsleat

Deventer

MDQ Bathmen

Doetinchem

BENU Wehl & Kilder

Drechterland

MDQ Drechterland

Drimmelen I

BENU Bieschbosch, BENU Made

Drimmelen II

MDQ Terheijden

Edam-Volendam

BENU Volendam, Edamse Apotheek, WaterlandOost

Eersel

BENU Eersel

Eijsden-Margraten

MDQ Eijsden

Emmen I

MDQ Emmer Compascuum

Emmen II

MDQ Erica

Gennep

Medsen Gennep

Graft-De Rijp

BENU Eilandspolder

Grootegast

BENU Grootegast

Haarlemmermeer

BENU De Ringvaart

Haren

MDQ Oosterhaar

Harlingen

BENU Oosterpark, BENU Westerterp

Hof van Twente

BENU Markelo

Hollands Kroon

MDQ Sluisplein
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Apotheek het Dwarsgat

Hulst

BENU Kloosterzande Zaamslag

Langedijk

BENU Langedijk

Leek

MDQ Leek

Leerdam

BENU het Eiland, Leerdamse Apotheek

Lingewaard

MDQ de Overbetuwe

Lochem

BENU Lochem, BENU West

Losser

MDQ Teylers, MDQ De Esch

Maasdriel

BENU De Maasbloem

Medemblik

MDQ Wervershoof

Midden-Drenthe

BENU Westerbork

Moerdijk I

BENU Zevenbergen, BENU Zevenbergen Centrum

Moerdijk II

MDQ de Eendracht

Montfoort

Medsen Montfoort

Nieuwkoop

BENU De Vijver

Nijkerk

MDQ Hoevelaken

Nunspeet

MDQ Elspeet

Opsterland

BENU Gorredijk

Peel en Maas

MDQ Panningen

Putten

MDQ de Eng, MDQ de Zandloper

Rheden

MDQ Dieren, MDQ Pilon

Roerdalen I

BENU Herkenbosch

Roerdalen II

BENU Posterholt

Schagen I

BENU Elckerlyck Tuitjenhoorn

Schagen II

BENU Waarland

Simpelveld

MDQ Bocholtz, MDQ Simpelveld

Sint-Michielsgestel

BENU Berlicum

Son en Breugel

BENU De Linden

Staphorst

MDQ de Veenhorst

Stede Broec

MDQ Stede Broec

Steenwijkerland

MDQ Gagels, MDQ Oostwijk

Strijen

BENU Strijen

Súdwest-Fryslân I

BENU Workum

Súdwest-Fryslân II

MDQ Bolsward

Terneuzen I

MDQ Cornu Cervi, MDQ Hamann

Terneuzen II

MDQ Axel

Twenterand I

BENU Bom

Twenterand II

BENU De Venen, MDQ Vroomshoop

Tytsjerksteradiel

BENU Hardegarijp
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Voorst

BENU Twello

Weert

BENU Stramproy

Weststellingwerf I

MDQ De Wissel

Weststellingwerf II

MDQ Haspers, MDQ West

Wijk bij Duurstede

BENU Dorestede, BENU De Horden

Zundert

BENU De Weerijs
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Bijlage 5: remedievoorstel groothandel

Inleiding

1

Op […] hebben Brocacef Groep N.V. (Brocacef) en Mediq Concern B.V. een Share Sale
and Purchase Agreement getekend. Op basis van deze overeenkomst zal Brocacef alle
uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Mediq Apotheken Nederland B.V.
(Mediq Apotheken), Distrimed B.V. (Distrimed) en Mediq Pharma Logistics B.V. (Mediq
Pharma, gezamenlijk met Brocacef, Mediq Apotheken en Distrimed de Partijen) verkrijgen
(de Transactie). De Transactie is op 1 mei 2015 gemeld bij de Autoriteit Consument &
Markt (ACM). De ACM heeft in haar besluit van 23 juli 2015 (het Besluit) besloten dat voor
de voorgenomen Transactie een vergunning is vereist. Op 17 augustus 2015 hebben
Partijen in navolging op het besluit van de ACM de vergunningsaanvraag ingediend.

2

De ACM heeft geconcludeerd dat er redenen zijn om aan te nemen dat de
voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou
kunnen belemmeren. Hoewel Partijen het oordeel van de ACM niet delen en zich op
het standpunt stellen dat de voorgenomen concentratie niet zal leiden tot een
significante belemmering van de mededinging, wensen Partijen te komen tot een
spoedige uitvoering en implementatie van de Transactie. Om die reden en om de
zorgen van de ACM bij het intramurale segment van de nationale markt voor
groothandel in geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, OTC-geneesmiddelen en
aanverwante (logistieke) diensten (Groothandelsmarkt) weg te nemen, stellen
Partijen de volgende, door de ACM vast te stellen, voorschriften en beperkingen voor
teneinde de ACM in staat te stellen vergunning te verlenen voor de Transactie.

3

Brocacef zal de nog te verwerven aandelen in Distrimed, het bedrijfsonderdeel van
Mediq dat groothandelsdiensten aanbiedt aan afnemers in het intramurale segment,
over (doen) dragen aan een geschikte koper, namelijk Pluripharm Groep B.V.
(Pluripharm). Pluripharm heeft daartoe op verzoek van Partijen een bindend bod
gedaan op Distrimed.

4

Partijen zullen de gemelde concentratie als in randnummer 1 hierboven omschreven
(en daarmee haar vergunningaanvraag) overeenkomstig de hierboven in randnummer
2 genoemde door de ACM vast te stellen voorschriften en beperkingen uit te voeren.
In de Toelichting bij dit Remedievoorstel wordt uitgewerkt waarom deze aanpassing
de door de ACM in het Besluit en in haar daaropvolgende Punten van Overweging
(PvO) gesignaleerde mededingingsproblemen wegnemen.

5

Gedurende de periode dat Distrimed nog niet is overgedragen aan Pluripharm en
Brocacef wel zeggenschap heeft verkregen over Distrimed, zal Brocacef Distrimed,
onafhankelijk en los van de nieuwe onderneming die door de Transactie ontstaat, in
stand houden. De Trustee benoemt zelfstandig de Hold Separate Manager die
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verantwoordelijk zal zijn voor het bestuur van Distrimed onder toezicht van de
1
Trustee.
Met het oog op de verkoop van Distrimed doet Brocacef het volgende bindende
voorstel:

(A)

Verkoop Distrimed

7

Brocacef verbindt zich ertoe binnen een zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk […]
het besluit als bedoeld in artikel 41 lid 4 Mw op de vergunningaanvraag (de
Afstotingsperiode) de aandelen in Distrimed en de bijbehorende activa voor zover
deze niet worden gehouden door Distrimed te verkopen en over te dragen aan een
onafhankelijke koper, te weten Pluripharm. Dit betekent dat er na de Transactie geen
structurele banden zullen bestaan tussen Brocacef en Distrimed. De voorwaarden van
de overdracht van Distrimed aan Pluripharm zijn vastgelegd in de koopovereenkomst
(SPA) waarvoor het te hanteren concept als bijlage aan dit Remedievoorstel is
gehecht.

8

De bedrijfsactiviteiten en de werknemers van Distrimed die worden overgedragen
omvatten:


merk- en handelsnaam Distrimed B.V.



de overeenkomsten met ca. […] ziekenhuizen voor de levering van
geneesmiddelen; en



diverse inkoop- en distributiecontracten.



[…] Sales Managers



[…] Accountmanager […]



[…] Sales Director […]

9

Daarnaast zullen […] personen actief op het gebied van (respectievelijk) FinanceBusiness control & analysis, Category management, Customer service en Sales
Support een contract krijgen aangeboden door Pluripharm. Deze personen krijgen
derhalve de mogelijkheid om in dienst te treden bij Pluripharm. Zij zijn thans formeel in
dienst bij Mediq Farma B.V. (Mediq Farma), maar besteden een deel van hun tijd aan
2
Distrimed.

10

Brocacef zal slechts tot overdracht van de aandelen in Distrimed overgaan nadat ACM
de voorgestelde koper, de koopovereenkomst en andere overeenkomsten met deze
koper voorafgaand schriftelijk heeft goedgekeurd.

1

Brocacef ziet […] als de ideale door de Trustee te benoemen onafhankelijke manager.

2

Deze werknemers zijn niet cruciaal voor de Distrimed-business.
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Mediq Farma en Distrimed zullen ten behoeve van deze verkoop een
dienstverleningsovereenkomst (SLA) aangaan na schriftelijke goedkeuring van de
SLA door de ACM volgens het concept dat aan dit Remedievoorstel is gehecht. Deze
SLA zal in werking treden op de datum van de levering van de aandelen in Distrimed
aan Pluripharm.

12

Brocacef zal zo spoedig mogelijk getekende versies van SLA en SPA toezenden aan
de ACM.

13

Brocacef zal in de 10 jaar na de overdracht van Distrimed direct noch indirect enig
economisch belang in, noch enige invloed op, Distrimed verwerven.

14

Gedurende […] de overdracht van Distrimed zal Brocacef zich onthouden van het
werven van personeel van Distrimed en van het actief werven van klanten van
Distrimed.

(B)

Instandhouding Distrimed

15

Brocacef verbindt zich ertoe vanaf het moment van overdracht van Distrimed aan
Brocacef tot het moment van overdracht van Distrimed aan Pluripharm of een andere
geschikte koper, Distrimed onafhankelijk en los van Partijen in stand te houden en
verkoopbaar zal houden, en in het bijzonder:
a)

De dienstverlening voort te zetten. Dit betreft onder meer de verkoop en
levering van farmaceutische producten en aanverwante dienstverlening aan
ziekenhuizen.

b)

De economische levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van
Distrimed in stand te houden en te ondersteunen in overeenstemming met goed
handelsgebruik;

c)

Te garanderen dat Distrimed wordt geleid als onafhankelijke entiteit die
operationeel los staat van enige andere activiteiten van Partijen met een eigen
management en te zorgen dat het personeel van Distrimed geen enkele
betrokkenheid heeft bij enige andere activiteiten van Partijen en vice versa.

d)

Niets te doen of na te laten en geen enkele ontwikkeling te (doen) voortzetten of
te gedogen, die de uitvoering van de overdracht zou kunnen bemoeilijken of
belemmeren of de waarde van Distrimed nadelig zou kunnen beïnvloeden.

e)

De vaste activa, de knowhow, de commerciële informatie die vertrouwelijk is of
aan intellectuele eigendomsrechten is onderworpen, de klantenbestanden en
de technische en commerciële bekwaamheid van de werknemers in stand te
houden.

f)

Ervoor te zorgen dat alle relevante beheers- en administratieve functies worden
vervuld, dat er voldoende kapitaal en krediet is en dat aan alle andere
voorwaarden is voldaan die nodig zijn om optimaal te kunnen blijven
concurreren.

176/179

11

Openbaar

De gebruikelijke standaard voor kwaliteit, prijs en service van Distrimed te
handhaven.

h)

Het personeel te stimuleren aan te blijven.

i)

Dat het bestaande investeringsniveau op peil wordt gehouden en de benodigde
investeringen zullen worden gedaan.

j)

Alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat Partijen tijdens
de Afstotingsperiode de beschikking krijgen over bedrijfsvertrouwelijke
gegevens, knowhow en /of andere commerciële informatie betreffende het
bedrijfsonderdeel.

(C)

Trustee

16

Brocacef zal ervoor zorg dragen dat binnen drie weken na het besluit van de ACM een
onafhankelijke Trustee in de zin van de Richtsnoeren Remedies van de ACM wordt
benoemd voor de periode tot en met de overdracht van Distrimed aan Pluripharm of –
uitsluitend en indien een verkoop aan Pluripharm niet toegestaan is – een andere
geschikte koper, en totdat ACM goedkeuring heeft verleend voor de overdracht.

17

De benoeming van een onafhankelijke Trustee zal na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de ACM geschieden. De Trustee zal over de vereiste expertise en
vakbekwaamheid beschikken en onafhankelijk zijn van Partijen. De Trustee zal geen
strijdige belangen hebben. Brocacef zal de ACM alle relevante gegevens verstrekken
die benodigd zijn om te beoordelen of de Trustee voldoet aan de voorwaarden van
punt 53 van de Richtsnoeren Remedies van ACM.

18

De Trustee zal toezien op de levensvatbaarheid, het concurrentievermogen en de
overdraagbaarheid van Distrimed en op de volledige nakoming door Brocacef van de
hierboven genoemde verplichtingen. Tevens zal de Trustee toezicht houden op de
voortgang van het afstotingsproces, in het bijzonder de inspanningen van Brocacef
om Distrimed over te dragen aan Pluripharm.

19

De Trustee krijgt het mandaat om een ‘Hold Separate Manager’ te benoemen die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van Distrimed. Partijen zien in
[…] de ideale, van Brocacef onafhankelijke, ‘Hold Separate Manager’. De benoeming
van deze ‘Hold Separate Manager’ geschiedt nadat ACM schriftelijke goedkeuring
heeft verleend.

20

De Trustee zal ACM maandelijks rapporteren conform het door de ACM
goedgekeurde mandaat.

21

Brocacef zal de Trustee voorzien van informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering
van Distrimed voor het toezicht op de levensvatbaarheid, het concurrentievermogen
en de overdraagbaarheid van Distrimed.

22

De kosten van alle diensten die de Trustee in de uitoefening van zijn taken verricht,
zijn voor rekening van Brocacef en de vergoedingsregeling zal geen afbreuk doen aan
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de onafhankelijkheid of de effectiviteit van de Trustee bij het vervullen van zijn
opdracht.
Verkoop door de Trustee

23

Brocacef zal overeenkomstig punt 52 sub c van de Richtsnoeren Remedies aan de
Trustee een door de ACM goed te keuren onherroepelijke opdracht en volmacht
verlenen om na afloop van de Afstotingsperiode en indien Distrimed nog niet is
overgedragen aan Pluripharm, Distrimed alsnog over te dragen aan Pluripharm, of –
uitsluitend en indien een verkoop aan Pluripharm niet toegestaan is – een veiling te
organiseren om Distrimed binnen een zo kort mogelijke termijn, in geen geval langer
dan […], te verkopen aan een onafhankelijke derde aan de hoogste bieder(s), zo
nodig tegen elke prijs, dit kan ook een negatieve prijs inhouden, na schriftelijke
goedkeuring door de ACM van de koper, de koopovereenkomst en alle andere
overeenkomsten tussen koper en verkoper.

24

Indien de Trustee belast is met de verkoop van Distrimed, zal de Trustee
tweewekelijks aan ACM rapporteren over de voortgang van de verkoop van Distrimed.

25

De Trustee oefent zijn monitoring taak en het organiseren van de verkoop uit op basis
van een door de ACM voorafgaand en schriftelijk goedgekeurde overeenkomst.

(E)

Inwerkingtreding

26

Dit Remedievoorstel zal ingaan op de dag van goedkeuring van de Transactie door de
ACM.

……………………….

……………………….

Handtekening Brocacef

Handtekening Mediq Concern B.V.
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BIJLAGE 1
Primaire afnemers Distrimed
[…]
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