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Ons kenmerk:  ACM/DM/2016/205395_OV 

Zaaknummer: 16.0721.22 / Sonova - AudioNova 

  

 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet 

 

I. MELDING 

 

1. Op 12 juli 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een melding 

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

Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Sonova AG (hierna: Sonova) voornemens is 

zeggenschap te verkrijgen over AudioNova International B.V. (hierna: AudioNova), in de zin 

van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. 

 

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 38050 van 15 juli 2016. Naar 

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

voren gebracht. De Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

hebben geen zienswijze op de voorgenomen concentratie gegeven. Ambtshalve heeft ACM 

vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 

 

3. ACM heeft conform de Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
1
 

(hierna: Beleidsregel) onderzoek gedaan naar verschillende zorgspecifieke aspecten van de 

voorgenomen concentratie, zie punt 57. Sonova, AudioNova en hun dochterondernemingen 

zijn als aanbieders van hulpmiddelen niet verplicht een cliëntenraad in te stellen. ACM heeft 

als gevolg daarvan geen cliëntenraad om een zienswijze gevraagd, als bedoeld in de 

Beleidsregel.  

II.  PARTIJEN 

4. Sonova is een naamloze vennootschap naar Zwitsers recht. Sonova is in Nederland actief via 

haar dochteronderneming Sonova Nederland B.V. als groothandel voor hoortoestellen, 

accessoires voor hoortoestellen en draadloze communicatietoepassingen. Sonova verkoopt 

haar producten onder de merknamen ‘Phonak’ en ‘Unitron’. Daarnaast is Sonova in 

                                                        
1
 Beleidsregel van de minister van Economische Zaken van 5 juli 2013, nr. WJZ/13118300, houdende bijzondere regels 

betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

http://www.acm.nl/
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Nederland actief op het gebied van de detailhandel voor hoortoestellen en accessoires via 15 

winkels onder de naam ‘Connect Hearing’. Ten slotte is Sonova via haar 

dochteronderneming Advanced Bionics Benelux B.V. in Nederland actief op het gebied van 

de productie en verkoop van cochleaire implantaten
2
 aan ziekenhuizen.  

 

5. AudioNova is actief op het gebied van de detailhandel in hoortoestellen, accessoires en 

aanvullende diensten voor hoortoestellen en draadloze communicatieoplossingen.  

AudioNova heeft meer dan 1.300 winkels in acht landen in Europa. In Nederland heeft 

AudioNova op dit moment 202 winkels die opereren onder de namen ‘Schoonenberg’ en 

‘Schoonenberg Direct’.    

 

III. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

6. De gemelde operatie is vastgelegd in een Sale and purchase agreement van 4 mei 2016. In 

deze overeenkomst staat dat Sonova alle aandelen in AudioNova zal verkrijgen.  

 

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

Mededingingswet. De onder punt 6 omschreven transactie leidt ertoe dat Sonova uitsluitende 

zeggenschap over AudioNova verkrijgt. 

 

8. De betrokken ondernemingen zijn Sonova en AudioNova (hierna gezamenlijk: partijen). 

 

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

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

geregelde concentratietoezicht valt. 

IV. BEOORDELING 

A. RELEVANTE MARKTEN 

  Inleiding 

10. AudioNova (via Schoonenberg en Schoonenberg Direct) en Sonova (via Connect Hearing) 

bieden beide hoorzorg aan via hun winkels. Voordat ACM ingaat op de markten waarop 

partijen actief zijn, geeft zij eerst een korte beschrijving van de gehoorzorg in Nederland en 

de manier waarop de verstrekking en de vergoeding van deze zorg geregeld zijn.  

 

11. Een consument met een gehoorprobleem kan in Nederland kiezen uit circa 1.000 

gehoorwinkels. In deze winkels werken audiciens die het gehoor kunnen testen en de mate 

van gehoorverlies kunnen vaststellen. Een groot deel van de Nederlandse gehoorwinkels is 

in bezit van het ‘StAr-certificaat’ van de Stichting Audicienregister (StAr). Deze stichting 

registreert audiciens en winkelorganisaties die werken volgens de richtlijnen van de stichting 

                                                        
2
 Een cochleair implantaat is een apparaat dat aan ernstig dove personen de mogelijkheid biedt weer iets te horen. 
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en geeft een keurmerk of certificaat af voor gehoorwinkels die aan de StAr-eisen voldoen. 

Om ‘StAr-geregistreerd’ te zijn, moet een audicien actief het vak uitoefenen, een erkende 

opleiding hebben gevolgd en regelmatig bijscholing volgen. Aan de winkels stelt StAr eisen 

ten aanzien van de inrichting, kwaliteitsborging en procedures die worden gevolgd bij het 

verlenen van hoorzorg. Een van de eisen houdt in dat de audicien verschillende merken 

hoortoestellen kan leveren.   

 

12. Gehoorzorg wordt deels vergoed in de Basisverzekering.
3
 De meeste audiciens hebben 

overeenkomsten gesloten met zorgverzekeraars voor de vergoeding van hoorzorg.
4
 Sinds 1 

januari 2013 werken audiciens in Nederland volgens het 'Keuzeprotocol Hoorzorg' van 

Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverzekeraars, audiciens en andere belanghebbenden 

hebben dit protocol gezamenlijk ontwikkeld om de audicien zo objectief mogelijk een keuze 

voor een hoortoestel te kunnen laten maken. De hoortoestellen zijn volgens het protocol 

ingedeeld in vijf categorieën, waarbij 1 voor de lichtste en 5 voor de zwaarste gehoorafwijking 

is. Aan de hand van een gehoortest en een vragenlijst bepaalt de audicien de mate van 

gehoorverlies. Op basis daarvan wordt de verzekerde ingedeeld in één van de vijf 

categorieën van het Keuzeprotocol Hoorzorg en kan hij vervolgens een hoortoestel uit deze 

categorie kiezen.  

 

13. De indeling in categorieën van de hoortoestellen gebeurt aan de hand van de functies en 

kenmerken van een hoortoestel, nadat een producent een hoortoestel heeft aangemeld voor 

de ‘ZN-hoortoestellendatabase’. Het hoortoestel uit de geïndiceerde categorie wordt vergoed 

door de zorgverzekeraar. Verzekerden moeten volgens het protocol bij iedere aanbieder uit 

minimaal twee of drie merken per categorie kunnen kiezen. Naast de hoortoestellen in de 

database zijn er ook hoortoestellen, vaak de nieuwere en geavanceerde modellen, die niet 

zijn aangemeld en geclassificeerd in de database. Deze toestellen komen daarom ook niet 

voor vergoeding door verzekeraars in aanmerking. De verkoop van deze toestellen noemen 

marktpartijen ook wel de ‘private markt’.    

 

Relevante productmarkten 

14. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van detailhandel voor hoortoestellen. 

Daarnaast bestaat er een verticale relatie tussen partijen, omdat Sonova als producent en 

leverancier hoortoestellen en bijbehorende accessoires aan AudioNova levert.    

 

Detailhandel voor hoortoestellen en accessoires 

                                                        
3
 De basisverzekering dekt 75% van de kosten van een gehoorapparaat binnen de door de audicien geïndiceerde 

categorie en bij een gecontracteerde audicien. Op deze 75% is het eigen risico van toepassing. Daarnaast betaalt de 

verzekerde een eigen bijdrage van 25%. Aanvullende verzekeringen kunnen een dekking bieden voor deze laatste 

25%. Verzekerden die kiezen voor een niet-gecontracteerde audicien, ontvangen 75% van de hiervoor genoemde 75%.  
4
 Zie hierna punt 40. 
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15. Partijen zijn van mening dat er een markt is voor de detailhandel in hoortoestellen. Volgens 

partijen behoren aanmetingsdiensten en de verkoop van accessoires
5
 tot dezelfde markt, 

omdat zij onlosmakelijk verbonden zijn met de verkoop van hoortoestellen. Verder zijn 

partijen van mening dat er geen nader onderscheid moet worden gemaakt tussen:  

 Analoge en digitale hoortoestellen, omdat de concurrentievoorwaarden voor deze 

toestellen niet los van elkaar kunnen worden gezien. 

 ‘In het oor’-toestellen en ‘achter het oor’-toestellen, omdat de 

toepassingsmogelijkheden en capaciteit gelijkwaardig zijn. 

 Verschillende prijssegmenten binnen hoortoestellen, omdat de hoortoestellen 

technisch en functioneel gezien inwisselbaar blijven ondanks de prijsverschillen.    

 

16. Audiciens bieden hoortoestellen in de vijf categorieën van het ZN-hoorprotocol aan en ook de 

nieuwe of geavanceerde modellen die daarbuiten vallen. Marktpartijen geven aan dat merken 

onderling verschillen in functionaliteit en klankkleur (bijvoorbeeld helder, scherp, gedempt), 

maar dat er voor elk merk hoortoestellen voldoende alternatieven zijn van andere merken 

hoortoestellen. Uit het onderzoek onder marktpartijen is naar voren gekomen dat iedere 

detailhandelaar een aantal vaste merken verkoopt. Gemiddeld zijn dit er drie of vier. Als een 

consument echter bij een gehoorwinkel komt met een verzoek om een hoortoestel van een 

specifiek merk, kan de audicien over het algemeen ook dit toestel leveren door het los in te 

kopen bij de leverancier. 

 

17. ACM is in een eerder besluit uitgegaan van een aparte productmarkt voor de detailhandel in 

hoortoestellen.
6
 In dat besluit wordt geen nader onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende soorten hoortoestellen, zoals hiervoor in punt 15 opgesomd. Uit het onderzoek 

in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen om tot een andere afbakening van 

de productmarkt te komen. ACM acht een verdere onderverdeling naar analoge en digitale 

hoortoestellen niet nodig, omdat marktpartijen hebben aangegeven dat zij vrijwel geen 

analoge hoortoestellen meer verkopen. Een onderverdeling naar-in-het-oor of achter-het-oor 

hoortoestellen acht ACM niet nodig, omdat uit het marktonderzoek is gebleken dat beide 

groepen hoortoestellen qua toepassingsmogelijkheden en kwaliteit gelijkwaardig zijn. Een 

nadere onderverdeling naar prijssegment of ZN-categorie vindt ACM niet aannemelijk, omdat 

alle audiciens hoortoestellen aanbieden in de verschillende ZN-categorieën en 

prijssegmenten. Producenten leveren hoortoestellen uit alle ZN-categorieën.  

 

18. ACM vindt het aannemelijk dat tot de productmarkt voor hoortoestellen ook 

aanmetingsdiensten en accessoires behoren, omdat zij onlosmakelijk verbonden zijn met de 

verkoop van hoortoestellen. Uit het marktonderzoek komt geen ander beeld naar voren. 

Gelet op het bovenstaande gaat ACM bij de beoordeling van deze voorgenomen concentratie 

uit van een productmarkt voor de detailhandel in hoortoestellen.  

 

                                                        
5
 Onder de accessoires vallen onder meer batterijen, schoonmaakmiddelen, afstandsbedieningen en verzekeringen. 

6
  Zie het besluit van de ACM van 1 november 2000 in zaak 2094/Vendex KBB – It’s, punt 11.    
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Productie en levering van hoortoestellen 

19. Sonova is actief als producent van hoortoestellen. Zij levert haar hoortoestellen direct aan de 

detailhandel voor verkoop aan de eindgebruiker. Partijen stellen dat moet worden uitgegaan 

van een productmarkt voor de productie en verkoop van hoortoestellen aan de detailhandel, 

niet nader afgebakend naar type of prijssegment. 

  

20. Producenten van hoortoestellen fabriceren hoortoestellen onder verschillende merknamen. 

Zoals hiervoor in punten 16 en 17 is beschreven, verschillen deze merken onderling weinig in 

kwaliteit en functionaliteit, zodat zij voor consumenten inwisselbaar zijn. Marktpartijen hebben 

dit aan ACM bevestigd. Alle producenten kunnen volgens hen alle typen hoortoestellen in de 

verschillende ZN-categorieën en de geavanceerdere modellen voor de private markt 

produceren.  

 

21. ACM gaat voor de beoordeling van deze concentratie uit van de markt voor de productie en 

levering van hoortoestellen voor verkoop via de detailhandel.   

 

Relevante geografische markten 

Detailhandel voor hoortoestellen  

22. Partijen stellen dat de geografische markt voor detailhandel voor hoortoestellen nationaal of 

ten minste regionaal is. De reden hiervoor is dat de meeste aanbieders van hoortoestellen 

deel uitmaken van landelijk georganiseerde ketens, met een uniform commercieel beleid. 

Verder noemen zij de aanwezigheid van meerdere grote ketens op de Nederlandse markt en 

de aanwezigheid van zorgverzekeraars aan de vraagzijde van de markt. 

 

23. Als zij uitgaan van een regionale of lokale markt, zijn partijen van mening dat uitgegaan moet 

worden van een markt die ruimer is dan het verzorgingsgebied per winkel. Dit 

verzorgingsgebied is volgens hun berekening een straal van […]
⃰⃰
 km rond de winkels, 

gebaseerd op de herkomstgegevens van 95% van de klanten. In de melding gaan zij uit van 

een straal van […] rond de winkels, omdat hoortoestellen relatief duur zijn en slechts eens in 

de paar jaar worden aangeschaft. Daarom zijn consumenten volgens partijen bereid om 

verder te reizen. 

 

24. Uit het onderzoek van ACM onder marktpartijen is gebleken dat de audicienketens op 

landelijk niveau met elkaar concurreren als het gaat om contracten met zorgverzekeraars. 

Commercieel beleid wordt ook voornamelijk op nationaal niveau bepaald. Alle bevraagde 

marktpartijen geven daarnaast aan dat ook lokaal concurrentie plaatsvindt. 

 

                                                        
⃰⃰
 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.   
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25. In het besluit in zaak 2094/Vendex KBB – It’s heeft ACM in het midden gelaten of de markt 

voor de verkoop van hoortoestellen aan eindgebruikers nationaal dan wel regionaal van 

omvang is.
 7
 In dat besluit ging ACM ervan uit dat de markt eerder regionaal dan lokaal is, 

omdat een hoortoestel een duurzaam product is met een hogere koopprijs. Voor dit soort 

producten zouden consumenten langer willen reizen dan voor bijvoorbeeld dagelijkse 

consumptiegoederen. In recentere besluiten over detailhandelsmarkten is ACM ervan 

uitgegaan dat de geografische markt, bezien vanuit de consument, mogelijk lokaal van 

omvang is.
8 
 In deze recente besluiten is de omvang van de geografische markt uiteindelijk in 

het midden gelaten.  

26. Marktpartijen hebben in het onderzoek van ACM inschattingen gegeven van de 

reisbereidheid van hun klanten die variëren van 5 tot 15 km. Er zijn circa 1.000 

gehoorwinkels verspreid over heel Nederland en consumenten kunnen daarom vrijwel altijd 

naar een of meerdere winkels in hun nabije omgeving. Hoewel de aanschaf van een 

gehoorapparaat een duurzame en relatief grote aankoop is, kiezen consumenten vooral een 

winkel in hun nabije omgeving. Klanten komen na de aankoop terug bij de audicien voor 

bijvoorbeeld aanpassing, reparatie of schoonmaak van het hoortoestel. Een andere reden is 

dat de gemiddelde leeftijd van de consument met hoorapparaat boven de 70 jaar ligt.   

27. Evenals in eerdere besluiten
9
 kan in deze zaak in het midden worden gelaten of de markt 

voor detailhandel in hoortoestellen een nationale of een lokale dimensie heeft, omdat dit de 

beoordeling van de concentratie niet beïnvloedt (zie de punten 32 tot en met 49). Hieronder 

worden zowel de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de mogelijke landelijke 

markt als de effecten op de mogelijke lokale markten in kaart gebracht.  

28. De exacte omvang van een mogelijke regionale/lokale markt kan eveneens in het midden 

worden gelaten. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie op 

regionaal/lokaal niveau is ACM in haar onderzoek uitgegaan van drie mogelijke 

afbakeningen: 

a. een woonplaats of een gebied.
10

  

b. een maximale reistijd van 15 minuten rondom de winkels van Sonova.
11

  

c. een verzorgingsgebied van 10 kilometer rondom de winkels van Sonova.
12

 

 Productie en levering van hoortoestellen  

                                                        
7
 Besluit van ACM van 1 november 2000, 2094/Vendex KBB – It’s, punt 18. 

8
 Zie bijvoorbeeld het besluit van ACM in zaak 7177/Vodafone – Belcompany van 14 juli 2011 en het besluit van ACM 

van 24 augustus 2015 in zaak 15.0484.22/Brocacef-Mediq, punt 49. 
9
  Zie het besluit van ACM van 1 november 2000, 2094/Vendex KBB – It’s, punt 18. 

10
 Met woonplaats wordt bedoeld de plaats waar één of meerdere winkels van partijen is / zijn gevestigd. Een gebied 

bestaat uit een combinatie van twee of meer woonplaatsen. De mogelijke relevante geografische markten die in dit 

besluit worden besproken, betreffen zowel woonplaatsen als gebieden. Zie ook zaak 7323/Jumbo-C1000, punt 16. 
11

 Zie ook de zaken 7323/Jumbo-C1000, punt 16 en 15.0484.22/Brocacef-Mediq, punt 43. 
12

 […] 
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29. Partijen laten in de melding de geografische omvang van de relevante markt voor de 

productie en verkoop van hoortoestellen en accessoires aan de detailhandel open, omdat de 

activiteiten van partijen op deze markt niet overlappen.   

 

30. Vanwege de verticale relatie tussen Sonova als leverancier en AudioNova als afnemer van 

hoortoestellen, heeft ACM de geografische omvang van de markt voor productie en levering  

van hoortoestellen voor verkoop via de detailhandel wel beoordeeld. Uit het onderzoek onder 

marktpartijen is gebleken dat producenten / leveranciers die in Nederland actief zijn, kunnen 

leveren aan alle spelers op de mogelijke nationale detailhandelsmarkt. Concurrentie om de 

gunst van de afnemer vindt op nationaal niveau plaats, terwijl de onderhandelingen over 

contracten met afnemers in sommige gevallen op Europees niveau plaatsvinden. In dit 

besluit gaat ACM daarom uit van een ten minste nationale markt voor de productie en 

levering van hoortoestellen voor verkoop via de detailhandel.   

 

Conclusie relevante markten 

31. ACM gaat in dit besluit uit van een markt voor de detailhandel voor hoortoestellen die 

mogelijk nationaal en mogelijk regionaal/lokaal van omvang is. Zij gaat uit van een ten minste 

nationale markt voor de productie en levering van hoortoestellen voor verkoop via de 

detailhandel.   

B.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

(i) Detailhandel voor hoortoestellen 

 

a) Nationale markt 

 

Posities marktpartijen 

32. Partijen beschikken niet over exacte cijfers van de omvang van de Nederlandse markt voor 

detailhandel op basis van omzet, maar schatten de marktomvang op […].
13

 Uitgaande van 

deze marktomvang schatten zij het marktaandeel van Audionova en Sonova op basis van 

hun omzet op respectievelijk circa [30-40]% en circa [0-10]%. Op basis van het aantal 

verkochte hoortoestellen in 2015 is hun marktaandeel respectievelijk [20-30]% en [0-10]%.
14

 

Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie door de geringe toevoeging en het lage 

gezamenlijke marktaandeel niet zal leiden tot een beperking van de mededinging op de 

nationale detailhandelsmarkt.   

 

33. De schattingen van marktpartijen van de marktomvang lopen uiteen van 240 tot 275 miljoen 

euro. Zij schatten dat het marktaandeel van AudioNova tussen de [20-30]% en [30-40]% ligt. 

Het marktaandeel van Sonova schatten zij in als (zeer) gering. Zij wijzen erop dat 

                                                        
13

 Partijen gaan hierbij uit van 289.000 verkochte hoortoestellen x een gemiddelde toestelprijs van […]. 
14

 Over 2015 zijn er 290.129 hoortoestellen verkocht in Nederland (bron: GAIN – vereniging van fabrikanten van 

hoortoestellen). 
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marktaandelen kunnen fluctueren, omdat overeenkomsten met verzekeraars veelal jaarlijks 

worden afgesloten.  

 

34. Op basis van haar onderzoek onder marktpartijen, schat ACM de marktomvang op circa 275 

miljoen euro in 2015.
15

 Zij baseert dit op inschattingen van (marktpartijen en informatie over 

gemiddelde verkoopprijzen van hoortoestellen van concurrenten van partijen. Uit gegevens 

van GAIN, de brancheorganisatie van producenten van hoortoestellen in Nederland, blijkt dat 

in 2015 in totaal 290.129 hoortoestellen zijn verkocht in Nederland.  

 

35. De belangrijkste concurrenten van partijen op de markt voor de detailhandel in hoortoestellen 

zijn Beter Horen, Specsavers, Hans Anders en Van Boxtel. Daarnaast is er een groot aantal 

(circa 350) zelfstandige audiciens actief, waarvan sommige zijn verenigd in 

samenwerkingsverbanden
16

 en/of zijn aangesloten bij inkooporganisaties
17

.  

 

Tabel 1. Marktaandelen nationale detailhandelsmarkt  

 

 Marktaandeel op 

basis van volume 

Marktaandeel op 

basis van omzet 

Sonova [0-10]% [0-10]% 

Audionova [20-30]% [30-40]% 

Gezamenlijk [0-30]% [30-40]% 

Beter Horen [30-40]% [20-30]% 

Specsavers [10-20]% [0-10]% 

Hans Anders [0-10]% [0-10]% 

Zelfstandigen  [20-30]% [20-30]% 

Totaal 100% 100% 

 

36. Uit de tabel volgt dat partijen na de voorgenomen concentratie een gezamenlijk 

marktaandeel van [30-40]% op basis van omzet verkrijgen en een gezamenlijk marktaandeel 

van [20-30]% op basis van het aantal verkochte hoortoestellen. 

 

Concurrentie nationale detailhandelsmarkt 

37. Concurrenten op de detailhandelsmarkt hebben in het onderzoek van ACM geen zorgen 

geuit over de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de nationale markt voor 

detailhandel voor hoortoestellen. Eén zorgverzekeraars verwacht dat de combinatie Sonova 

– AudioNova een sterke partij op de markt zal worden die betere voorwaarden kan bedingen. 

Een andere zorgverzekeraar benadrukt juist dat er veel concurrentie is tussen de 

                                                        
15

 Voor de beoordeling van de gevolgen op de nationale detailhandelsmarkt is ACM uitgegaan van de marktaandelen 

voor 2015 omdat dit het meest recente jaar is waarvoor cijfers beschikbaar zijn. 
16

 Voorbeelden hiervan zijn Stichting Hoorprofs en CvZA. Deze organisaties onderhandelen als collectief met de 

zorgverzekeraars voor de bij hen aangesloten zelfstandige audiciens. 
17

 Voorbeelden hiervan zijn Optitrade en ICA. 



 
 

9
/1

7
 

verschillende audicienketens. Deze zorgverzekeraar verwacht geen directe negatieve 

gevolgen van de overname.  

 

38. Op basis van haar onderzoek onder marktpartijen stelt ACM vast dat alle landelijke ketens en 

de zelfstandige audiciens met elkaar concurreren op basis van assortiment en contracten 

met zorgverzekeraars, waarbij sommige spelers zich vooral richten op de prijs van het 

hoortoestel en andere meer op uitgebreide service en advies.  

 

Inkoopmacht verzekeraars 

39. Partijen geven aan dat alle spelers op de nationale detailhandelsmarkt sterk gedisciplineerd 

worden door de compenserende afnemersmacht van zorgverzekeraars.
18

 Partijen schatten 

dat de gemiddelde verkoopprijs van een hoortoestel de afgelopen drie jaar met [0-10]% per 

jaar is gedaald. Concurrenten op de detailhandelsmarkt en producenten van hoortoestellen 

bevestigen dat zorgverzekeraars over aanzienlijke inkoopmacht beschikken. Verzekeraars 

hebben desgevraagd aangegeven dat hun rol sinds de invoering van het Keuzeprotocol 

Hoorzorg belangrijker is geworden. De StAr-certificering is voor de meeste verzekeraars een 

voorwaarde om een contract met een audicien af te sluiten.
19

 

 

40. ACM stelt op basis van haar onderzoek onder marktpartijen vast dat zorgverzekeraars over 

een vrij sterke positie beschikken als inkoper van gehoorzorg. Verzekeraars stellen over het 

algemeen een totaalprijs vast voor het pakket aan gehoorzorg waarvoor hun verzekerden in 

aanmerking komen bij een audicien.
20

 Hierin zijn behalve het advies en het hoortoestel ook 

nazorg, reparatie en garantie begrepen. Sinds de invoering van het ZN-keuzeprotocol en de 

daarbij horende categorieën van hoortoestellen
21

 die voor vergoeding in aanmerking komen, 

is de rol van de verzekeraar vergroot.  

 

Toetreding 

41. Volgens partijen zijn er geen significante drempels om tot de detailhandelsmarkt voor de 

verkoop van hoortoestellen aan eindgebruikers toe te treden en te voldoen aan de eisen van 

het StAr-keurmerk.  

 

42. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat de StAr-eis voor audiciens (een erkende 

opleiding) mogelijk een drempel vormt voor nieuwe initiatieven en eventuele buitenlandse 

                                                        
18

 AudioNova heeft voor 2016 contracten gesloten met verzekeraars VGZ, Multizorg V.R.Z., CZ/Delta Lloyd/OHRA en 

DSW. Daarnaast heeft zij met Menzis specifiek een overeenkomst voor de winkels van haar dochteronderneming 

Schoonenberg Hooroplossingen B.V., die winkels exploiteert onder de naam ‘Schoonenberg Direct’. Sonova heeft voor 

2016 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Zij richt zich op de ‘private markt’. 
19

 Volgens marktpartijen heeft Menzis in haar Europese aanbesteding voor hoorzorg de eis van StAr-certificering 

achterwege gelaten, om zo ook buitenlandse aanbieders de mogelijkheid te bieden mee te dingen.  
20

 Verzekeraars Achmea en Menzis hebben een (Europese) aanbesteding uitgeschreven en vervolgens respectievelijk 

twee en drie audicienketens gecontracteerd. Andere verzekeraars kiezen ervoor met zoveel mogelijk audiciens 

overeenkomsten te sluiten. 
21

 Zie punt 12. 
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toetreders. Investeringen om de accommodatie aan de StAr-eis te laten voldoen vormen 

geen grote toetredingsdrempel, aldus een concurrent. 

 

43. ACM heeft vastgesteld dat toetreding tot de markt geen grote investeringen vraagt. De 

investeringen die met name nodig zijn, zijn een erkende opleiding tot audicien en, in het 

geval van winkels, een accommodatie die aan de StAr-eisen voldoet (zie hiervoor, punt 11). 

De afgelopen jaren zijn er nieuwe concepten ontstaan.
22

 Daarnaast zijn er audiciens 

toegetreden die via internet en bij mensen thuis audiciendiensten verlenen. ACM trekt uit het 

voorgaande de conclusie dat toetreding mogelijk is.  

 

Conclusie nationale detailhandelsmarkt 

44. Gelet op de geringe toevoeging van Sonova aan AudioNova en het relatief beperkte 

gezamenlijke marktaandeel op de nationale detailhandelsmarkt, de aanwezigheid van 

voldoende sterke concurrenten op deze markt, de inkooppositie van zorgverzekeraars en de 

toetredingsmogelijkheden heeft ACM geen reden om aan te nemen dat de concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt op significante wijze zou kunnen 

belemmeren. 

 

b) Regionale/lokale markt 

 

45. Er is in 14 gevallen sprake van overlap van de activiteiten van partijen wanneer wordt 

uitgegaan van de drie mogelijke afbakeningen van de lokale markt, zoals beschreven in punt 

28. 

 

46. ACM heeft als eerste uitgangspunt genomen dat partijen voldoende gedisciplineerd zullen 

worden door concurrenten op mogelijke lokale markten waar zij gezamenlijk maximaal de 

helft van het aantal winkels bezitten.
23

 In de plaatsen Amsterdam, Almere, Vleuten, Utrecht, 

Zeist, Houten en Vianen is er overlap tussen de activiteiten van partijen, maar is het op basis 

van het aantal winkels niet aannemelijk dat er een mededingingsprobleem zou kunnen 

ontstaan als gevolg van de voorgenomen overname.    

 

47. Op de mogelijke lokale/regionale markten Huizen, Hilversum, Naarden/Bussum, Laren en 

Soest/Baarn wordt het gezamenlijk marktaandeel van partijen minimaal 50% op basis van het 

aantal winkels. Naar deze mogelijke lokale markten heeft ACM nader onderzoek gedaan. 

Voor de winkels in deze plaatsen en gebieden heeft ACM de omzetgegevens bij partijen en 

concurrenten opgevraagd en de positie van partijen nader in kaart gebracht. Zij heeft 

daarnaast ook de herkomstgegevens van de klanten van winkels van Connect Hearing en 

Schoonenberg op deze mogelijke lokale/regionale markten geanalyseerd. Uit deze analyse is 

                                                        
22

 Een voorbeeld hiervan is winkelketen Oorwerk B.V. die in een periode van 10 jaar gegroeid is tot 21 winkels eind 

2015. Ook zijn er online initiatieven, zoals internetplatform Audibene, die werken met mobiele hoorcabines en 

testapparatuur.   
23

 Zie bijvoorbeeld het besluit van ACM in zaak7177/Vodafone – Belcompany, punt 67.  
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gebleken dat ACM geen reden heeft om aan te nemen dat de mededinging in Soest/Baarn 

en Huizen op significante wijze zal worden belemmerd, omdat het marktaandeel niet de 50% 

overstijgt, er meerdere concurrenten (waaronder enkele landelijke ketens) actief zijn en er 

toetredingsmogelijkheden zijn, zoals hiervoor bij de nationale detailhandelsmarkt is 

beschreven.  

 

48. Het onderzoek naar Hilversum, Naarden/Bussum en Laren
24

 laat zien dat in deze 

plaatsen/gebieden partijen een sterke gezamenlijke positie verkrijgen van ruim boven de 50% 

op elk van de drie mogelijke markten. ACM kan niet uitsluiten dat de mededinging op deze 

drie mogelijke lokale markten na de voorgenomen overname wordt beperkt. 

Vervolgonderzoek naar deze mogelijke lokale/regionale markten kan echter achterwege 

blijven omdat partijen in reactie op de uitkomsten van het onderzoek van ACM in Hilversum 

en Bussum een winkel hebben verkocht (zie hieronder punt 61). Het mededingingsprobleem 

is daarmee weggenomen, omdat het gezamenlijke marktaandeel van partijen op alle 

mogelijke lokale/regionale markten is gedaald naar minder dan 50%, er meerdere 

concurrenten (waaronder enkele landelijke ketens) actief zijn en er toetredingsmogelijkheden 

zijn.  

Conclusie regionale / lokale detailhandelsmarkten 

49. Gelet op het feit dat Sonova voorafgaand aan dit besluit een winkel in Hilversum en een 

winkel in Naarden heeft verkocht, heeft ACM geen reden om aan te nemen dat de 

concentratie de daadwerkelijke mededinging op mogelijke regionale / lokale markten op 

significante wijze zou kunnen belemmeren. 

 

(ii) Verticale relatie 

 

50. Sonova is actief op de markt voor productie en levering van hoortoestellen. Sonova verkoopt 

zowel hoortoestellen aan derde partijen als aan haar eigen groepsmaatschappij Connect 

Hearing. Er bestaat reeds een verticale relatie tussen partijen, omdat AudioNova nu al […]% 

van haar hoortoestellen inkoopt bij Sonova. De voorgenomen concentratie leidt tot een 

verticale integratie van AudioNova in Sonova. 

 

51. Partijen zijn van mening dat deze verticale integratie niet zal leiden tot bronafscherming of 

klantafscherming, omdat partijen niet beschikken over ‘aanmerkelijke marktmacht’ op de 

markt voor productie van hoortoestellen of op de detailhandelsmarkt voor hoortoestellen. 

Partijen stellen dat er in Nederland nog vijf andere producenten actief zijn, die in staat zijn om 

te leveren aan de detailhandel onder voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die van Sonova.  

 

                                                        
24

 In de gemeente Laren is er geen overlap tussen activiteiten van partijen omdat er maar één winkel van partijen is 

gevestigd (Connect Hearing). In Laren zijn geen ook concurrenten van partijen actief. Als ACM echter uitgaat van een 

mogelijke lokale markt op basis van  een reistijd van 15 minuten of een straal van 10 kilometer, ontstaat er overlap met 

de winkels van partijen (en conurrenten) in Bussum en Hilversum. 
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52. In het onderzoek van ACM hebben concurrenten op detailhandelsniveau de zorg geuit dat de 

voorgenomen concentratie leidt tot bronafscherming. Eén concurrent vreest na de 

concentratie geen producten meer geleverd te krijgen van Sonova, of alleen tegen 

verslechterde voorwaarden. 

 

53. ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie leidt tot een beperking van de 

mededinging als gevolg van marktafscherming. Er is sprake van marktafscherming wanneer 

de toegang van daadwerkelijke of potentiële concurrenten tot voorzieningsbronnen of 

afzetmarkten door de overname wordt belemmerd of geblokkeerd. De mogelijkheid en/of 

prikkel van deze ondernemingen om te concurreren wordt daardoor verminderd.
25

 

Marktafscherming vormt slechts een bedreiging voor de daadwerkelijke mededinging, indien 

fuserende partijen beschikken over een aanzienlijke mate van marktmacht op ten minste één 

van de betrokken markten.   

 

54. ACM heeft met de cijfers van GAIN de positie van partijen op de groothandelsmarkt in kaart 

gebracht. GAIN maakt jaarlijks inzichtelijk wat het totaal aantal verkochte hoortoestellen door 

hoortoestelfabrikanten aan de detailhandelsmarkt is. Uit de cijfers van GAIN blijkt dat Sonova 

op basis van het aantal verkochte hoortoestellen over 2015 op de markt voor groothandel in 

hoortoestellen een marktaandeel heeft van [30-40]%.  

 

55. Er zijn minimaal vier andere spelers actief op de markt voor groothandel in hoortoestellen. De 

twee grootste concurrenten van Sonova zijn Oticon en GN Resound. Hieronder een 

weergave van de marktaandelen van de belangrijkste spelers op de markt voor de productie 

en levering van hoortoestellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25

 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 

controle op concentraties van ondernemingen (2008/C 265/07), punt 29. 
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Tabel 2. Marktaandelen nationale groothandelsmarkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. ACM acht het niet aannemelijk dat de verticale integratie leidt tot bronafscherming, omdat het 

niet aannemelijk is dat partijen een dergelijke strategie winstgevend kunnen uitvoeren en 

daarmee de prikkel daartoe missen. Naast Sonova zijn er in ieder geval nog vier andere 

groothandels actief op de markt voor groothandel in hoortoestellen. Uit het marktonderzoek 

komt naar voren dat alle producten die de groothandels leveren, in hoge mate 

substitueerbaar zijn (zie punt 20). Het is daarom voor afnemers mogelijk om uit te wijken naar 

een andere leverancier.  

 

57. ACM vindt het niet aannemelijk dat de verticale integratie zal leiden tot een beperking van de 

mededinging als gevolg van klantafscherming omdat het niet aannemelijk is dat partijen een 

dergelijke strategie winstgevend kunnen uitvoeren en daarmee de prikkel daartoe missen. 

Hiervoor heeft ACM geconcludeerd dat een beperking van de mededinging op de 

detailhandelsmarkt niet aannemelijk is, onder meer omdat er meerdere alternatieven voor 

partijen zijn. Uit het marktonderzoek is daarbij gebleken dat verzekeraars eisen van 

aanbieders dat zij minimaal twee of drie merken hoortoestellen per categorie aanbieden (zie 

hiervoor beschreven in punt 13).  

 

Conclusie verticale relatie 

58. Gelet op het bovenstaande heeft ACM geen reden om aan te nemen dat de verticale relatie 

tussen de groothandels- en detailhandelsactiviteiten van partijen als gevolg van de 

concentratie de daadwerkelijke mededinging op de nationale groothandelsmarkt voor de 

 Marktaandeel op basis van 

volume 

Sonova [30-40]% 

Oticon [20-30]% 

GN Resound [20-30]% 

Sivantos [10-20]% 

Widex [0-10]% 

Overig [0-10]% 

Totaal 100% 
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productie en levering van hoortoestellen en de nationale detailhandelsmarkt voor 

hoortoestellen op significante wijze zou kunnen belemmeren.  

 

V. ZORGSPECIFIEKE ASPECTEN 

59. Overeenkomstig de door de minister van Economische Zaken vastgestelde Beleidsregel 

heeft ACM de zorgspecifieke aspecten bij de beoordeling van de concentratie op de 

volgende wijze betrokken: 

(i) de transparantie van kwaliteit van zorg: concurrentieparameters (service en 

dienstverlening e.d.), zie punten 12, 13 en 38. 

(ii) het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten: zie punten 26 tot en met 28. 

(iii) de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders: punten 40 tot en met 

42. 

(iv) de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten: 

zorgverzekeraars: zie punten 12, 13, 38 en 39.  

 

VI. VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT ONDER VOORWAARDEN 

60. Op de mogelijke lokale/regionale markten Hilversum, Bussum/Naarden en Laren heeft ACM 

een mededingingsprobleem vastgesteld (zie punt 48). Partijen hebben ACM daarop een 

voorstel gedaan om voorwaarden te verbinden aan dit besluit. Dit voorstel is integraal 

opgenomen in punt 61.  

 Inhoud voorstel 

61. Nadat ACM mededingingsproblemen had vastgesteld op mogelijke lokale / regionale 

markten, heeft Sonova op  5 september 2016 twee winkels die behoren tot Connect Hearing 

Netherlands B.V. ("Connect Hearing", de "Verkoper"), verkocht en overgedragen aan Horen 

Breukelen B.V. ("Horen Breukelen", de "Koper"), een dochteronderneming van Oorwerk B.V. 

("Oorwerk"). Het betreft de volgende twee Connect Hearing winkels en de daartoe behorende 

activa en passiva (de "Winkels"):  

 

1. Connect Hearing - Van Linschotenlaan 1 - 1212 ES Hilversum; en  

2. Connect Hearing - Lambertus Hortensiuslaan 12 - 1412 GW Naarden.  

 

De Winkels omvatten alle daartoe behorende activa en passiva en werknemers die bijdragen 

aan de huidige bedrijfsvoering of die noodzakelijk zijn om de levensvatbaarheid en het 

concurrentievermogen van de Winkels te waarborgen. De overdracht van de juridische en 

economische eigendom van de Winkels heeft onomkeerbaar plaatsgevonden binnen 24 uur 

na ondertekening van de koopovereenkomst op 5 september 2016.   
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Teneinde alle door de ACM gesignaleerde mogelijke mededingingsproblemen weg te nemen, 

stelt Sonova voor dat de ACM de volgende voorwaarden, in de zin van artikel 37, vierde lid, 

Mw, verbindt aan de mededeling dat voor het totstandbrengen van de voorgenomen 

Transactie geen vergunning is vereist (het "Besluit"): 

a. Sonova zal de volgende overeenkomsten met betrekking tot de Winkels binnen 8 

weken na de datum van het Besluit overdragen of beëindigen:  

i. Huurovereenkomsten 

ii. Bankgarantie 

iii. Overeenkomsten met betrekking tot de leaseauto's van de werknemers 

iv. Overeenkomsten met klanten met betrekking tot de koop van 

hoortoestellen en accessoires en het hoor(garantie)plan 

b. Sonova zal na acht weken na de datum van het Besluit onverwijld aan de ACM 

rapporteren over de overdracht dan wel beëindiging van deze overeenkomsten.  

c. Om het structurele effect van de overdracht van de Winkels te waarborgen, zal 

Sonova voor een periode van 10 jaar na de overdracht van het eigendomsrecht 

over de Winkels aan de Koper, noch direct noch indirect de mogelijkheid verkrijgen 

om invloed uit te oefenen over het geheel of een gedeelte van de Winkels, tenzij de 

ACM van mening is dat de structuur van de markt zodanig veranderd is dat 

hiertegen geen bezwaar meer bestaat. 

d. Om het structurele effect van de overdracht van de Winkels te waarborgen, zal 

Sonova gedurende 2 jaar na de overdracht van de Winkels geen werknemers die 

met de Winkels zijn overgedragen actief werven respectievelijk een contract 

aanbieden, en er zorg voor dragen dat de aan haar verbonden ondernemingen 

deze verplichting ook zullen naleven. 

 Beoordeling van het voorstel 

62. ACM heeft onderzocht of het voorstel van partijen geschikt is om als voorwaarden aan het 

besluit te verbinden.
26

 Als gevolg van de verkoop van de winkels in Naarden en Hilversum 

verkrijgen partijen een gezamenlijke positie in de gemeenten Hilversum, Naarden/Bussum en 

Laren die de 50% niet overstijgt. Naast partijen zijn er andere landelijke ketens actief in 

Hilversum en Naarden/Bussum en er toetredingsmogelijkheden zijn. Als gevolg van de 

verkoop van de winkels heeft ACM daarom geen reden meer om aan te nemen dat de 

                                                        
26

 ACM heeft bij de beoordeling van het voorstel de Richtsnoeren Remedies 2007 gevolgd.  
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mededinging op significante wijze in Hilversum, Naarden/Bussum en Laren zal worden 

belemmerd. 

 

63.  Partijen hebben de winkels al vóór de voltrekking van de overname verkocht en 

overgedragen aan Oorwerk B.V. Naar verwachting van ACM zal Oorwerk B.V. de winkels als 

sterke concurrent van partijen voortzetten. Partijen zeggen toe aan ACM dat zij binnen acht 

weken alle structurele banden met de winkels zullen verbreken en dat zij het personeel de 

komende twee jaar niet zullen werven. Daarnaast zeggen partijen toe dat zij de winkels 

gedurende tien jaar niet zullen terugkopen van Oorwerk B.V. Zij hebben desgevraagd aan 

ACM verklaard geen plannen te hebben om nieuwe winkels in dit gebied te openen. De 

remedie heeft hiermee een voldoende structureel karakter en is op relatief eenvoudige wijze 

controleerbaar voor ACM.  

 

64. Gelet op het voorgaande acht ACM het voldoende aannemelijk dat het voorstel toereikend is 

om, in de vorm van aan dit besluit verbonden voorwaarden, de in dit besluit geconstateerde 

mogelijke mededingingsrechtelijke bezwaren als gevolg van deze concentratie weg te 

nemen. De door partijen voorgestelde voorwaarden, zoals weergegeven in punt 61, zullen 

daarom aan dit besluit worden verbonden. 
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VII. CONCLUSIE 
 

65. Na onderzoek van deze melding is ACM tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie 

binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht. Met inachtneming van de voorwaarden in punt 61 van dit besluit heeft 

geen reden om aan te nemen dat die concentratie de daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

 

66. ACM verbindt het voorstel in punt 61 als voorwaarden aan dit besluit. 

 

67. Gelet op het bovenstaande deelt ACM mede dat voor het tot stand brengen van de 

concentratie waarop de melding betrekking heeft, onder de voorwaarden in punt 61, geen 

vergunning is vereist. 

 

 

Datum: 7 september 2016 
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weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 

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

 


