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BESLUIT 
 

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

Mededingingswet. 
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1 MELDING 

 

1. Op 10 juni 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 (hierna: 

Mw). Hierin is medegedeeld dat Incarlin B.V. voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin 

van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw, over Bakkersland Groep B.V. Van de melding is 

mededeling gedaan in Staatscourant 32475 van 17 juni 2016. Op 28 oktober 2016 heeft ACM 

een wijziging van de melding ontvangen waarin is beschreven op welke wijze de 100%-

dochterondernemingen van Incarlin B.V. die thans deelnemen in Bake Five (zie hierna) uit Bake 

Five zullen treden. 

2. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant heeft een derde (markt)partij een 

zienswijze naar voren gebracht. Deze zienswijze wordt, voor zover er overwegingen aan zijn 

ontleend die dragend zijn voor dit besluit, in het navolgende nader uiteengezet. ACM heeft 

tevens een anonieme brief ontvangen over de voorgenomen concentratie. Ambtshalve zijn 

vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 

 

2 PARTIJEN 

 

3. Incarlin B.V. (hierna: Incarlin) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Incarlin 

houdt alle aandelen in Borgesius Holding B.V. Borgesius Holding B.V. houdt alle aandelen in 

Bakkerij Veenhuis B.V., Bakkerscafé B.V., Borgesius Bakkerijen B.V., Borgesius Brood, Beleg & 

Bezorging B.V., Borgesius Webro B.V. en Vemo B.V. (Bakkerij Veenhuis Arnhem B.V. en 

Borgesius Nieuw Amsterdam B.V.) (hierna gezamenlijk ook: Borgesius). Daarnaast houden de 

bestuurders van Incarlin via persoonlijke holdingmaatschappijen (indirect) […]
1
% van de 

aandelen in Bakkerij Faber B.V. te Hoogeveen (hierna: Faber). Faber heeft op haar beurt alle 

aandelen in Bakkerij Smithuis B.V. te Oldenzaal (hierna: Smithuis). Borgesius is actief op het 

gebied van de productie, distributie en verkoop van brood en belegde broodjes.  

4. Borgesius houdt […]% van de aandelen in het samenwerkingsverband Bake Five Holding B.V. 

(hierna: Bake Five). Bake Five is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige industriële 

                                                        
1
 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 de bandbreedtes. 
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bakkerijen en na Bakkersland de nummer twee op de markt.
2
 Daarnaast neemt Borgesius ook 

deel in Bake Five door middel van een Deelnemersovereenkomst die in 2000 tussen Bake Five 

en (onder meer) Borgesius is gesloten. Namens Bake Five leveren de aangesloten bakkerijen 

dagvers brood aan retailers. Borgesius levert namens Bake Five aan [100-150] filialen van 

Jumbo. 

5. Bakkersland Groep B.V. (hierna: Bakkersland) is een besloten vennootschap naar Nederlands 

recht. De aandelen in Bakkersland worden gehouden door de investeringsmaatschappij Parcom 

Capital Management B.V. Bakkersland staat aan het hoofd van een groep ondernemingen die 

de grootste industriële bakkerij in Nederland vormt en actief is op het gebied van de productie, 

verkoop en distributie van brood(producten), banket en gebak. 

6. In dit besluit worden Borgesius en Bakkersland gezamenlijk ook aangeduid als ‘partijen’.  

 

3 DE GEMELDE OPERATIE 

 

7. Blijkens de melding is Incarlin voornemens het volledige aandelenkapitaal in Bakkersland te 

verkrijgen. De voorgenomen transactie blijkt nader uit de Koopovereenkomst Bakkersland Groep 

B.V. d.d. 2 juni 2016.  

8. Door haar deelname in Bake Five zou Borgesius verbonden blijven aan de tweede grootste 

speler op de markt in Nederland. Borgesius spreekt zich niet uit over de vraag of de 

mededinging op de Nederlandse markt hierdoor significant zou kunnen worden belemmerd. Om 

deze discussie te vermijden, geven partijen in de concentratiemelding aan dat Borgesius bij het 

doorgaan van de voorgenomen transactie voornemens is uit Bake Five te treden. 

9. Nadat partijen door ACM op de hoogte waren gesteld dat een enkel voornemen om uit te treden 

onvoldoende is om de concentratie te beoordelen als ware Borgesius uit Bake Five getreden, 

hebben partijen op 28 oktober 2016 de door hen aangemelde transactie gewijzigd.  

10. Borgesius en Bake Five hebben op 28 oktober 2016 definitieve overeenstemming bereikt over 

de beëindiging van hun relatie zoals blijkt uit de beëindigingsovereenkomst ex artikel 7:900 

Burgerlijk Wetboek van 28 oktober 2016 (hierna: de Beëindigingsovereenkomst). De uittreding 

van Borgesius uit Bake Five bestaat uit de volgende elementen: 

                                                        
2
 Naast Borgesius maken hier nog zeven zelfstandige (middel)grote industriële bakkerijen deel van uit: Visser, Wiltink, 

Bacu, Bouman, Klootwijk, Van de Kletersteeg en Pater. 
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 Borgesius heeft met Bake Five overeenstemming bereikt over de beëindiging van de 

Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang per 28 oktober 2016. Tegelijkertijd heeft 

Borgesius met Bake Five overeenstemming bereikt over het sluiten van een nieuwe 

overeenkomst met het oog op de bediening van Jumbo op grond waarvan Borgesius onder 

identieke commerciële voorwaarden als onder de Deelnemersovereenkomst de leveringen 

aan de winkels van Jumbo zal voortzetten, maar waarbij Borgesius noch Bake Five jegens 

elkaar enige rechten of plichten verkrijgen die zien op iets anders dan de bediening van 

Jumbo onder de bestaande overeenkomst tussen Bake Five en Jumbo (hierna: de 

Overeenkomst Bediening Jumbo). Deze overeenkomst treedt met onmiddellijke ingang in de 

plaats van de Deelnemersovereenkomst. Het Huishoudelijk Reglement, de overeenkomst 

met Optifood B.V. en alle andere mogelijke overeenkomsten tussen Borgesius en Bake Five 

(zoals bijvoorbeeld een telefoonovereenkomst en softwareovereenkomst) worden eveneens 

beëindigd of verliezen hun werking, behalve daar waar zij nodig zijn voor de bediening van 

Jumbo, in welk geval zij zullen voortduren gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

Bediening Jumbo. De Beëindigingsovereenkomst bepaalt dat de Overeenkomst Bediening 

Jumbo op geen enkele manier grond biedt voor de uitwisseling van informatie tussen 

Borgesius en Bake Five, anders dan voor zover strikt noodzakelijk voor de bediening van 

Jumbo. Tevens zijn Borgesius en Bake Five overeengekomen dat Bake Five op grond van 

de Overeenkomst Bediening Jumbo geen bevoegdheid meer zal hebben om Borgesius 

instructies te geven, anders dan voor zover strikt noodzakelijk om Jumbo te bedienen, op 

dezelfde wijze als Bake Five als hoofdleverancier, ook wel genoemd category captain, 

instructies kan geven aan de vestiging van Bakkersland te Terneuzen in het kader van de 

bediening van Jumbo. 

 Borgesius heeft op 28 oktober 2016 haar aandelen in Bake Five verkocht aan Bake Five 

welke aandelen uiterlijk op 31 oktober 2016 zullen zijn overgedragen aan Bake Five. 

Hierdoor heeft Borgesius haar stemrechten in Bake Five en alle andere rechten die zijn 

verbonden met het aandeelhouderschap uiterlijk per 31 oktober 2016 definitief verloren. Om 

te verzekeren dat tussen Bake Five en Borgesius ook in de (nabije) toekomst na de 

voorgenomen concentratie geen structurele banden bestaan, zegt Borgesius toe in de 

eerste […] jaar na totstandbrenging van de voorgenomen concentratie niet opnieuw te zullen 

deelnemen in Bake Five. 

 Eenieder aan de zijde van Borgesius heeft zich per 28 oktober 2016 teruggetrokken uit alle 

gremia die zijn verbonden aan Bake Five of één van haar dochterondernemingen of aan 

organisaties die aan Bake Five zijn verbonden. 

 

11. Op basis van voorgaande concludeert ACM dat Borgesius de banden met Bake Five 

onherroepelijk en daarmee structureel heeft doorbroken. Alle informatie-uitwisseling tussen Bake 

Five en Borgesius is reeds beëindigd en zal na het sluiten van de Overeenkomst Bediening 
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Jumbo enkel nog plaats vinden indien strikt noodzakelijk om Borgesius in staat te stellen Jumbo 

te bedienen. 

 

4  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

 

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

Mededingingswet. De hiervoor, onder de punten 7 tot en met 11, omschreven transactie leidt er 

toe dat Incarlin uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Bakkersland.  

13. Betrokken ondernemingen zijn Incarlin en Bakkersland. 

14. 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. 

 

5 BEOORDELING 

 

15. In dit hoofdstuk beschrijft ACM eerst de karakteristieken van de broodmarkt (5.1), vervolgens de 

relevante markten (5.2) en daarna de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor deze 

markten (5.3). 

5.1 Karakteristieken van de broodmarkt 

16. Consumenten kopen hun brood voor 75 - 80% in de supermarkt
3
. Dit brood bestaat, vanuit het 

gezichtspunt van de consument, zowel uit kant-en-klaar, direct eetbaar brood, ook wel dagvers 

brood genoemd, als uit op specifieke wijze bewerkt en verpakt, thuis af te bakken brood, ook wel 

niet-dagvers brood genoemd.
4
 De supermarkten kopen het dagverse brood in bij (industriële) 

bakkerijen, in verschillende vormen. Een deel van het brood is kant-en-klaar en kan direct 

worden uitgeleverd aan de consument, een ander deel is half-afgebakken of bevroren en wordt 

in de winkel eerst (af)gebakken. Het zogenaamde dagverse brood wordt door de supermarkt dus 

in verschillende vormen ingekocht. 

17. Niet-dagvers brood kopen supermarkten in de regel in bij gespecialiseerde bakkerijen die 

beschikken over apparatuur om de producten zodanig te bewerken en verpakken dat deze 

                                                        
3
 Bronnen: GfK, Rabobank (Cijfers & Trends, oktober 2015). 

4
 Diverse (mogelijke) substituten voor brood (crackers, muesli, etc.) worden hier buiten beschouwing gelaten. 
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lang(er) houdbaar zijn (zie ook hierna). Borgesius en Bakkersland zijn niet actief in het segment 

niet-dagvers brood.  

18. Het dagverse brood wordt, zo blijkt uit het door ACM gehouden onderzoek onder marktpartijen, 

door supermarkten bij voorkeur ingekocht bij één, ‘dedicated’ industriële bakkerij die daarmee 

als hoofdleverancier fungeert. Dit geldt met name voor het zogenaamde grootbrood en voor de 

bulkproducten binnen het segment. ‘Kleinbrood’ en allerlei (al dan niet regionale) specialiteiten 

worden regelmatig ingekocht bij andere bakkerijen dan de hoofdleverancier. 

19. Uit het onderzoek van ACM onder marktpartijen blijkt dat de relatie tussen supermarkten en hun 

hoofdleverancier van brood(producten) hecht is en ontstaat de indruk dat de supermarkt 

dominant is in die relatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de duur van de contracten (in eerste instantie 

drie tot vijf jaar, maar regelmatig veel langer), uit het feit dat de supermarkt zijn leverancier in 

belangrijke mate betrekt bij het bepalen van de strategie op het gebied van brood, uit locatie-

exclusiviteit
5
 bij de bakkerij die is afgedwongen door de supermarkt en uit specifieke 

investeringen die de bakkerij doet op verzoek van en gericht op de supermarkt. Hieruit blijkt een 

bepaalde vorm van nauwe verticale samenwerking. 

20. Het Nederlandse supermarktlandschap wordt in sterke mate bepaald door enkele partijen met 

grote marktaandelen: Albert Heijn circa 35%, Jumbo circa 19%, Superunie (alle deelnemers 

tezamen) circa 29%, Lidl circa 10% en Aldi circa 7%.
6
 De supermarktketens hebben vele 

tientallen tot enkele honderden winkels en vertegenwoordigen allemaal een zeer groot 

inkoopvolume. Dit betekent dat een industriële bakkerij al snel geheel kan zijn gevuld door de 

klandizie van één supermarktketen en dat het vertrek van één supermarkt een bakkerij ernstige 

commerciële schade kan toebrengen. 

21. Bakkersland is thans marktleider op de markt voor productie, distributie en verkoop van brood 

aan de retailsector. Door de beoogde overname van Bakkersland door Borgesius zou de positie 

als marktleider kunnen worden verstevigd. ACM heeft tot taak te onderzoeken wat de effecten 

op de mededinging zijn als gevolg van de voorgenomen concentratie.  

22. In het vervolg van dit besluit zet ACM nader uiteen welk effect de voorgenomen concentratie 

naar de overtuiging van ACM zal hebben op (de mededinging op) de relevante markt. 

                                                        
5
 Met locatie-exclusiviteit wordt bedoeld dat de bakkerij in de vestigingen die voor de supermarkt produceren in het 

geheel geen brood voor andere retailers mag produceren (ook niet volgtijdelijk). De bakkerij kan deze vestigingen dus 

ook niet (gedeeltelijk) aanbieden aan andere retailers zolang het contract met deze supermarktorganisatie loopt. 
6
 Cijfers 2015. 
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5.2 Relevante markten 

5.2.1 Relevante productmarkten 

23. De activiteiten van Borgesius en Bakkersland overlappen op het gebied van de productie, 

distributie en verkoop (hierna gezamenlijk: productie) van dagvers brood aan de retailsector en 

aan de foodservice sector. 

(1) Productie van brood 

24. In eerdere besluiten heeft ACM in het midden gelaten of sprake is van mogelijke (deel)markten 

voor de productie van dagvers brood enerzijds en niet-dagvers brood anderzijds.
7
 Tot de 

mogelijke markt voor de productie van dagvers brood worden zowel afgebakken als half 

afgebakken brood dat in de supermarkt wordt afgebakken (ook wel “winkelafbakbrood” 

genoemd) gerekend. Ten aanzien van het dagvers brood bevestigen concurrenten en afnemers 

dat afgebakken brood en half afgebakken brood volledig substitueerbaar zijn aan zowel de 

aanbod- als vraagzijde van de markt.  

25. Partijen menen dat ook diepgevroren deegstukken die aan supermarkten worden geleverd en in 

de winkel worden afgebakken tot deze mogelijke markt behoren.
8
 Partijen stellen daarbij dat de 

categorieën half afgebakken brood en diepgevroren deegstukken steeds groter worden. 

26. Eén marktpartij is van mening dat de productie van diepgevroren brood of deegstukken niet tot 

de markt behoort en dat binnen de mogelijke markt van dagvers brood een nader onderscheid 

dient te worden gemaakt tussen ‘groot brood’ en ‘diepvries klein brood - krokant’
9
. De reden 

hiervoor zou liggen in de verschillen in technisch productieproces, inpakmethode en logistiek 

proces enerzijds en koop- en eetmoment anderzijds. Deze marktpartij verwijst hierbij naar een 

besluit
10

 van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) waarin “de Commissie aangeeft 

dat haar marktonderzoek uitwijst dat een aparte productmarkt lijkt te bestaan voor 

diepvriesbrood”. 

27. ACM vindt de argumentatie voor dit onderscheid, in de vorm van de verwijzing naar de 

aangehaalde beschikking van de Commissie, niet overtuigend, aangezien bedoelde beschikking 

gaat over producenten van ‘frozen food’, oftewel producten die door consumenten in bevroren 

                                                        
7
 Zie het besluit van ACM van 22 september 2008 in zaak 6450/Bakkersland - Quality Bakers, punt 12, het besluit van 

ACM van 12 september 2005 in zaak 5162/Gilde Participaties - Bart’s Retail, punt 10, en het besluit van 20 september 

2000 in zaak 2064/Kamps - Schothuis, punt 10. 
8
 Overigens geven partijen zelf aan dat deegstukken nu nog een bescheiden categorie vormen. 

9
 Dit betreft croissants, pistolets, kaiserbrötchen, et cetera. 

10
 Beschikking van de Europese Commissie van 7 augustus 2015, zaak M.7669 (Lion Capital / Aryzta / Picard Europe). 
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toestand worden aangeschaft. In die context komt ACM een aparte productmarkt voor bevroren 

brood(producten) logisch voor. In deze zaak is dit echter niet aan de orde. Bovendien heeft ACM 

in haar onderzoek onder marktpartijen geen bevestiging voor dit onderscheid gekregen. Daarom 

gaat ACM bij de beoordeling van deze overname uit van één mogelijke markt voor de productie 

van dagvers brood zonder dat deze nader onderscheiden wordt naar ‘groot brood’ enerzijds en 

‘diepvries klein brood - krokant’ anderzijds.  

28. Zoals al in punt 16 beschreven, is niet-dagvers brood het brood dat de consument thuis afbakt. 

Voor de verpakking van niet-dagvers brood zijn speciale en per onderscheidenlijk segment 

verschillende verpakkingsmachines nodig. De investeringskosten om niet-dagvers brood te 

maken, zijn daardoor aanzienlijk. Het onderzoek dat ACM onder marktpartijen heeft gehouden 

laat bovendien zien dat er verschillen zijn tussen koop- en eetmoment van niet-dagvers brood 

ten opzichte van dagvers brood, aangezien niet-dagvers brood grotendeels bestaat uit broodjes, 

baquettes en ‘klein krokant’.  

29. Voor de beoordeling van deze concentratie kan in het midden worden gelaten of sprake is van 

één markt voor de productie van zowel dagvers brood als niet-dagvers brood of dat deze te 

onderscheiden valt in een markt voor de productie van dagvers brood enerzijds en een markt 

voor de productie van niet-dagvers brood anderzijds omdat de materiële beoordeling hierdoor 

niet wordt beïnvloed (zie de punten 45 tot en met 84). 

(2) Verkoopkanalen 

30. Borgesius en Bakkersland leveren aan de retailsector en in beperkte mate aan de foodservice 

sector waarbij vooral Borgesius amper aan de foodservice sector levert. Borgesius en 

Bakkersland zijn niet actief met de verkoop aan ambachtelijke bakkerijen. 

31. In eerdere besluiten heeft ACM overwogen dat een nader onderscheid zou kunnen worden 

gemaakt naar verkoopkanaal (supermarkten, ambachtelijke bakkerijen, markten en overige 

kanalen zoals het ‘out-of-home’ en ‘foodservice’ kanaal), maar heeft dit uiteindelijk in het midden 

gelaten.  

Visie partijen op verkoopkanalen 

32. Volgens partijen dient vanuit het oogpunt van de consument geen nader kwaliteitsonderscheid te 

worden gemaakt naar brood van de warme bakker en brood van retailers. Zij zijn van mening dat 

vanuit de vraagzijde bezien brood van warme bakkers en retailers substitueerbaar is.  

33. Vanuit de aanbodzijde bezien, wijzen partijen er op dat als geen sprake is van totale 

aanbodsubstitutie tussen warme en industriële bakkerijen, in elk geval een grijs gebied bestaat 
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tussen beide categorieën. Aan de ene zijde van het spectrum staat de warme bakker die alleen 

voor zijn eigen winkel bakt en alleen aan consumenten verkoopt. Aan de andere zijde van het 

spectrum staan industriële bakkerijen die honderden supermarkten en/of andere grote klanten 

beleveren. Tussen deze beide uitersten bestaan middelgrote en zelfs kleinere bakkerijen die, 

volgens partijen, geschikt zijn om supermarkten te beleveren.  

 

Visie marktpartijen en reactie ACM 

34. In het onderzoek door ACM onder marktpartijen stellen enkele marktpartijen dat binnen de markt 

voor de productie van brood een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen de productie 

van brood voor supermarkten enerzijds en andere afzetkanalen anderzijds. De reden hiervoor is 

dat (i) niet-industriële bakkerijen niet de capaciteit hebben om het totale volume van 

supermarkten te produceren, (ii) supermarkten een voorkeur hebben om met zo min mogelijk 

bakkerijen zaken te doen en (iii) het lastig is om een consistente kwaliteit van brood te 

garanderen wanneer verschillende bakkerijen voor één supermarkt produceren. 

35. Volgens een marktpartij dient nader onderscheid te worden gemaakt tussen de productie van 

brood voor een ‘harddiscount retailer’
11

 enerzijds en voor ‘niet-harddiscount retailers’ (ook wel 

‘service retailers’ genoemd)
12

 anderzijds. Volgens deze marktpartij is het dagvers brood 

assortiment van de harddiscount retailers eenvoudiger waardoor een bakkerij die aan een 

dergelijke retailer levert, moet volstaan met een lager gekwalificeerde productie- en 

distributiestructuur om het kostenniveau te halen dat harddiscount retailers eisen.  

36. Er zijn geen andere aanwijzingen uit het door ACM gehouden onderzoek onder marktpartijen 

naar voren gekomen die er op wijzen dat een nader onderscheid moet worden gemaakt naar 

type supermarkt. Integendeel, uit het onderzoek is juist naar voren gekomen dat bakkerijen in 

het verleden achtereenvolgens een ‘harddiscount retailer’ en een ‘service retailer’ hebben 

beleverd, of vice versa. Een en ander geeft ACM geen aanleiding een nader onderscheid te 

maken binnen een markt voor de productie en verkoop van (dagvers) brood aan supermarkten.  

Conclusie productmarkt 

37. Zoals eerder beschreven (zie punt 29) kan in het midden worden gelaten of sprake is van één 

markt voor de productie van zowel dagvers brood als niet-dagvers brood. 

                                                        
11

 Zoals bijvoorbeeld Aldi en Lidl. 
12

 Zoals bijvoorbeeld Albert Heijn, Jumbo en Superunie. 
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38. Evenals in eerdere besluiten kan in het midden worden gelaten of er binnen de mogelijke 

(deel)markten voor de productie van brood onderscheid moet worden gemaakt naar 

verkoopkanaal, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 

45 tot en met 84). Borgesius en Bakkersland produceren binnen de retailsector beide uitsluitend 

voor supermarkten. Indien zou worden uitgegaan van een markt die ook andere verkoopkanalen 

binnen de retailsector zou omvatten, zou de positie van Borgesius en Bakkersland op die markt 

logischerwijs kleiner zijn. Om die reden zullen de gevolgen van onderhavige overname in het 

hiernavolgende beoordeeld worden op een markt voor de productie en verkoop van (dagvers) 

brood aan supermarkten. 

39. Zoals genoemd in de punten 23 en 30 leveren Borgesius en Bakkersland niet alleen 

brood(producten) aan de retailsector, maar ook aan de foodservicesector als gevolg waarvan de 

activiteiten van Borgesius en Bakkersland ook in deze laatstgenoemde sector overlappen. Het 

gezamenlijke marktaandeel van de combinatie Borgesius/Bakkersland in deze laatstbedoelde 

sector is echter zo gering dat ACM deze activiteiten in het vervolg van dit besluit buiten 

beschouwing laat.  

5.2.2 Relevante geografische markt(en) 

40. In eerdere besluiten
13

 hebben ACM en de Commissie in het midden gelaten of de markt(en) voor 

de productie van brood regionaal, nationaal of ruimer dan nationaal is (zijn). In eerdere besluiten 

heeft ACM deze markt(en) vanuit een nationaal perspectief beoordeeld. 

41. In het besluit van ACM van 22 september 2008 in zaak 6450/Bakkersland - Quality Bakers is 

vastgesteld dat distributie voor dagverse producten destijds plaats vond binnen een straal van 

100 à 200 kilometer rondom een bakkerij. Partijen stellen dat sinds dit besluit de ontwikkelingen 

zijn doorgegaan die wijzen op een internationale markt. Volgens partijen verschuift een groter 

deel van de productie naar dagvers winkelafbakbrood waarbij de transportafstand veel groter 

kan zijn dan in het geval van afgebakken dagvers brood.
14

 Diepgevroren deegstukken kunnen 

over een nog grotere afstand worden vervoerd. Volgens partijen hebben vrijwel alle 

supermarkten tegenwoordig een oven waarin zij brood kunnen afbakken. Als gevolg daarvan 

bestaat, volgens partijen, voor een belangrijk deel van de markt voor de levering van dagvers 

brood in elk geval prijsdruk vanuit het buitenland. 

                                                        
13

 Zie het besluit van ACM van 22 september 2008 in zaak 6450/Bakkersland - Quality Bakers, punt 27; het besluit van 

ACM van 12 september 2005 in zaak 5162/Gilde Participaties - Bart’s Retail, punt 12; beschikking van de Commissie 

van 19 december 2011 in zaak COMP/M.6430 - Oaktree/Panrico; beschikking van de Commissie van 18 september 

2008 in zaak COMP/M.5286 - Lion Capital Foodvest; beschikking van de Commissie van 15 mei 2013 in zaak 

COMP/M.6891 - Agrofert/Lieken. 
14

 Zo laat Albert Heijn winkelafbakbrood uit Polen en België komen. 
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42. Uit het onderzoek van ACM onder marktpartijen komt naar voren dat industriële bakkerijen op 

landelijk niveau met elkaar concurreren als het gaat om contracten met supermarkten. Er zijn 

zeven landelijke retailketens: AH, Jumbo, Aldi, Lidl, Spar, Plus en Coop. De laatste drie behoren 

tot (inkooporganisatie) Superunie. Ook (warenhuisketen) HEMA levert (een beperkt assortiment) 

dagvers brood. De inkoop voor supermarkten vindt overwegend op centraal en derhalve op 

nationaal niveau plaats. Daarnaast bestaat er een groot aantal regionaal actieve retailers 

(Hoogvliet, Deen, Jan Linders, Poiesz, Emté) die in de regel ook door één partij worden 

beleverd, maar voor wie landelijke dekking geen vereiste is. 

43. Uit het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat afstanden tot circa 150 kilometer overbrugbaar 

zijn voor bakkerijen om supermarkten te beleveren. Eisen van de supermarkten ten aanzien van 

de maximale transportafstand en -tijd tussen een bakkerij en een supermarktlocatie en logistieke 

kosten spelen hierbij een rol.  

44. Ook in deze casus kan worden aangenomen dat de concentratie primair vanuit nationaal 

perspectief (één inkoopadres) dient te worden beoordeeld. Desalniettemin zal bij de beoordeling 

van de gevolgen van de voorgenomen concentratie rekening gehouden worden met regionale 

accenten (nabijheid bij de filialen van supermarkten).  

5.3 Gevolgen van de concentratie 

45. In deze paragraaf beschrijft ACM de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de 

mogelijke markt(en) voor de productie van (dagvers) brood.  

46. Partijen zijn van mening dat ook na de concentratie voldoende concurrentie op de markt voor de 

productie van (dagvers) brood overblijft. Volgens partijen leidt de concentratie niet tot 

mededingingsrechtelijke bezwaren gelet op het lage gezamenlijke marktaandeel van Borgesius 

en Bakkersland. Partijen geven aan dat Borgesius door de voorgenomen overname geen 

dominante positie krijgt op de markt voor de productie van (dagvers) brood. Er blijven voldoende 

concurrenten over die brood aan supermarkten kunnen leveren. Daarnaast geven partijen aan 

dat Borgesius na de voorgenomen concentratie niet in staat is om de prijzen te verhogen of de 

kwaliteit te verslechteren, vanwege de zeer grote afnemersmacht van de supermarkten die zij 

belevert.  

Standpunt derden 

47. Een concurrent, maar ook supermarkten stellen desgevraagd dat de voorgenomen overname tot 

gevolg zou hebben dat Borgesius een zeer groot marktaandeel krijgt op een nationale markt 

voor de productie van brood. Daarnaast zou er een zeer beperkte concurrentiedruk uitgaan van 

andere grote, middelgrote en kleine bakkerijen waardoor het zeer aannemelijk is dat als gevolg 
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van de concentratie de mededinging zou worden belemmerd, met name in de Noordoostelijke 

provincies (Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel). 

Beoordeling 

48. Om de horizontale effecten van de concentratie te beoordelen heeft ACM (a) de marktaandelen 

van Borgesius en Bakkersland vastgesteld, (b) de positie van de verschillende aanbieders op de 

relevante markt beschreven, (c) verticale samenwerking geanalyseerd en (d) gekeken naar 

eventuele compenserende macht van afnemers.  

 

(a) Omvang van de markt en marktaandeel van Borgesius en Bakkersland 

49. Er zijn geen openbare bronnen beschikbaar waaruit eenvoudig de omvang van de markt voor de 

productie, distributie en verkoop van dagvers brood aan de retailsector en het aandeel van 

Borgesius en Bakkersland op die markt kunnen worden vastgesteld. 

50. Partijen hebben aan ACM een berekening van de omvang van de markt en het gezamenlijke 

marktaandeel van Borgesius/Bakkersland voorgelegd. In deze berekening hebben partijen de 

benodigde cijfers afgeleid uit data van kassaverkopen door supermarkten in Nederland die 

worden geregistreerd door markt research bureau IRI (hierna: IRI). De data die partijen hebben 

gebruikt, betreffen de daadwerkelijke, aan de kassa geregistreerde omzetten in het segment 

Brood, luidend in consumentenprijzen, die in 2015 door het merendeel
15

 van de supermarkten in 

Nederland zijn behaald. Voor de omvang van de markt gaan partijen primair uit van het totaal 

van de segmenten “Vers brood” en “HBS
16

 Grootbrood Kleinbrood Stokbrood”, maar voegen aan 

dit totaal diverse bedragen toe omdat zij menen dat de data zonder deze toevoegingen geen 

correct of volledig beeld van de situatie geven. Deze toevoegingen zijn grotendeels gebaseerd 

op aannames van partijen zelf. 

 

51. Partijen stellen dat het totaal van bovenstaande stappen € 1,906 miljard bedraagt. Dit is te lezen 

als: de totale waarde van het dagverse brood dat in 2015 door retailers is ingekocht bij 

(industriële) bakkerijen, uitgedrukt in consumentenprijzen. 

52. Partijen hebben de omzet van Borgesius en Bakkersland in consumentenprijzen berekend door 

de productvolumes die zij aan de retailers hebben geleverd op artikelniveau te vermenigvuldigen 

met de consumentenprijzen per artikel die de retailers hanteren. Deze laatstbedoelde prijzen zijn 

bekend bij partijen. Partijen berekenen hun gezamenlijke marktaandeel op basis van waarden in 

consumentenprijzen op [30-40]%.  

                                                        
15

 In de data die IRI registreert, ontbreken enkele supermarkten. De belangrijkste hiervan zijn Lidl en Aldi. 
16

 HBS = Houdbare Brood Specialiteiten. 
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53. Partijen hebben deze berekening ook uitgevoerd met cijfers die luiden in groothandelsprijzen. 

Hiervoor hebben partijen de retailmarges (verschil tussen groothandels- en consumentenprijzen) 

geschat. In deze variant bedraagt de totale waarde van het door retailers ingekochte en dus door 

(industriële) bakkerijen verkochte brood tegen groothandelsprijzen € 976 miljoen. Op de aldus 

berekende markt stellen partijen dat Borgesius en Bakkersland een gezamenlijk marktaandeel 

van circa [30-40]% hebben.  

 

54. Op basis van het voorgaande concluderen partijen dat het gezamenlijke marktaandeel van 

Borgesius en Bakkersland op de kleinst mogelijke markt, namelijk de markt voor levering van 

dagvers brood aan de retailsector, ligt tussen de [30-40]%. 

 

55. In het onderzoek door ACM onder marktpartijen hebben diverse marktpartijen desgevraagd een 

schatting gegeven van het gezamenlijke marktaandeel van Borgesius en Bakkersland. Deze 

schattingen van het gezamenlijke marktaandeel van partijen liggen tussen de [50-70]%. ACM 

constateert dat het door partijen becijferde gezamenlijke marktaandeel wezenlijk verschilt van de 

perceptie bij marktpartijen van dat marktaandeel. 

56. ACM heeft de omvang van de relevante markt en het marktaandeel van Borgesius en 

Bakkersland op die markt ook zelf berekend. ACM volgt in hoofdlijn de benadering van partijen 

door uit te gaan van de kassaverkopen door supermarkten, maar ziet reden om de aanvullingen 

die partijen voorstellen
17

 grotendeels buiten beschouwing te laten omdat deze voornamelijk zijn 

gebaseerd op schattingen van partijen zelf. ACM gaat daarom uitsluitend uit van daadwerkelijk 

gerealiseerde en geregistreerde omzetten. ACM realiseert zich dat de totale omzet in de 

relevante markt hierdoor mogelijk te laag wordt weergegeven wat leidt tot een (zekere) 

overschatting van het marktaandeel van Borgesius en Bakkersland. ACM heeft de berekeningen 

uitgevoerd op basis van zowel consumentenprijzen als groothandelsprijzen. 

57. Volgens de berekening van ACM bedraagt de markt voor de productie en levering van dagvers 

brood aan de retailsector, als de kleinst mogelijke relevante markt, uitgedrukt in 

groothandelsprijzen € 654 miljoen.  

58. In de wetenschap dat de berekening van ACM mogelijk een overschatting van het marktaandeel 

van Borgesius en Bakkersland inhoudt, gaat ACM in de verdere beoordeling van de 

voorgenomen concentratie uit van een gezamenlijk marktaandeel van Borgesius en Bakkersland 

van ten hoogste [40-50]% (Borgesius circa [0-10]% en Bakkersland circa [30-40]%). 

                                                        
17

 Zoals aangeduid in punt 50. 
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59. Zoals beschreven in punt 3 bezitten bestuurders van Incarlin via hun persoonlijke 

holdingmaatschappijen (indirect) […]% van de aandelen in Faber en Smithuis. Partijen stellen 

dat dit belang uitsluitend om financiële redenen wordt gehouden en dat Borgesius op geen 

enkele wijze betrokken is bij of invloed uitoefent op de bedrijfsvoering van Faber en Smithuis. 

Het gezamenlijke marktaandeel van Faber en Smithuis op de relevante markt bedraagt circa [0-

5]%18. Indien de omzet van Faber en Smithuis voor de beoordeling van de concentratie moet 

worden toegerekend aan Borgesius neemt het gezamenlijke marktaandeel van Borgesius en 

Bakkersland toe tot maximaal [40-50]%. 

(b) Positie van verschillende aanbieders op relevante markt 

60. De grootste concurrent van Borgesius en Bakkersland is Bake Five. De bij Bake Five 

aangesloten bakkerijen liggen redelijk verspreid over Nederland. Het marktaandeel van Bake 

Five, inclusief de omzet die thans door Borgesius wordt behaald, maar die valt onder de 

overeenkomst die is gesloten door Bake Five, bedraagt [10-20]%. 

61. Bake Five belevert hoofdzakelijk supermarkten en grootwinkelbedrijven. De grootste afnemer 

van Bake Five is Jumbo, die feitelijk wordt beleverd door meerdere bakkerijen binnen Bake Five. 

Eén hiervan is Borgesius. Aangezien de leveringsovereenkomst is afgesloten tussen Jumbo en 

Bake Five, raakt Borgesius als gevolg van de concentratie Jumbo formeel kwijt als klant. 

Borgesius en Bake Five hebben echter gelijktijdig met het uittreden van Borgesius uit Bake Five 

de Overeenkomst Bediening Jumbo gesloten voor een periode tot uiterlijk de datum waarop het 

contract met Jumbo afloopt ([…]).  

62. Naast genoemde partijen zijn nog diverse andere (industriële) bakkerijen actief op het gebied 

van de productie van brood voor de retailsector zoals bijvoorbeeld Schat’s Bakkerijen, Braas 

Brood en Banketbakkerij, Bakkerij Holland met vestigingen De Paauw en Van der Zee en 

Bakkerij Fuite. Als gezegd in punt 19 leveren de meeste bakkerijen exclusief aan één of twee 

retailers. In enkele gevallen is de bakkerij organisatorisch verbonden met de retailer 

(bijvoorbeeld Hoogvliet, Vomar). 

63. Ook bestaat er een landelijk samenwerkingsverband van 60 à 70 warme/ambachtelijke 

bakkerijen, Top Bakkers, dat bijvoorbeeld Spar belevert. Daarnaast nemen diverse retailers een 

deel van hun assortiment af bij een (grotere) regionale of lokale warme bakker. 

(c) Verticale samenwerking 

                                                        
18

 Berekend op basis van groothandelsprijzen. 
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64. (Vrijwel) alle marktpartijen die door ACM in haar onderzoek zijn bevraagd, stellen dat deze 

concentratie voor de situatie in Nederland als geheel geen gevolgen voor de mededinging heeft, 

maar hebben gewezen op de situatie in het Noord-Oosten van het land waar als gevolg van de 

concentratie maar één bakkerij met landelijk dekking over zou blijven. ACM heeft haar 

onderzoek daarom met name gericht op deze regio. 

65. De verbondenheid tussen bakkerijen en supermarkten in het Noord-Oosten van Nederland is in 

tabel 1 weergegeven. 

Tabel 1: verbondenheid bakkerijen en supermarkten in het Noord-Oosten van Nederland. 

Bakkerij Vestiging Retailer 

Borgesius Nieuw-Amsterdam (Dr.) Jumbo 

Borgesius Stadskanaal (Gr.) Albert Heijn (Liefde & Passie) 

Veenhuis (Borgesius) Sappemeer Albert Heijn 

Borgesius Leeuwarden Albert Heijn 

Bakkersland Emmeloord Plus, Coop, Poiesz 

Van der Zee Garyp (Fr.) Lidl 

Holland Vriezenveen (Ov.) Lidl 

Faber *) Hoogeveen Aldi 

Smithuis *) Oldenzaal Emté 

*) De familie Borgesius (niet de vennootschap Borgesius) bezit […]% van de aandelen in Faber en Faber op haar 

beurt alle aandelen in Smithuis.  

 

66. Uit het onderzoek van ACM onder marktpartijen komt naar voren dat een groot deel van de 

bakkerijen in het Noord-Oosten van Nederland in handen is van Borgesius. De concentratie zal 

in het Noord-Oosten van Nederland leiden tot een toevoeging van de vestiging van Bakkersland 

in Emmeloord aan de vier vestigingen van Borgesius in Friesland, Groningen en Drenthe. Uit 

onderzoek door ACM onder marktpartijen komt naar voren dat de concurrentie tussen de 

vestigingen van Bakkersland en die van Borgesius reeds vóór de concentratie zeer beperkt is. 

De reden hiervoor is dat bakkerijen voor lange tijd (contractueel) aan een supermarkt zijn 

verbonden om deze (exclusief) te beleveren (ook wel ‘dedication’ genoemd). Sommige 

industriële bakkerijen zetten (bijna) al hun locaties exclusief in voor één supermarkt (zoals 

Borgesius voor Albert Heijn), andere werken met slechts één locatie voor één bepaalde 

supermarkt (zoals Borgesius namens Bake Five voor Jumbo) of wijden hun enige locatie volledig 

aan een supermarktketen voor langere tijd. 
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67. Doordat veel supermarkten zaken doen met een bakkerij die weliswaar formeel onafhankelijk is 

van hen maar die dedicated voor hen bakt, kenmerkt deze markt zich door een duurzame, 

intensieve vorm van verticale samenwerking. In bepaalde gevallen lijken de bakkerijen bijna in-

house bakkerijen te zijn geworden. Immers, dergelijke bakkerijen hebben geen vrijheid om voor 

andere retailers te produceren. De bakkerij is verbonden aan haar afnemer en kan geen andere 

supermarktketen beleveren binnen een afzienbare termijn. De productielijn, distributieketen, het 

assortiment en de diensten van de bakkerij zijn afgestemd op de eisen en kenmerken van de 

afnemer. De recepten volgens welke een bakkerij bakt, worden samen met de supermarkt 

bepaald. In veel gevallen is de supermarkt de eigenaar van de receptuur. In de meeste gevallen 

betreft het jarenlange relaties tussen bakkerijen en supermarkten. Indien nodig doet de bakkerij 

specifieke aanpassingen in haar bedrijfsvoering en investeringen om de betreffende supermarkt 

van dienst te kunnen zijn. (Markt)partijen geven aan dat supermarkten veel invloed hebben op 

de investeringen van bakkerijen. […]. In gevallen waar meerdere bakkerijen voor één 

supermarktketen bakken, is één van hen vaak de hoofdleverancier, ook wel category captain 

genoemd, die in die hoedanigheid aan de andere bakkerij opdraagt wat zij voor de 

supermarktketen moet doen. In sommige leveringscontracten tussen bakkerijen en 

supermarkten worden zelfs zogenaamde ‘change of control’ clausules opgenomen als gevolg 

waarvan de supermarkt een eventuele overdracht van de bakkerij kan blokkeren. Dit getuigt van 

de invloed van de supermarkt. 

 

68. De hechte relatie tussen supermarkten en bakkerijen komt vaak tot uitdrukking in het feit dat 

supermarktorganisaties bij ‘hun’ bakkerijen locatie-exclusiviteit hebben bedongen (zie punt 19 en 

voetnoot 4). Volgens informatie van partijen worden deze eisen door Albert Heijn streng 

bewaakt, onder andere door onaangekondigde bezoeken en audits. Exclusiviteit levert 

belangrijke efficiencyvoordelen op. Ook hebben supermarkten door exclusiviteit meer inspraak 

qua productontwikkeling en zijn ze meer geneigd om investeringen door bakkers (op enige wijze) 

te faciliteren. Alhoewel industriële bakkerijen kapitaalintensief zijn en bakkerijen er financieel bij 

zijn gebaat om hun productiecapaciteit maximaal te benutten, zijn bakkerijen in geval van de 

grote supermarktorganisaties en de hard discounters bereid een deel van hun capaciteit onbenut 

te laten omdat deze organisaties ‘betalen’ voor voornoemde locatie-exclusiviteit. 

 

69. Op basis van het bovenstaande lijkt een sterke onderlinge afhankelijkheid te bestaan tussen 

supermarkten en de grote industriële bakkerijen. 

 

70. Uit het onderzoek van ACM onder marktpartijen blijkt dat de meeste bakkerijvestigingen in het 

Noord-Oosten van Nederland al meer dan 15 jaar aan een bepaalde supermarkt leveren.  
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71. Uit het voorgaande blijkt dat Borgesius is verbonden aan Albert Heijn en, via Bake Five, aan 

Jumbo. Deze verbondenheid heeft als gevolg dat Borgesius in de huidige situatie niet in staat is 

om eventuele capaciteit aan te bieden aan andere supermarkten. Er vindt derhalve geen 

(noemenswaardige) concurrentiedruk plaats tussen de vestigingen van Borgesius en de 

vestiging van Bakkersland in Emmeloord. 

72. ACM heeft uit haar onderzoek onder marktpartijen geen aanwijzingen gekregen die er op wijzen 

dat genoemde supermarkten voornemens zijn om op korte termijn de in tabel 1 genoemde 

locaties ‘op te geven’. Dit onderstreept het standpunt van partijen dat Borgesius en Bakkersland 

geen mogelijkheid hebben om in het Noord-Oosten van Nederland andere supermarkten te 

beleveren.  

 

73. Gelet op voorgaande constateert ACM dat als gevolg van de concentratie op de korte en 

middellange termijn vrijwel geen concurrentie weg valt. 

 

(d) Compenserende afnemersmacht 

 

74. Overeenkomsten tussen bakkerijen en supermarkten worden aangegaan voor een gemiddelde 

duur van drie tot vijf jaar waarbij regelmatig voor vijf jaar wordt gekozen. Alhoewel er in de 

praktijk ook vaak voor een verlenging van de overeenkomst wordt gekozen (zie punt 70), lopen 

er wel degelijk overeenkomsten af en/of gaan supermarkten zich met het oog daarop 

heroriënteren op de bakkerijen waar zij hun brood kunnen inkopen. In die gevallen concurreren 

bakkerijen onderling om een dergelijk contract met een supermarktketen. Om die reden dient te 

worden vastgesteld of na deze concentratie voor supermarkten ook op de langere termijn 

voldoende alternatieven overblijven om tegen vergelijkbare condities als voorafgaand aan de 

concentratie brood beleverd te krijgen. Deze vraag moet in het bijzonder worden beantwoord 

voor supermarkten die (ook) in het Noord-Oosten van Nederland willen worden beleverd 

aangezien Borgesius vooral daar actief is. 

 

75. In het besluit Bakkersland - Quality Bakers is al gewezen op de mogelijkheid dat supermarkten 

investeren in eigen bakkerijen en dat zij aldus in staat zijn zelf bakkerijen te bouwen of over te 

nemen. Als er al supermarkten zijn die dat kunnen, zouden Albert Heijn en Jumbo daartoe in elk 

geval in staat moeten worden geacht. In reactie op een mogelijke prijsverhoging door partijen na 

de concentratie zouden zij kunnen overwegen zelf een bakkerij te beginnen of een reeds 

bestaande bakkerij over te nemen. In het (recente) verleden hebben bijvoorbeeld de retailers 

Hoogvliet, Deka, Vomar en Lidl een eigen bakkerij opgezet. 

 

76. Albert Heijn en Jumbo hebben desgevraagd aangegeven dat zelfbouw een mogelijkheid is, maar 

dat ze niet snel zelf een eigen bakkerij zullen bouwen aangezien zij toch vooraleerst supermarkt 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbaar 

 
1
9
/2

1
 

zijn en geen bakkerij. Ook al zal een supermarkt niet snel over gaan tot de bouw van een eigen 

bakkerij, zou in het geval van Albert Heijn en Jumbo wel sprake kunnen zijn van sponsored entry 

indien zij het belang inzien van een (nieuwe) bakkerij(vestiging) in het Noord-Oosten van 

Nederland. Beide moeten in staat worden geacht om in een dergelijk geval, mede gelet op de 

invloed die zij nu al uitoefenen op de bakkerijen met wie zij zaken doen, een toetreding te 

ondersteunen. 

 

77. Voor de andere, kleinere supermarktorganisaties als Plus en Coop geldt dat zij zich, alhoewel 

ook zij de wens hebben met zo min mogelijk bakkers zaken te doen, eenvoudiger door meerdere 

(type) bakkerijen, namelijk (ook) middelgrote industriële bakkerijen en (zelfs) ambachtelijke 

bakkers zoals het samenwerkingsverband Top Bakkers, kunnen laten beleveren. In het 

marktonderzoek hebben supermarkten aangegeven dat dit wellicht minder efficiënt is, maar het 

is wel mogelijk, afhankelijk van de winkeldichtheid van een supermarktformule in het Noord-

Oosten van het land. 

 

78. [Een supermarktketen] heroriënteert zich momenteel op de door haar gecontracteerde 

leverancier van dagvers brood. Ondanks dat veel bakkerijen ‘vast’ zitten, geeft [de 

supermarktketen] aan dat er veel belangstelling is van bakkerijen die zich bij [de 

supermarktketen] gemeld hebben om haar te willen beleveren.  

 

79. Voor regionale supermarktketens zoals bijvoorbeeld Poiesz die actief is in Friesland blijkt uit het 

marktonderzoek dat er na de concentratie voldoende mogelijkheden voor de inkoop van dagvers 

brood over blijven. 

 

80. Uit het door ACM uitgevoerde onderzoek onder marktpartijen is gebleken dat supermarkten, met 

het oog op de versheid van het brood, in het algemeen de voorkeur hebben te worden beleverd 

vanuit een bakkerij die relatief dicht bij het afzetgebied is gevestigd, maar dat dit geen absolute 

noodzaak is. Supermarkten en overige retailers merken op dat het uiteindelijk het belangrijkst is 

dat de bakkerij het brood op tijd kan leveren tegen de afgesproken condities; zolang dat gebeurt, 

is de plaats van herkomst van minder belang. Voor bakkerijen betekent dit dat een afweging 

moet worden gemaakt tussen factoren als de locatie van een bakkerij, de capaciteit van een 

productielocatie, de productieplanning, omvang van de productieshifts, transportkosten en -tijd, 

versheidseisen, et cetera. Partijen hebben aan ACM, desgevraagd, eigen kosten- en 

margegegevens verstrekt in verschillende scenario’s wat betreft transportafstand, 

productieomvang en dergelijke, waaruit blijkt dat een bakkerij met hetzelfde efficiëntieniveau als 

Borgesius en Bakkersland in staat moet worden geacht om (ook) over grotere afstanden van 100 

à 200 kilometer rendabel brood te leveren.  
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81. Bovendien hebben partijen praktijkvoorbeelden aangeleverd waarbij grote afstanden worden 

afgelegd van bakkerij tot supermarktvestiging. HEMA, dat weliswaar een relatief beperkt 

assortiment brood voert, wordt door Bake Five in de gehele noordelijke helft van Nederland 

beleverd vanuit het midden van het land (regio Amersfoort) en in de gehele zuidelijke helft vanuit 

Rotterdam. Ook Borgesius levert vanuit Drenthe dagvers brood aan een filiaal van Jumbo in 

Almere-Haven waarbij een afstand van 150 kilometer wordt overbrugd.  

 

82. Wat betreft de mogelijkheden om zo nodig over grotere afstanden dagvers brood te kunnen 

leveren, speelt ook de verschuiving, door de jaren heen, van de verkoop van afgebakken brood 

naar winkelafbakbrood een rol. De verhouding binnen grootbrood tussen afgebakken 

(routine)brood enerzijds en winkelafbakbrood anderzijds is bij de meeste supermarktketens 

inmiddels ongeveer 50/50% waarbij er sprake kan zijn van 10% meer of minder 

winkelafbakbrood. Uit het onderzoek van ACM onder supermarkten is naar voren gekomen dat 

op termijn de verhouding 70/30 kan worden in het voordeel van winkelafbak, maar dat 

afgebakken brood nooit volledig zal worden vervangen door winkelafbak aangezien dat 

prijstechnisch niet haalbaar is. Wel lijkt er een ontwikkeling gaande waarbij meer rauwe 

deegstukken in diepvriesvorm zullen worden geleverd die alleen in de winkel worden gebakken. 

Hier zijn volgens een bevraagde supermarkt veel partijen mee aan het experimenteren. Versheid 

speelt bij winkelafbak en rauwe diepvriesstukken een beperkte rol. Het is daardoor mogelijk dat 

dit brood wordt aangeleverd vanaf een grotere afstand. Het gaat hier juist om het brood waarop 

de bakkerijen en supermarkten kunnen verdienen in tegenstelling tot het afgebakken brood. 

 

83. Op basis van voorgaande neemt ACM aan dat, indien overeenkomsten tussen bakkerijen en 

supermarkten tot een einde komen en/of supermarkten zich gaan heroriënteren op de 

leverancier van hun brood, zij na deze concentratie voldoende alternatieven overhouden die 

vergelijkbaar zijn met de mogelijkheden die zij hebben voorafgaand aan de concentratie. 

 

Conclusie 

 

84. Deze concentratie vormt geen significante belemmering van de mededinging op de Nederlandse 

markt of een deel daarvan omdat zij geen veranderingen op de markt met zich meebrengt. In de 

huidige situatie zijn de grote supermarkten al voor (zeer) lange tijd gebonden aan een 

bakkerijlocatie. Ook bij de kleinere supermarktketens wordt nauwelijks overgestapt. Bovendien is 

er sprake van een ruime mate van afnemersmacht zowel bij de grotere als kleinere afnemers op 

grond waarvan zij na de concentratie in staat geacht kunnen worden eventuele pogingen van 

Borgesius tot prijsverhogingen effectief tegen te gaan. 
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6 CONCLUSIE 

 

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

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

concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om aan te nemen dat na wijziging van de melding, 

zoals beschreven in de punten 7 tot en met 11, die concentratie de daadwerkelijke mededinging 

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

name als het resultaat van het in het leven roepen of het versterken van een economische 

machtspositie. 

 

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

waarop de gewijzigde melding zoals beschreven in de punten 7 tot en met 11 van dit besluit 

betrekking heeft, geen vergunning is vereist. 

 

Datum: 31 oktober 2016 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

 

namens deze, w.g.: 

 

 

 

 

ir. M.G.J. Meijers 

Teammanager Directie Mededinging 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 

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