
 

PUBLIEKE VERSIE 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2018-C/C-23 van 10 juli 2018 in toepassing van de 

artikelen IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek 

van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 

Zaak nr. MEDE–C/C–18/0017 

Intergamma Holding B.V. / de VNG Bouwmarkten van CRH Nederland B.V. 

I. Procedure 

1. Op 12 februari 2018 werd een eerste ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 

2. Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van voorliggende concentratie goed te kunnen 

inschatten, werden met instemming van de aanmeldende partij tijdens de pre-notificatie-fase 

verzoeken om inlichtingen verstuurd naar de belangrijkste concurrenten en een aantal 

franchisenemers van Intergamma. 

3. Op 8 mei 2018 werd een nieuw ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 

4. In overleg met het Auditoraat werd de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het 

Auditoraat op 16 mei 2018. 

5. Op dezelfde dag werd Charlotte Delmeire, attaché bij de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 

“BMA”), door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van het 

onderzoek. Lindsey Verbanck en Hannes Eechaute, attachés bij de BMA, werden door de auditeur-

generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam. De heer Bert Willekens, medewerker van de directeur 

economische studies, heeft bijstand verleend aan het onderzoek.  

6. Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder “WER”), is 

Carl Wettinck aangeduid als tweede auditeur die deel uitmaakt van de cel die wordt samengesteld 

voor elke aangemelde concentratie.  

7. Op 4 juni 2018 heeft de voorzitter het Mededingingscollege samengesteld. 

8. Op 21 juni 2018 werd het gemotiveerd ontwerp van beslissing aan het Mededingingscollege alsook 

aan de aanmeldende partijen overgemaakt. 

9. Op 9 juli 2018 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de verkopers, de auditeur en 

de directeur economische studies gehoord. 
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II. Betrokken partijen 

I.1 De aanmeldende partij1 

10. De aanmeldende partij is Intergamma Holding B.V. (“Intergamma Holding”). Intergamma Holding 

B.V. is een vennootschap zonder bedrijfsactiviteiten die zal worden opgericht binnen de Intergamma-

groep in het kader van de herstructurering van de franchiseorganisatie. Deze herstructurering zal 

(grotendeels) voorafgaand aan de concentratie plaatsvinden. Intergamma Holding zal de uitsluitende 

zeggenschap verkrijgen over de VNG Bouwmarkten. 2 

11. Aan het hoofd van de Intergamma-groep staat thans Intergamma. Intergamma is een 

franchiseorganisatie voor winkelformules gericht op producten voor de verbouwing, verfraaiing en 

inrichting van de woning en de directe omgeving daarvan door consumenten en kleine zelfstandigen 

(hierna: "DHZ-producten"). Eind 2017 werden onder de Gamma-formule 86 franchisewinkels in België 

geëxploiteerd door franchisenemers.  

12. Intergamma Holding B.V. heeft haar maatschappelijke zetel te Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, 

Nederland en heeft KvK-nummer 69178240. 

I.2 De doelonderneming3 

13. De over te nemen onderneming zijn de 20 in België gelegen VNG Bouwmarkten uit handen van 

CRH Nederland B.V. (“CRH”).  

14. De verkoper CRH is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en onderdeel van de CRH-

groep. CRH richt zich op de productie en distributie van bouwmaterialen. In het kader van haar 

distributieactiviteiten exploiteert CRH in België de 20 VNG Bouwmarkten onder de Gamma 

franchiseformule van Intergamma. CRH Belgium NV, een 100% dochteronderneming van CRH, treedt 

daarbij op als franchisenemer. 

15. CRH Belgium NV heeft haar maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Mouttoren - Molenpoort 12 

bus 2, en heeft ondernemingsnummer 0452.264.874.4 

16. Vertegenwoordigers5 voor de aanmeldende partijen zijn:  

Meester Kris Van Hove 

Meester Koen T’Syen 

Van Bael & Bellis 

Terhulpsesteenweg 166 

1170 Brussel 

  

                                                           
1 Aanmelding, p. 3. 
2 Aanmelding, rn. 1, 2, 24, 26. Intergamma Holding zal eveneens de meerderheid van de aandelen in Intergamma houden. 
3 Aanmelding, p.19. 
4 Aanmelding, p. 57. 
5 Aanmelding, rn. 29. 
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III. Gemotiveerd ontwerp van beslissing 

17. De auditeur legde neer wat volgt: 

II. “Aangemelde operatie 

II.1 Beschrijving van de operatie6 

15. De voorgenomen concentratie betreft een overname door Intergamma Holding van de 20 in 

België gelegen VNG Bouwmarkten die allen actief zijn onder de Gamma franchiseformule van 

Intergamma B.V. ("Intergamma"). Deze franchisewinkels zijn thans in handen van CRH die de 

franchisenemer is. Het gaat om winkels die Intergamma niet zelf exploiteert, omdat zij er niet de 

aandeelhouder van is maar waarvan de exploitatie gebeurt door zelfstandige franchisenemers 

volgens de Gamma franchiseformules van Intergamma. Intergamma heeft dus geen “eigen” 

winkels in België.  

16.  Deze franchisewinkels worden post-transactie “eigen winkels” van Intergamma Holding, dit 

zijn winkels die Intergamma Holding zelf exploiteert omdat zij er de aandeelhouder van is.  

17. Direct voorafgaand aan (c.q. gelijktijdig met) de voorgenomen concentratie zal de 

Intergamma-groep als volgt worden geherstructureerd7: 

― [VERTROUWELIJK] 

― [VERTROUWELIJK] 

― [VERTROUWELIJK] 

― [VERTROUWELIJK] 

18. De vennootschapsrechtelijke structuur van de Intergamma-groep voor en na de 

herstructurering kan als volgt schematisch weergegeven worden8: 

[VERTROUWELIJK] 

19. [VERTROUWELIJK] 

20. De Intergamma-groep is, en blijft post-transactie, één organisatie [VERTROUWELIJK], met 

dezelfde folders, enz.9 

II.2 Doel van de concentratie10 

21. [VERTROUWELIJK] 

22. [VERTROUWELIJK]  

                                                           
6 Aanmelding, rns. 1, 4 en 6 
7 Aanmelding, rn. 6. 
8 Aanmelding, p. 6. 
9 [VERTROUWELIJK] 
10 [VERTROUWELIJK] 
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23. [VERTROUWELIJK]  

24. [VERTROUWELIJK]  

25. [VERTROUWELIJK] 

26. [VERTROUWELIJK] 

II.3 Type overeenkomst11 

27. De voorgenomen concentratie houdt in dat Intergamma Holding de uitsluitende zeggenschap 

verkrijgt over de VNG Bouwmarkten uit handen van CRH, en als gevolg daarvan eveneens 

zeggenschap over Intergamma. 

II.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding 

Aanmelding concentratie 16 mei 2018 

Aanvang termijn 17 mei 2018 

20 werkdagen 14 juni 2018 

25 werkdagen 21 juni 2018 

40e werkdag 12 juli 2018 

II.5 Drempels12 

28. De omzetcijfers in EUR van de betrokken partijen zijn als volgt:  

2017 Intergamma Intergamma 

Holding 

VNG 

Wereldwijde 

omzet 
1.019.000.000 

0 
[>40.000.000] 

EU-wijde omzet 1.019.000.000 0 [>40.000.000] 

Omzet in België 180.000.000 0 [>40.000.000] 

29. Op grond van deze omzetcijfers dient de transactie te worden aangemeld bij de BMA. 

III. Activiteiten van partijen 

30. Intergamma exploiteert in België de franchiseformule “Gamma”. De Gamma winkelformule 

biedt een uitgebreid retail-assortiment van producten aan, die zijn onderverdeeld in verschillende 

                                                           
11 Aanmelding, rn. 24. 
12 Aanmelding, p.26 en 27. 
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productgroepen. De meer traditionele bouwmarkt-producten bestaan voornamelijk uit producten 

voor verbouwingswerkzaamheden. Hieronder vallen productgroepen zoals (hand)gereedschap, 

ijzerwaren en lijmen en kitten. Naast verbouwingsproducten bieden de winkelformules producten 

aan voor de inrichting en de verfraaiing van de woning, waaronder producten voor 

woningdecoratie, verlichting, gordijnen en meubelen.13 

31. [VERTROUWELIJK].14 Intergamma heeft naast fysieke winkels ook een webshop. 

32. CRH richt zich, samen met haar dochtervennootschappen, op de productie en distributie van 

bouwmaterialen. In het kader van haar distributieactiviteiten exploiteert CRH middels haar 

dochtervennootschappen winkels gericht op DHZ-producten onder een viertal formules: Gamma 

(Nederland en België), Karwei (Nederland), Hagebau (Duitsland) en Maxmat (Portugal). De 

winkels in Nederland en België betreffen de VNG Bouwmarkten, en worden door CRH beheerd 

mede via haar 100% dochterondernemingen Van Neerbos Groep B.V. ("VNG") en CRH Belgium NV 

("CRH Belgium").15 

IV. Marktafbakening 

IV.1 Retailmarkt voor DHZ-producten 

IV.1.1 Relevante productmarkt 

IV.1.1.a Beslissingspraktijk 

33. In voorafgaande beschikkingen heeft de Europese Commissie de retailmarkt voor DHZ-

producten in aanmerking genomen als een relevante productmarkt.16 Daarbij heeft zij overwogen 

om de retailmarkt voor DHZ-producten verder onder te verdelen volgens productgroep. De 

Europese Commissie somde hierbij de volgende productgroepen op: decoratie, muren/vloeren, 

gereedschap, ijzerwaren en opslag, elektra en verlichting, sanitair, bouwmaterialen, hout- en 

timmerartikelen en tuinartikelen.17 De Europese Commissie heeft evenwel de exacte 

marktdefinitie opengelaten.18 

34. De Europese Commissie heeft eveneens in haar beslissingspraktijk overwogen om de 

retailmarkt voor DHZ-producten verder onder te verdelen volgens verkoopkanaal: hierbij grote 

DHZ-zaken, grote warenhuizen, speciaalzaken en buurtwinkels.19 Ook hier heeft de Europese 

Commissie de exacte marktdefinitie opengelaten.20 

                                                           
13 Aanmelding, rn. 39. 
14 Aanmelding, rn. 40. 
15 Aanmelding, rn. 15. 
16 Beschikking van de Europese Commissie van 18 juni 2002, zaak COMP/M.2804 van 18 juni 2002, Vendex KBB / Brico België, rn. 17. 
17 Beschikking van de Europese Commissie van 11 augustus 2014, zaak COMP/M.7283 - Kingfisher / Mr Bricolage, rn. 13; Beschikking van de 
Europese Commissie van 13 december 2002, zaak COMP/M.2898 – Leroy Merlin / Brico, rn. 9. 
18 Beschikking van de Europese Commissie van 11 augustus 2014, zaak COMP/M.7283 - Kingfisher / Mr Bricolage, rn. 13. 
19 Beschikking van de Europese Commissie van 11 augustus 2014, zaak COMP/M.7283 - Kingfisher / Mr Bricolage, rn. 13-14; Beschikking van 
de Europese Commissie van 13 december 2002, zaak COMP/M.2898 – Leroy Merlin / Brico, rn. 9. 
20 Beschikking van de Europese Commissie van 11 augustus 2014, zaak COMP/M.7283 - Kingfisher / Mr Bricolage, rn. 14. 
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35. De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt in haar analyse enkel DHZ-zaken met een 

oppervlakte van meer dan 300 m², met een productassortiment van meer dan 10.000 units en met 

een cliënteel dat voornamelijk bestaat uit particulieren.21  

36. De Raad voor de Mededinging heeft in voorgaande beslissingen de relevante productmarkt 

gedefinieerd als “de markt van de kleinhandel in doe-het-zelf producten, bestaande uit grote 

ketens en zelfstandigen die verkopen aan het grote publiek, zowel particulieren als 

professionelen”.22  

IV.1.1.b Standpunt aanmeldende partij23 

37. De aanmeldende partij verwijst naar beslissingen van de Europese Commissie waarin de 

productmarkt wordt gedefinieerd als enerzijds de retailmarkt voor de verkoop van DHZ-

producten, en anderzijds de markt voor de inkoop van DHZ-producten. In die beslissingen heeft de 

Europese Commissie de volgende negen productgroepen opgesomd: decoratie, muren/vloeren, 

gereedschap, ijzerwaren en opslag, elektra en verlichting, sanitair, bouwmaterialen, hout- en 

timmerartikelen en tuinartikelen. Zij heeft echter wel de exacte definitie opengelaten. 

38. De aanmeldende partij verwijst ook naar beslissingen van de Raad voor Mededinging waar de 

Raad de markt als volgt definieerde: “de markt van de kleinhandel in doe-het-zelf producten, 

bestaande uit grote ketens en zelfstandigen die verkopen aan het grote publiek, zowel 

particulieren als professionelen. 

39. Het is volgens de aanmeldende partij echter niet duidelijk of er een inhoudelijk verschil bestaat 

tussen de marktdefinities zoals gehanteerd door de (toenmalige) Raad voor de Mededinging 

enerzijds en de Commissie anderzijds. Mogelijks gaat dit slechts om een terminologisch 

onderscheid zonder wezenlijk inhoudelijk verschil. Een ruime interpretatie van het begrip DHZ-

producten kan volgens de aanmeldende partij overeenstemmen met de term zoals gebruikt door 

de Commissie.24 Een nauwe interpretatie van DHZ-producten zou er daarentegen toe leiden dat 

dit slechts een segment van de door de Commissie weerhouden producten uitmaakt. Feit is dat de 

Gamma winkels een assortiment aanbieden dat binnen de productgroepen valt die de Commissie 

eerder heeft onderscheiden. Daarnaast bieden zij overigens (net als de meeste andere 

bouwmarktformules) ook auto- en fietsartikelen aan.  

40. Verder meent de aanmeldende partij dat er geen nader onderscheid kan worden gemaakt per 

verkoopkanaal, omdat dit geen recht doet aan de concurrentieverhoudingen in de markt. Zij 

vinden dat er rekening dient gehouden te worden met concurrentie vanuit alle verkoopkanalen. 

41. De aanmeldende partij geeft aan dat sommige DHZ-retailers ook een aantal bijkomende 

diensten aanbieden. Zo bieden de Gamma-winkels de volgende diensten aan: (i) 

bestelwagenverhuur; (ii) thuislevering; (iii) montageservice; (iv) hout zagen; (v) verf mengen; (vi) 

nummerplaten bedrukken; en (vii) bouwafvalzakken bestellen. De Gamma-winkels verrichten 

deze diensten niet allemaal zelf. Sommige van deze diensten (bijv. montageservice) worden 

geleverd door zelfstandige vakmannen, waarbij de Gamma-winkels louter als “tussenpersoon” 

                                                           
21 Beslissing van l’Autorité de la Concurrence van 27/03/13, 13-DCC-40, p. 3. 
22 Raad voor Mededinging, beslissing rn. 2002-C/C-13 van 8 februari 2002, Bricorama, p. 2. 
23 Aanmelding, p. 35-38. 
24 Aanmeldende partij verwijst hiervoor naar de volgende besluiten van de Commissie: het besluit d.d. 17 december 1998 in zaak M.1333 
(Kingfisher / Castorama), het besluit d.d. 13 december 2002 in zaak M.2898 (Leroy Merlin / Brico) en het besluit d.d. 11 augustus 2014 in 
zaak M.7283 (Kingfisher / Mr Bricolage) 
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fungeren. De Brico-winkels bieden de volgende diensten aan: (i) glas en hout versnijden; (ii) 

verhuur gereedschap; (iii) thuislevering; (iv) thuisplaatsing; (v) duplicatie van sleutels; (vi) 

duplicatie van nummerplaten; (vii) klaarzetten van online bestellingen; (viii) verfmengmachine; 

(ix) winteronderhoud van grasmaaiers; (x) bestelwagenverhuur; (xi) aanbieden van 

vervanggereedschap tijdens reparatie; en (xii) batterijservice. Nog bij wijze van voorbeeld: de 

Hubo-winkels bieden de volgende diensten aan: (i) bestelwagenverhuur; (ii) duplicatie van 

sleutels; (iii) drukken van nummerplaten; (iv) hout zagen; (v) verhuur van werktuigen; (vi) 

plaatsingsdienst; (vii) verfmengmachine; en (viii) klaarzetten van online bestellingen. Het 

dienstenaanbod kan zowel bij Gamma, Brico als Hubo variëren van winkel tot winkel.25  

42.  Aanmeldende partij meent dat deze diensten niet als een aparte relevante markt dienen 

beschouwd te worden, maar integendeel deel uitmaken van de retailmarkt voor DHZ-producten. 

Deze diensten houden immers bijna steeds verband met door Gamma-winkels geleverde DHZ-

producten. Het geleverde DHZ-“product” bestaat in dit geval uit een combinatie van een product 

en een dienst.  

43. Bijvoorbeeld: een consument koopt in een Gamma-winkel een plank van 2 meter en laat deze 

plank in de Gamma-winkel verzagen tot 2 planken van 1 meter. Nog bij wijze van voorbeeld: een 

consument koopt in een Gamma-winkel een set tuinmeubelen en laat deze set door Gamma thuis 

leveren of huurt bij Gamma een bestelwagen om de tuinmeubels zelf te vervoeren. De door 

Gamma geleverde diensten worden enkel gebruikt in combinatie met een bij Gamma gekocht 

product. Eén van de voorwaarden om bij Gamma een bestelwagen te huren is bijvoorbeeld dat 

“[d]e bestelwagen […] uitsluitend gebruikt [mag] worden voor het vervoeren van volumineuze 

artikelen die je bij GAMMA hebt gekocht”.26 

44. De aanmeldende partij is uiteindelijk van mening dat de precieze marktdefinitie wel kan 

worden opengelaten aangezien de concentratie onder geen enkele marktdefinitie leidt tot 

significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging op de markt.27  

IV.1.1.c Marktonderzoek 

45. Aan de belangrijkste concurrenten werd de vraag voorgelegd of zij akkoord gaan met de 

retailmarkt voor DHZ-producten. Enkel Hubo en Makro hebben op het verzoek om inlichtingen 

geantwoord. 

46. Hubo gaat niet per definitie akkoord met een afzonderlijke relevante markt voor de 

kleinhandel in DHZ-producten. Zij is immers van mening dat de invloed van occasionele verkopers 

en specialisten relevant kan zijn op product-niveau.28 Hubo is bovendien van mening dat het 

mogelijk is dat aparte productgroepen dienen beschouwd te worden als afzonderlijke relevante 

productmarkten.29 Hubo is wel van mening dat er geen verder onderscheid dient gemaakt te 

worden volgens verkoopkanaal.30 Met betrekking tot de bijkomende diensten die ook door Hubo 

                                                           
25 Aanmelding, rn. 152. 
26 Aanmelding, rn. 153. 
27 Aanmelding rn. 102. 
28 Antwoord van 11 april 2018 van Hubo op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 2. 
29 Antwoord van 11 april 2018 van Hubo op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 1.2. 
30 Antwoord van 11 april 2018 van Hubo op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 4. 
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aan haar klanten worden geleverd, meent Hubo dat deze gezien hun ondersteunende functie als 

integraal onderdeel van de markt dienen beschouwd te worden.31 

47. Makro gaat akkoord met een afzonderlijke relevante markt voor de kleinhandel in DHZ-

producten.32 Makro is bovendien van mening dat er geen onderscheid dient worden gemaakt 

volgens productgroep of verkoopkanaal.33 Verder meent Makro dat de bijkomende diensten die 

geleverd worden beperkt zijn in het DHZ kanaal. Makro is van mening dat alle diensten zijn gelinkt 

aan hun product segmenten.34 

IV.1.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

48. De auditeur gaat, op grond van de aanmelding en het marktonderzoek, voor de beoordeling 

van voorliggende transactie uit van de retailmarkt voor DHZ-producten. 

49. In navolging van de Europese en Franse rechtspraak is voor voorliggende concentratie een 

opsplitsing naar verkoopkanaal relevant.  

50. De auditeur is van oordeel dat occasionele verkopers die slechts DHZ-producten aanbieden 

binnen een beperkt aantal productgroepen of slechts een tijdelijk aanbod hebben (vb. grote 

supermarkten) enerzijds, en speciaalzaken die maar één specifieke productgroep verkopen 

anderzijds, te onderscheiden vallen van de “bouwmarkten” die permanent het volledige 

assortiment van de DHZ productgroepen aanbieden. De zijdelingse concurrentiedruk die deze 

occasionele verkopers en speciaalzaken uitoefenen, wordt echter wel in aanmerking genomen bij 

de concurrentiele analyse.  

51. De auditeur sluit verder niet uit dat ook een opsplitsing naar productcategorie mogelijk 

relevant is. De auditeur merkt echter op dat een combinatie met een opsplitsing naar 

verkoopkanaal kan leiden tot een te enge marktdefinitie. Wanneer het marktaandeel berekend 

wordt per productgroep, vb. elektra en verlichting, dan dienen ook de speciaalzaken in deze 

productgroep in rekening genomen te worden. 

52. De auditeur sluit zich ten slotte aan bij het standpunt van de aanmeldende partij en de visie 

van concurrenten dat de bijkomende diensten die geleverd worden door DHZ-zaken geen aparte 

relevante markt vormen, maar integendeel deel uitmaken van de retailmarkt voor DHZ-

producten. 

IV.1.2 Relevante geografische markt 

IV.1.2.a Beslissingspraktijk 

53. De Europese Commissie heeft in voorgaande beslissingen zowel nationale als lokale dimensies 

overwogen.35 De Europese Commissie is van mening dat prijzen, betalingsvoorwaarden en andere 

voorwaarden gekenmerkt worden door een nationale concurrentie. Ook het adverteren gebeurt 

op een nationale markt. Vanuit het oogpunt van de consument is de markt eerder lokaal. Zo 

                                                           
31 Antwoord van 11 april 2018 van Hubo op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 7. 
32 Antwoord van 20 april 2018 van Makro op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 3. 
33 Antwoord van 20 april 2018 van Makro op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 1.2 en vraag 4. 
34 Antwoord van 20 april 2018 van Makro op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 1.2 en vraag 7. 
35 Beschikking van 17 december 1998, zaak COMP/M.1333 – Kingfisher/Castorama, rn. 14; Beschikking van de Europese Commissie van 11 
augustus 2014, zaak COMP/M.7283 - Kingfisher / Mr Bricolage, rn. 17. 
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verwees de Europese Commissie naar een catchment-area van 20 kilometer.36 De Europese 

Commissie heeft de exacte geografische markt evenwel opengelaten.37 

54. De Raad voor de Mededinging heeft in voorgaande beslissingen een nationale markt 

weerhouden.38  

IV.1.2.b Standpunt aanmeldende partij 

55. De aanmeldende partij is van mening dat de geografische retailmarkt voor DHZ-producten, 

naar analogie met eerdere beslissingspraktijk van de Raad voor de Mededinging, als een nationale 

markt dient beschouwd te worden.39 Voor de beoordeling van deze transactie meent de 

aanmeldende partij echter dat de marktafbakening kan worden opengelaten aangezien de 

concentratie geen enkele markt zal beïnvloeden.40  

IV.1.2.c Marktonderzoek 

i) Marktbevraging 

56. Aan de belangrijkste concurrenten werden vragen voorgelegd met betrekking tot geografische 

omvang van de retailmarkt voor DHZ-producten. Zoals eerder vermeld hebben enkel Hubo en 

Makro op het verzoek om inlichtingen geantwoord. 

57. Hubo is van mening dat de retailmarkt voor DHZ-producten een nationaal gegeven is waarbij 

elk winkelpunt een lokaal marktgebied bedient.41 

58. Makro is van mening dat de geografische omvang eerder gemengd van aard is, de grote 

spelers zijn eerder internationaal. Makro geeft verder aan dat het moeilijk is om de markt af te 

bakenen omwille van het feit dat er vandaag de dag zoveel diverse spelers actief zijn op de DHZ-

markt.42 

ii) Analyse klantenkaartgegevens 

59. Tijdens het marktonderzoek werden door de auditeur aan Intergamma verkoopcijfers op basis 

van klantenkaartgegevens opgevraagd om de lokale verzorgingsgebieden in kaart te brengen van 

Gamma vestigingen die mogelijk beïnvloed worden door de concentratie. 

60. De aanmeldende partij stelt hierbij dat gemiddeld [VERTROUWELIJK]%43 van de verkopen aan 

klanten geregistreerd worden op de klantenkaarten en dat deze gegevens dus representatief zijn 

voor de totale lokale verkopen van deze bouwmarkten. 

61. In eerste instantie werd er gekeken naar de lokale gebieden rond de 20 VNG bouwmarkten die 

het voorwerp uitmaken van de voorliggende concentratie. Voor elk van deze bouwmarkten werd, 

op basis van klantenkaartgegevens, geaggregeerd op postcodeniveau, aan de aanmeldende partij 

gevraagd om de omzetcijfers aan te leveren voor 2017.  

                                                           
36 Beschikking van 17 december 1998, zaak COMP/M.1333 – Kingfisher/Castorama, rn. 14.  
37 Beschikking van de Europese Commissie van 11 augustus 2014, zaak COMP/M.7283 - Kingfisher / Mr Bricolage, rn. 17. 
38 Raad voor de Mededinging d.d. 21 maart 2003, beslissing r. 2003-C/C-23, CRH Belgium / Heeren Invest, p. 2; Raad voor de Mededinging 
d.d. 7 april 2004, beslissing nr. 2004-C/C-31, Hubo / Tondreau, p. 1.  
39 Aanmelding, rn. 128. 
40 Aanmelding, rn. 103. 
41 Antwoord van 11 april 2018 van Hubo op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 6. 
42 Antwoord van 20 april 2018 van Makro op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 6. 
43 [VERTROUWELIJK] 
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62. Aanmeldende partij heeft de online-verkopen toegerekend aan de postcode gelinkt aan de 

klantenkaart van de betrokken klant teneinde deze op te nemen in het aangeleverde 

cijfermateriaal.44 

63. Op basis van deze omzetcijfers werd het 80% verzorgingsgebied bepaald, gedefinieerd als het 

kleinst mogelijke gebied (op basis van reistijd) waarbinnen de betrokken bouwmarkt 80% van haar 

omzet realiseert. 

64. Hiertoe werd een bestand opgemaakt met alle unieke postcodes in België (1.146 in totaal) met 

de coördinaten van het centrum van elk van deze postcodes. Vervolgens werd de reistijd berekend 

van elk van de locatie van elk van de 20 bouwmarkten naar het centrum van alle postcodes. De 

postcodes werden gerangschikt op reistijd en vervolgens werd per bouwmarkt het gebied 

afgebakend van de dichtstbijzijnde postcodes bij elke bouwmarkt waarbinnen 80% van de omzet 

werd gegenereerd.  

65. Op basis van deze lijst met postcodes werd vervolgens bepaald welke andere Gamma-

bouwmarkten binnen de berekende 80% gebieden liggen. Van deze bijkomende 11 bouwmarkten 

werden eveneens omzetcijfers opgevraagd en op dezelfde wijze werd het 80% gebied bepaald. 

66. Bij het afbakenen van de lokale verzorgingsgebieden volgens bovenvermelde methode is 

gebleken dat het voor sommige gebieden noodzakelijk was om het 90% gebied te bepalen en 

daarbinnen de positie van Gamma te bekijken. De reden hiervoor is dat er bij de overgang van het 

80% gebied naar het 90% gebied slechts een beperkte uitbreiding is van het verzorgingsgebied en 

dat daarom de bijkomende postcodes ook bij het kerngebied van de betreffende bouwmarkten 

kunnen gerekend worden. 45 Hiervoor waren duidelijke aanwijzingen voor de volgende Gamma 

bouwmarkten: [VERTROUWELIJK] 

67. Ter illustratie geven de volgende 2 grafieken de cumulatieve omzet weer naar reistijd van 

[VERTROUWELIJK] (waarvoor het 80% gebied beschouwd wordt) en voor [VERTROUWELIJK] 

(waarvoor het 90% gebied beschouwd wordt): 

[VERTROUWELIJK] 

68. [VERTROUWELIJK] 

69. [VERTROUWELIJK] 

70. De juiste afbakening is niet altijd even eenduidig als in bovenstaande voorbeelden en is 

daarom in zekere mate subjectief. Daarom wordt hieronder bij de berekening van de 

marktaandelen voor alle bouwmarkten de standaard 80% regel toegepast. Hier bijkomend 

worden ook de marktaandelen weergegeven voor de 90% gebieden van de [VERTROUWELIJK] 

bouwmarkten waarvan de auditeur oordeelt dat het 90% gebied het kerngebied beter bevat dan 

het 80% gebied. 

71. Merk ook op dat dit niet impliceert dat het marktaandeel van een bouwmarkt hierdoor in het 

betreffende gebied per definitie groter of kleiner wordt. Dit hangt immers af van waar de 

concurrenten en de andere Gamma bouwmarkten zich bevinden. Deze optie werd enkel toegepast 

om het afbakenen van het kerngebied zo correct mogelijk uit te voeren. 

                                                           
44 Zie bijlage 42 i) bij de aanmelding. 
45 In bijlage bij dit ontwerp zijn de Excel-tabellen toegevoegd met de berekening van deze 80 en 90%-gebieden. 
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72. Van de 31 lokale verzorgingsgebieden die in beschouwing worden genomen ligt de grens op 

een gemiddelde reistijd van [VERTROUWELIJK] minuten en ze omvatten gemiddeld 

[VERTROUWELIJK] postcodes (op een totaal van 1.146 postcodes in België). Dit is een duidelijke 

aanwijzing dat, tenminste langs de vraagzijde, er een belangrijke lokale component bestaat in de 

Belgische retailmarkt voor DHZ producten.  

IV.1.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

73. De auditeur merkt op dat zowel de Raad voor de Mededinging als de Europese Commissie in 

het verleden zijn uitgegaan van een nationale retailmarkt voor DHZ-producten. 

74. Echter, door de recente evoluties in het mededingingsrecht worden retailmarkten in de 

distributiesector zowel door de Europese Commissie als door het Mededingingscollege van de 

Belgische Mededingingsautoriteit meer en meer lokaal geanalyseerd.46 

75. Op basis van het marktonderzoek concludeert de auditeur dat de geografische markt voor de 

retailverkoop van DHZ-producten lokaal is. 

IV.2 Inkoopmarkt voor DHZ-producten 

IV.2.1 Relevante productmarkt  

IV.2.1.a Beslissingspraktijk47 

76. De Europese Commissie heeft eerder opgemerkt dat de inkoopmarkt voor DHZ-producten te 

onderscheiden valt van de retailmarkt voor DHZ-producten, ondanks de samenhang tussen beide 

markten.48 

77. Volgens rechtspraak van de Europese Commissie49 en de Franse mededingingsautoriteit50 kan 

deze inkoopmarkt verder opgesplitst te worden per productcategorie. Net als bij de retailmarkt 

worden ook voor de inkoopmarkt volgende productmarkten onderscheiden: decoratie, 

muren/vloeren, gereedschap, ijzerwaren en opslag, elektra en verlichting, sanitair, 

bouwmaterialen, hout- en timmerartikelen en tuinartikelen. De Europese Commissie acht het 

mogelijk dat sommige van deze categorieën nog verder kunnen opgesplitst worden naargelang 

de situatie. Men sluit ook niet uit dat in sommige situaties bepaalde van deze productcategorieën 

kunnen worden samengenomen.  

                                                           
46 Zie De Coninck and Hervé, “Mergers: How to Measure Local Competition”, Journal of European Competition Law and Practice, 2017, voor 
een overzicht van toepassingen van lokale marktanalyse in recente Europese en nationale rechtspraak; Beslissing van het 
Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit van 15 maart 2016, zaak nr. MEDE-C/C-16/0002, Ahold/Delhaize; Beslissing 
van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit van 31 januari 2018, zaak nr. MEDE-C/C-17/0035, Volvo/Kant; 
Beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit van 25 maart 2016 , zaak nr. MEDE-I/O-15/0030, 
Kinepolis/Utopolis. 
47 Beschikking van de Europese Commissie van 13/12/2002, zaak COMP/M.2898 – Leroy Merlin/Brico; Beschikking van de Europese 
Commissie van 11/08/2014, zaak COMP/M.7283 – Kingfisher/Mr. Bricolage; Beslissing van l’Autorité de la Concurrence van 27/03/13, 13-
DCC-40. 
48 Beschikking van 17 december 1998, zaak COMP/M.1333 – Kingfisher/Castorama, rn. 12. 
49 Beschikking van de Europese Commissie van 13/12/2002, zaak COMP/M.2898 – Leroy Merlin/Brico, p.4 en 5; Beschikking van de Europese 
Commissie van 11/08/2014, zaak COMP/M.7283 – Kingfisher/Mr. Bricolage, p. 6. 
50 Beslissing van l’Autorité de la Concurrence van 27/03/13, 13-DCC-40, p. 5. 
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78. Het feit dat fabrikanten niet zomaar kunnen overschaken van het ene product naar het andere 

in hun productieproces, zonder bijkomende kosten, is voor de Europese Commissie een belangrijk 

element die deze opsplitsing in productcategorieën noodzakelijk maakt. 

79. De Europese Commissie acht het verder mogelijk, zonder hierover een definitief standpunt in 

te nemen, dat de inkoopmarkt voor DHZ-artikelen opgesplitst wordt naar distributiekanaal. Het is 

volgens haar niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld de bevoorrading van gespecialiseerde 

handelszaken als een aparte markt beschouwd wordt.51  

IV.2.1.b Standpunt aanmeldende partij52 

80. De aanmeldende partij merkt op dat de exacte afbakening van deze markt in het midden kan 

blijven, nu de voorgenomen concentratie hoe dan ook niet zal leiden tot een significante 

belemmering van de daadwerkelijke mededinging op deze markt.53 

IV.2.1.c Marktonderzoek 

81. Aan de belangrijkste concurrenten werd de vraag voorgelegd of zij akkoord gaan met de 

inkoopmarkt voor DHZ-producten. Zoals eerder vermeld hebben enkel Hubo en Makro op het 

verzoek om inlichtingen geantwoord. 

82. Hubo is van mening dat de inkoopmarkt voor DHZ-producten niet verder dient te worden 

opgesplitst maar geeft daarvoor geen motivatie54 

83. Makro is van mening dat het niet noodzakelijk is dat de inkoopmarkt voor DHZ-producten 

verder wordt opgesplitst en stelt dat deze DHZ markt een doe-het-zelf klant bedient in huis en 

tuin.55 Ook Makro geeft hieromtrent geen verdere motivatie. 

IV.2.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

84. De auditeur gaat, op grond van de aanmelding en het marktonderzoek, voor de beoordeling 

van voorliggende transactie uit van de inkoopmarkt voor DHZ-producten. 

IV.2.2 Relevante geografische markt 

IV.2.2.a Beslissingspraktijk 

85. De Europese Commissie oordeelde dat de inkoopmarkt voor DHZ-producten geografisch 

gezien minstens nationaal van omvang is.56  

86. De Raad voor de Mededinging heeft in voorgaande beslissingen een nationale markt 

weerhouden.57  

  

                                                           
51 Beschikking van de Europese Commissie van 13/12/2002, zaak COMP/M.2898 – Leroy Merlin/Brico, p.5. 
52 Aanmelding, p. 28-30. 
53 Aanmelding, rn. 105. 
54 Antwoord van 11 april 2018 van Hubo op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 8.1 en 8.3. 
55 Antwoord van 20 april 2018 van Makro op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 8.3. 
56 Beschikking van 17 december 1998, zaak COMP/M.1333 – Kingfisher/Castorama, rn. 15; Beschikking van de Europese Commissie van 13 
december 2002, zaak COMP/M.2898 – Leroy Merlin/ Brico, rn. 25. 
57 Raad voor de Mededinging d.d. 21 maart 2003, beslissing nr. 2003-C/C-23, CRH Belgium / Heeren Invest, p. 2;  
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IV.2.2.b Standpunt aanmeldende partij58 

87. De aanmeldende partij merkt op dat de exacte afbakening van deze markt in het midden kan 

blijven, nu de voorgenomen concentratie hoe dan ook niet zal leiden tot een significante 

belemmering van de daadwerkelijke mededinging op deze markt.59  

IV.2.2.c Marktonderzoek 

88. Aan de belangrijkste concurrenten werden vragen voorgelegd met betrekking tot de 

geografische omvang van de inkoopmarkt voor DHZ-producten. Zoals eerder vermeld hebben 

enkel Hubo en Makro op het verzoek om inlichtingen geantwoord. 

89. Hubo is van mening dat de inkoopmarkt voor DHZ-producten een wereldwijde markt is.60 

90. Makro is van mening dat de inkoopmarkt voor DHZ-producten een nationale en Europese 

markt is.61 

IV.2.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

91. De resultaten van de marktbevraging geven geen aanleiding om voor de voorliggende 

transactie af te wijken van de bestaande beslissingspraktijk waarbij de inkoopmarkt voor DHZ-

producten als nationaal wordt beschouwd. 

V. Marktaandelen 

V.1 De retailmarkt voor DHZ-producten 

V.1.1 Marktaandelen indien het marktaandeel van de franchisenemer wordt 

toegeschreven aan de franchisegever 

V.1.1.a Nationaal 

i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij62  

92. Aanmeldende partij verwijst naar eerdere rechtspraak van de Raad voor de Mededinging om 

te stellen dat de retailmarkt voor DHZ-producten een nationale markt is. 

93. Partijen schatten de totale omzet van de retailmarkt voor DHZ-producten in 2017 op 

[VERTROUWELIJK] euro. Het cijfer omvat de Big 4 (zijnde Gamma, Hubo, Brico en Mr. Bricolage), 

“zelfstandigen bouwmarkten” zoals opgemeten door GfK en Makro.63 

94. Aanmeldende partij verwijst naar eerdere beslissingen van zowel de Europese Commissie als 

van de Raad voor de Mededinging om te besluiten dat het marktaandeel van de franchisenemer 

dient toegeschreven te worden aan de franchisegever. Er is volgens aanmeldende partij in dit 

dossier geen redenen om hiervan af te wijken.64 

                                                           
58 Aanmelding, p.29. 
59 Aanmelding, rn. 105. 
60 Antwoord van 11 april 2018 van Hubo op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 9. 
61 Antwoord van 20 april 2018 van Makro op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 9. 
62 Aanmelding, p.44. 
63 [VERTROUWELIJK] 
64 Zie aanmelding p. 40-42. 
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95. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het marktaandeel van Gamma en van haar 

voornaamste concurrenten op deze markt.65 Partijen baseren zich voor de berekening van deze 

marktaandelen op cijfers van Comeos, de Belgische federatie van de handel en diensten.  

Marktaandee

l 

2013 2014 2015 2016 2017 

Gamma [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Hubo [10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

Brico [20-30]% [20-30]% [20-30]% [20-30]% [20-30]% 

Mr. Bricolage [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Bron: samenvattende tabel [VERTROUWELIJK] 

ii) Beoordeling auditeur en conclusie 

96. De auditeur meent dat de marktaandelen zoals aangeleverd door de aanmeldende partij 

gebaseerd zijn op objectieve bronnen .  

97. De auditeur is echter van mening dat op de retailmarkt voor DHZ-producten de concurrentie 

zich op lokaal niveau situeert, eerder dan op nationaal niveau. Daarom worden hierna de 

marktaandelen berekend op lokaal niveau en wordt vervolgens de impact van deze concentratie 

onderzocht op de lokale markten.  

V.1.1.b Lokaal 

i) Marktaandelen aangeleverd door de aanmeldende partij 

98. Hoewel de aanmeldende partij van mening is dat de retailmarkt voor DHZ-producten een 

nationale markt is hebben zij in het aanmeldingsformulier, op vraag van de auditeur, ook de lokale 

marktaandelen berekend volgens de door het auditoraat aangegeven methodologie. 66 Gezien 

partijen niet beschikken over omzetcijfers van concurrenten, werd voor de berekening van de 

marktaandelen gebruik gemaakt van vloeroppervlakte. 

99. Er werd aan de aanmeldende partij gevraagd om het marktaandeel van Gamma te berekenen 

in de situatie waarbij enkel rekening wordt gehouden met de Big 4 (zijnde Gamma, Hubo, Brico 

en Mr. Bricolage), daarnaast werd hen ook gevraagd om het marktaandeel te berekenen waarbij 

naast de Big 4 ook rekening wordt gehouden met “zelfstandige bouwmarkten” zoals opgemeten 

door GfK en tot slot werd gevraagd om het marktaandeel in de totale DHZ-markt te berekenen.67 

Hierbij werd geen onderscheid gemaakt per productcategorie. 

100. Aanmeldende partij heeft de online-verkopen toegerekend aan de postcode gelinkt aan de 

klantenkaart van de betrokken klant teneinde deze op te nemen in het aangeleverde 

cijfermateriaal.68 

                                                           
65 [VERTROUWELIJK] 
66 Aanmelding p. 44 en bijlagen 34 en 35 bij de aanmelding. 
67 Zie bijlage 34 en 35 bij de aanmelding. 
68 Zie bijlage 42 i) bij de aanmelding. 
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101. Net zoals bij de berekening van het nationale marktaandeel wordt ook hier het marktaandeel 

van de franchisenemer toegerekend aan de franchisegever. 

ii) Beoordeling auditeur en conclusie 

102. De auditeur meent dat de marktaandelen zoals aangeleverd door de aanmeldende partij 

gebaseerd zijn op objectieve bronnen en gaat akkoord dat vloeroppervlakte een goede maatstaf 

is voor de berekening bij gebrek aan beschikbaarheid van omzetgegevens voor de concurrenten. 

Uit de berekening van de aanmeldende partij van het marktaandeel in de totale DHZ-markt, blijkt 

dat het aantal concurrenten binnen een lokaal gebied zeer ruim werd geïnterpreteerd, in die zin 

dat ook bedrijven die slechts een (soms heel beperkt) deel van het productassortiment van 

Gamma verkopen werden vermeld.  

103. Ook werd door het auditoraat vastgesteld dat niet elke zelfstandige bouwmarkt die wordt 

vermeld in de door de aanmeldende partij geleverde tabellen hetzelfde productassortiment als 

Gamma verkoopt. Sommigen blijken ook in hoofdzaak te leveren aan professionelen en minder 

aan particulieren. Daarom werd door het auditoraat zelf een selectie gemaakt van zelfstandigen 

die kunnen beschouwd worden als volwaardige concurrenten met hetzelfde type 

productassortiment als dat van Gamma. De selectie gebeurde op basis van gegevens die vermeld 

worden op de website van de betrokken ondernemingen.  

104. Anderzijds stelde het auditoraat vast dat concurrent Handy Home eveneens kan beschouwd 

worden als een concurrent met hetzelfde productassortiment als Gamma. Bijgevolg werden een 

aantal bijkomende berekeningen gedaan waarbij naast de Big 4 en een aantal zelfstandigen 

eveneens rekening werd gehouden met de winkels van Handy Home. 

105. Verder kan de vraag worden gesteld of Makro dient opgenomen te worden in de berekening 

van de marktaandelen. Aanmeldende partij heeft 50% van de vloeroppervlakte van Makro 

opgenomen in haar berekeningen. Het auditoraat is van mening dat dit minstens voor sommige 

Makro winkels te ruim is, vandaar dat in onderstaande tabel marktaandelen werden berekend 

met Makro (50%) en zonder Makro. 

106. Het resultaat van de berekeningen van de lokale marktaandelen, rekening houdend met de 

verschillende opties zoals hiervoor besproken, is opgenomen in onderstaande tabel (in 

percentages):  

  Reistijd 

MA in Big 4 
+ zelfstandigen 
+ Handy Home 
+Makro 

MA in Big 4 
+ selectie 
zelfstandigen 
+ Handy Home 
(met Makro 50%) 

MA in Big 4 
+ selectie 
zelfstandigen 
+ Handy Home 
(zonder Makro) 

MA in 
Big 4 
+Handy 
Home 

MA in 
Big 4 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [10-20] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [10-20] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 
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[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [10-20] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [10-20] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [10-20] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [10-20] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [10-20] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [0-10] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [10-20] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [10-20] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [40-50] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [20-30] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [30-40] [VERTROUWELIJK] 

Bron: eigen berekeningen van het auditoraat gebaseerd op gegevens verstrekt door de aanmeldende partij 

[VERTROUWELIJK] 

107. Aangezien het geen impact heeft op de conclusies van de concurrentiële analyse hieronder 

kan de vraag welke kolom precies toepasbaar is voor het vaststellen van de lokale marktaandelen 

open gelaten worden. Omwille van de hierboven vermelde argumenten is de auditeur echter van 

mening dat de marktaandelen vermeld in kolom 4 van de tabel hierboven het best aansluiten bij 

de economische realiteit. Bij deze berekening werden de 4 grote ketens in België (Big 4 zijnde 

Brico, Gamma, Hubo en Mr. Bricolage), een selectie van zelfstandigen en Handy Home 

opgenomen voor de berekening van het marktaandeel van Gamma. 

108. De auditeur stelt vast dat er 7 lokale markten zijn waar het marktaandeel meer dan 25% 

bedraagt, namelijk [VERTROUWELIJK]. Deze markten worden verder besproken bij de 

concurrentiële analyse. 

109. Wanneer er een opsplitsing wordt gemaakt naar productgroep dient er volgens de auditeur 

simultaan geen onderscheid gemaakt te worden naar verkoopkanaal. Wanneer de lokale 

marktaandelen voor de totale DHZ-markt (incl. speciaalzaken) zonder opsplitsing naar 
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productgroep, zoals aangeleverd door de aanmeldende partij69, in beschouwing worden genomen 

liggen deze gemiddeld op [0-10]% (met een maximum van [10-20]% voor [VERTROUWELIJK]). 

Gegeven deze relatief lage aandelen en het feit dat Gamma, net als haar belangrijkste 

concurrenten, het volledige assortiment van DHZ-producten aanbiedt en er dus redelijkerwijs kan 

aangenomen worden dat de aandelen van Gamma per productgroep niet in grote mate zullen 

afwijken van het aandeel zonder de opsplitsing, werden er geen verdere marktaandelen berekend 

op lokaal niveau opgesplitst naar productgroep.  

V.1.2  Marktaandelen indien het marktaandeel van de franchisenemer niet wordt 

toegeschreven aan de franchisegever 

V.1.2.a Standpunt van de aanmeldende partij70 

110. Intergamma is van mening dat in de onderhavige zaak geen aanleiding bestaat om af te 

wijken van bestaande rechtspraak die bepaalt dat het marktaandeel van de franchisenemer kan 

toegeschreven worden aan de franchisegever. Aanmeldende partij geeft daarvoor de volgende 

redenen71: 

111. [VERTROUWELIJK] 

112. Ten tweede loopt het overgrote deel van de inkoop door de VNG Bouwmarkten via 

Intergamma. Intergamma stelt het formuleassortiment samen en de VNG Bouwmarkten mogen 

daarnaast in principe geen andere producten aanbieden, behoudens toestemming van 

Intergamma. Hoewel de VNG Bouwmarkten voorts niet verplicht zijn om producten uit het 

formuleassortiment bij Intergamma in te kopen, dient een dergelijke eigen inkoop wel te voldoen 

aan de door Intergamma opgestelde specificaties. De VNG Bouwmarkten kopen evenwel meer 

dan 95% van hun producten in bij Intergamma.  

113. Ten derde is bij Intergamma de gemiddelde looptijd van de franchiseovereenkomst met de 

verschillende franchisenemers [VERTROUWELIJK].  

114. Tot slot worden de economische banden tussen Intergamma en franchisenemers verder 

versterkt door [VERTROUWELIJK]. 

115. Indien de BMA toch van oordeel zou zijn dat de marktpositie van franchisewinkels zoals de 

VNG Bouwmarkten niet aan Intergamma of Intergamma Holding kan worden toegerekend voor 

de mededingingsrechtelijke analyse, is de aanmeldende partij van mening dat de voorgenomen 

concentratie nog niet tot een significante belemmering van de mededinging zal leiden. 

Intergamma baat immers op heden zelf geen enkele winkel uit in België (zij heeft enkel 

franchisewinkels), en is dus niet actief op de retailmarkt voor DHZ-producten indien de 

marktposities van de VNG Bouwmarkten niet aan haar zouden worden toegerekend. De 

activiteiten van Intergamma en VNG Bouwmarkten overlappen bijgevolg niet op de Belgische 

retailmarkt.72 

  

                                                           
69 Zie bijlage 34 en 35 bij de aanmelding. 
70 Aanmelding, p. 41 en 42. 
71 Aanmelding, rn. 113-117. 
72 Aanmelding, rn. 119 en 120. 
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V.1.2.b Beoordeling auditeur en conclusie 

116. De auditeur is van oordeel dat Intergamma wel actief is op de retailmarkt voor DHZ-producten 

in het geval het marktaandeel van de franchisenemer niet wordt toegerekend aan de 

franchisegever. [VERTROUWELIJK].73 

117. Wanneer de marktaandelen toegeschreven worden aan de individuele franchisenemers dan 

bezit Intergamma post-transactie het aandeel van de 20 VNG bouwmarkten en niet het aandeel 

van de overige 66 zelfstandige franchisenemers. De marktaandelen zoals hierboven weergegeven 

in de tabel met lokale marktaandelen kunnen dus geïnterpreteerd worden als een bovengrens van 

de aandelen die Intergamma maximaal kan bezitten wanneer de marktaandelen worden 

toegeschreven aan de franchisenemers. 

118. De auditeur is van oordeel dat zelfs in geval het marktaandeel niet wordt toegerekend aan de 

franchisegever voorliggende transactie in geen geval tot gevolg zal hebben dat de mededinging 

op deze markt op significante wijze zal worden belemmerd. 

V.2 De inkoopmarkt voor DHZ-producten 

V.2.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij  

119. Aanmeldende partij geeft in de aanmelding een overzicht van haar belangrijkste leveranciers 

en wat het aandeel is van deze leveranciers in het totale Gamma assortiment.74 

120. Er zijn volgens de aanmeldende partij geen gegevens beschikbaar met betrekking tot het 

marktaandeel van Intergamma op de inkoopmarkt voor DHZ-producten.75 

121. Partijen zijn echter van mening dat de transactie geen enkel effect zal hebben op het 

marktaandeel van Gamma op de inkoopmarkt voor DHZ-producten omdat de Gamma-winkels nu 

reeds grotendeels hun producten aankopen via Intergamma, en dat zal post-transactie niet 

veranderen.76 

V.2.2 Beoordeling auditeur en conclusie 

122. Gezien er volgens de aanmeldende partij geen objectieve cijfers beschikbaar zijn m.b.t. het 

marktaandeel van Gamma op de inkoopmarkt voor DHZ-producten is de auditeur van mening dat 

er dient gekeken te worden naar de positie die Gamma heeft op de retailmarkt en dat dit een 

ruwe proxy kan zijn van het marktaandeel van Gamma op de inkoopmarkt.Op de retailmarkt voor 

de verkoop van DHZ-producten bedraagt het nationale marktaandeel van Gamma [0-10]%.  

123. De inkoopmarkt voor DHZ-producten is minstens een nationale markt. 

124. Bovendien zullen ook bedrijven die slechts een deel van het productassortiment van Gamma 

verkopen zich ook bevoorraden op deze inkoopmarkt. 

125. Wanneer dus het marktaandeel van Gamma op de nationale retailmarkt wordt beschouwd 

als een aanvaardbare benadering voor haar marktaandeel op de inkoopmarkt kan men ervan 

uitgaan dat dit maximum [0-10]% zal zijn, maar vermoedelijk lager omwille van bovenvermelde 

redenen. 

                                                           
73 [VERTROUWELIJK] 
74 Aanmelding, p.48 e.v. 
75 Zie mail van 05/06/18 van aanmeldende partij aan de BMA. 
76 Zie mail van 05/06/18 van aanmeldende partij aan de BMA. 
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126. De auditeur gaat ervan uit dat de marktaandelen wanneer uitgesplitst naar productcategorie 

in dezelfde grootteorde liggen. Ook de belangrijkste concurrenten bieden, net als Intergamma, 

het volledige assortiment van DHZ-producten aan zodat er redelijkerwijs kan aangenomen 

worden dat de aandelen van Gamma per productgroep niet in grote mate zullen afwijken van het 

aandeel zonder de opsplitsing. 

127. Gezien het merendeel van de aankopen door de Gamma-winkels nu reeds gebeuren via 

Intergamma en dit post-transactie ook zo zal blijven, zal er in elk geval geen impact zijn op het 

marktaandeel van Gamma op de inkoopmarkt voor DHZ-producten, al dan niet uitgesplitst naar 

productgroep. 

128. De auditeur is van oordeel dat het marktaandeel van Gamma post-transactie niet wijzigt en 

dus in geen geval tot gevolg zal hebben dat de mededinging op deze markt op significante wijze 

zal worden belemmerd als gevolg van voorliggende transactie. 

VI. Betrokken markten 

129. Ten gevolge van deze transactie dienen de lokale retailmarkten voor DHZ-producten [m.b.t. 7 

winkels] te worden beschouwd als horizontaal betrokken markten. 

130. De inkoopmarkt voor DHZ producten wordt beschouwd als verticaal betrokken markt. 

131. Deze markten worden hierna besproken in de concurrentiële analyse. 

VII. Concurrentiële analyse 

VII.1 Niet-gecoördineerde horizontale gevolgen 

VII.1.1 Positie aanmeldende partij 77 

132. Aanmeldende partij is van oordeel dat de concentratie geen impact heeft op de mededinging 

op gelijk welke markt aangezien de marktpositie van de franchisenemers moet toegerekend 

worden aan Intergamma als franchisegever. Derhalve leidt de concentratie niet tot een toename 

van het marktaandeel van Intergamma of Intergamma Holding op welke markt dan ook.  

133. Volgens aanmeldende partij bestaat er immers een dermate sterke binding tussen 

Intergamma (de franchisegever) en de VNG Bouwmarkten (de franchisenemers) dat de 

marktpositie van de VNG Bouwmarkten volledig dient te worden toegerekend aan Intergamma 

voor de mededingingsrechtelijke beoordeling van de voorgenomen concentratie.  

VII.1.2 Marktonderzoek 

134. In het kader van de marktbevraging werd aan enkele franchisenemers en concurrenten 

gevraagd naar de concurrentiële gevolgen van de transactie. Naast de 20 VNG Bouwmarkten zijn 

er in België 66 franchisewinkels die beheerd worden door [VERTROUWELIJK] franchisenemers. 

[VERTROUWELIJK]. Enkel [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] werden niet aangeschreven. 

Voor franchisenemer [VERTROUWELIJK] werd een verzoek om inlichtingen verstuurd naar het 

                                                           
77 Aanmelding, rns. 108 -109 en 114 -125. 
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adres van de franchisewinkel te [VERTROUWELIJK] en voor franchisenemer [VERTROUWELIJK] 

werd de franchisewinkel te [VERTROUWELIJK] aangeschreven. Voor de andere winkels werd de 

[VERTROUWELIJK] aangeschreven.  

135. Enkel van de franchisewinkel te [VERTROUWELIJK] werd geen antwoord ontvangen. Uit de 

verkregen antwoorden blijkt dat [VERTROUWELIJK]  

VII.1.2.a Antwoorden van zelfstandige Gamma franchisenemers 

136. [VERTROUWELIJK] stelt dat zij uit principiële overweging niet gekant is tegen een overname 

van de VNG bouwmarkten door Intergamma. [VERTROUWELIJK]  

137. [VERTROUWELIJK]78 

138. [VERTROUWELIJK] verwacht niet dat de transactie impact zal hebben omdat het gaat om een 

klein aantal winkels binnen de totale markt.79 

139. Volgens [VERTROUWELIJK] zal er geen nieuwe situatie ontstaan voor de klant aangezien de 

20 VNG winkels vandaag ook al onder de Gamma vlag naar buiten treden.80 

140. [VERTROUWELIJK]81 en [VERTROUWELIJK]82 hebben geen opmerkingen aangaande de 

concurrentiële impact van de transactie.  

VII.1.2.b Antwoorden van concurrenten 

141. Makro is van oordeel dat gelet op de huidige reeds bestaande samenwerking tussen CRH en 

Intergamma de impact eerder beperkt zal zijn op de marktmacht van Intergamma. Gezien de 

winkels van CRH in België reeds onder de naam Gamma operatief zijn, zal de impact op de 

consument ook beperkt zijn. Verder is Makro van oordeel dat haar winkels geen concurrentiële 

impact zullen ondervinden van de transactie. De transactie zal evenmin haar 

onderhandelingspositie met haar leveranciers beïnvloeden of de toegang tot leveranciers van 

DHZ-producten beïnvloeden. 83  

VII.1.3 Beoordeling auditeur 

142. De auditeur stelt vast dat de lokale retailmarkten voor DHZ-producten [m.b.t. 7 winkels] 

horizontaal betrokken markten zijn. 

143. Hoe hoger het marktaandeel, hoe groter de kans dat een onderneming marktmacht bezit. 

Hoe groter de marktaandelen post transactie, hoe groter de kans dat een fusie zal leiden tot een 

significante toename van marktmacht en tot de neiging voor de partijen om prijzen te laten 

stijgen of de keuze voor de consument te beperken. 

144. In haar horizontale richtsnoeren84 geeft de Europese Commissie meer duiding bij de wijze hoe 

HHI-waarden dienen te worden geïnterpreteerd: 

                                                           
78 Antwoord van 12 april 2018 van [VERTROUWELIJK]op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 6. 
79 Antwoord van 24 april 2018 van [VERTROUWELIJK] op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 6. 
80 Antwoord van 12 april 2018 van [VERTROUWELIJK]op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 6. 
81 Antwoord van 16 april 2018 van [VERTROUWELIJK]op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 6. 
82 Antwoord van 12 april 2018 van [VERTROUWELIJK]op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 6. 
83 Antwoord van 20 april 2018 van [VERTROUWELIJK] op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vragen 16 t.e.m.21. 
84 Richtsnoeren van de Europese Commissie van 5 februari 2004 voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening 
van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, nr. 19-20. 
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“Het is onwaarschijnlijk dat de Commissie horizontale mededingingsbezwaren zal zien op een 

markt waar de HHI na de fusie minder dan 1 000 bedraagt. Dergelijke markten behoeven 

doorgaans niet grondig geanalyseerd te worden. 

Het is evenzeer onwaarschijnlijk dat de Commissie horizontale mededingingsbezwaren zal zien 

in geval van een fusie met een HHI na fusie tussen 1 000 en 2 000 en een delta van minder dan 

250, of in geval van een fusie met een HHI van meer dan 2 000 en een delta van minder dan 150 

…” 

145. Wanneer het marktaandeel van de franchisenemers wordt toegeschreven aan de 

franchisegever geeft onderstaande tabel de marktaandelen (in percentage) weer van 

Intergamma in de betrokken lokale markten met daarbij de HHI-waarden en het bijhorend 

increment (Delta). 

  

MA in Big 4 
+ selectie 
zelfstandigen 
+ Handy Home 
(zonder Makro) HHI Delta 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 0 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 0 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 0 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 0 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 0 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 0 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 0 

Bron: eigen berekeningen van het auditoraat gebaseerd op gegevens verstrekt door de aanmeldende partij 

[VERTROUWELIJK]. 

146. De auditeur stelt vast dat er post-transactie geen wijziging van het marktaandeel van 

Intergamma zal zijn. De berekening van de HHI-waarde voor de verschillende 

verzorgingsgebieden geeft weliswaar waarden van [VERTROUWELIJK], maar post-transactie is er 

geen increment waardoor de delta telkens 0 is. 

147. Zelfs indien er een opsplitsing zou gemaakt worden per productcategorie, zou de delta telkens 

0 zijn en zou er dus evenmin enige impact zijn post-transactie. 

148. De transactie neemt ook geen belangrijke concurrentiedruk weg op een concurrent op de 

betrokken lokale markten en dus treedt er geen verschuiving van lokale marktmacht op.  

149. Wanneer het marktaandeel van de franchisenemers niet wordt toegeschreven aan de 

franchisegever, maar aan de franchisenemers, dan is Intergamma voor de transactie niet actief 

op retailmarkt. Post-transactie neemt Intergamma de bestaande VNG bouwmarkten over en zal 

de marktstructuur dus ongewijzigd blijven.  

VII.1.4 Conclusie 

150.  Aangezien de transactie geen impact heeft op de marktstructuur van de betrokken lokale 

markten is de auditeur van oordeel dat deze transactie niet zal leiden tot 

mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde horizontale gevolgen. 
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VII.2 Niet-gecoördineerde verticale gevolgen 

VII.2.1 Positie aanmeldende partij 

151. Aanmeldende partij stelt dat met betrekking tot de mededinging op de inkoopmarkt voor 

DHZ-producten niets verandert door de transactie.85 

152. Het aankoopvolume voor en na de transactie blijft immers hetzelfde. Het aantal Gamma-

winkels waarvoor Intergamma onderhandelt, blijft immers identiek. Intergamma dat als 

franchisegever de inkoop van het formuleassortiment verzorgt, zal post-transactie de 

onderhandelingen met haar leveranciers m.b.t. de inkoopcondities voor alle franchisewinkels 

gezamenlijk voeren. Er zullen geen aparte onderhandelingen plaatsvinden voor de producten die 

worden aangekocht voor de 20 Belgische VNG winkels. 

153. [VERTROUWELIJK]. De transactie wijzigt dit aspect niet.  

154. [VERTROUWELIJK]. Intergamma ondervindt vandaag reeds sterke concurrentie op de 

nationale inkoopmarkten in België van tal van andere spelers, niet in het minste van de andere 

DHZ-ketens Hubo, Brico, maar ook spelers in andere inkoopkanalen (bv., online, speciaalzaken, 

warenhuizen.) Intergamma zal dus sterke concurrentie blijven ondervinden op deze 

inkoopmarkten.86 

155. [VERTROUWELIJK].  

VII.2.2 Marktonderzoek 

156. Niemand van de ondervraagde franchisenemers, ook niet [VERTROUWELIJK], is gekant tegen 

de concentratie als dusdanig. [VERTROUWELIJK].87  

157. [VERTROUWELIJK] 

158. [VERTROUWELIJK] 

159. [VERTROUWELIJK] 88.  

160. [VERTROUWELIJK]. 

161. [VERTROUWELIJK].89 

162. [VERTROUWELIJK]. 

163. [VERTROUWELIJK]. 

164. [VERTROUWELIJK]. 

VII.2.3 Beoordeling auditeur 

165. Tijdens de marktbevraging hebben franchisenemers diverse punten opgeworpen die geen 

verband houden met de concurrentiële gevolgen van deze transactie. [VERTROUWELIJK] 

                                                           
85 Aanmelding, rns.121 en123. 
86 Aanmelding, rn. 100. 
87 Antwoord van [VERTROUWELIJK] van 24 april 2018 op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vragen 1.1 en 1.3. 
88 Antwoord van 16 april 2018 van [VERTROUWELIJK] op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 1.3. 
89 Antwoord van 9 mei 2018 van [VERTROUWELIJK] op verzoek om inlichtingen van 2 en 7 mei 2018, p. 3; antwoord van 16 april 2018 van 
[VERTROUWELIJK] op het verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 4; antwoord van 12 april 2018 van [VERTROUWELIJK] op het 
verzoek om inlichtingen van 4 april 2018, vraag 3. 
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166. De auditeur benadrukt dat zij enkel de bevoegdheid heeft om de impact op de concurrentie 

ten gevolge van de concentratie, i.e. een wijziging in controle over een onderneming (in casu de 

overgang van de juridische eigendom van CRH over de 20 VNG Bouwmarkten naar Intergamma 

Holding) te beoordelen en dus enkel de daaraan gerelateerde bezwaren. Bijgevolg heeft de 

auditeur de bezwaren van de franchisenemers tegen de herstructurering van de Intergamma 

franchiseorganisatie niet beoordeeld op hun rechtmatigheid of opportuniteit.  

167. Betreffende de [VERTROUWELIJK], is de auditeur van oordeel dat dit irrelevant is voor haar 

concurrentieel analyse m.b.t. de mogelijke mededingingsbeperkende verticale gevolgen van de 

concentratie wanneer de marktmacht van (alle) Gamma franchisenemers wordt toegerekend aan 

Intergamma als franchisegever. Immers, in dat geval kan er post-transactie geen negatief effect 

zijn op de eindconsument in de retailmarkt.  

168. Op de inkoopmarkt voor DHZ-producten is het ook post-transactie Intergamma die 

gezamenlijke onderhandelingen voert met de leveranciers van DHZ-producten. Binnen dit 

beoordelingskader bedraagt het marktaandeel van Intergamma op de nationale inkoopmarkt 

voor DHZ-producten maximaal [0-10]%. Dit marktaandeel wijzigt verder niet door de transactie. 

169. Ook in het geval dat de marktmacht van de franchisenemer niet aan Intergamma als 

franchisegever wordt toegerekend, verandert de marktpositie van Intergamma op de 

inkoopmarkt voor DHZ-producten post-transactie niet. Intergamma is in dit geval al actief op de 

retailmarkt voor DHZ-producten, maar zal in geen geval aanzienlijke marktmacht hebben op deze 

markt. Er kan derhalve ook niet verwacht worden dat zij een invloed zal hebben op de prijzen en 

leveringsvoorwaarden.  

VII.2.4 Conclusie auditeur 

170. Aangezien de marktstructuur noch op de nationale inkoopmarkt van DHZ-producten, noch op 

de lokale retail markten voor DHZ-producten, wijzigt en Intergamma ook post-transactie de 

onderhandelingen met haar leveranciers gezamenlijk zal blijven voeren voor al haar 

franchisenemers, is de auditeur van oordeel dat deze transactie niet zal leiden tot 

mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde verticale gevolgen. 

VIII. Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie  

171. Gelet op het bovenstaande, is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie niet tot 

gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel 

daarvan op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of 

versterken van een machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER.  
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IX. Voorstel tot beslissing 

172. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 WER en 

artikel IV.61, §2, eerste lid, 1° WER, volgende beslissing te nemen:  

1. Dat de overname door Intergamma Holding B.V. van 20 VNG Bouwmarkten van CRH 

Nederland B.V., aangemeld bij de BMA onder nr. MEDE-C/C-18/0017, binnen het 

toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER;  

2. De concentratie toelaatbaar te verklaren.” 
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IV. Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij 

18. De aanmeldende partij legde neer wat volgt: 

1. “INLEIDING 

1. Intergamma Holding is het volledig eens met de eindconclusie van de auditeur dat de 

voorgenomen concentratie “niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de 

Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd” en 

daarom kan worden toegelaten. Zoals Intergamma Holding uitvoerig toelichtte tijdens de (pre-

)notificatieprocedure, heeft de transactie geen enkele impact op de mededinging op gelijk welke 

markt. 

2. Toch wenst Intergamma Holding enkele kanttekeningen te plaatsen bij de 

mededingingsrechtelijke analyse en de inhoud van de Ontwerpbeslissing. De belangrijkste 

opmerking van Intergamma Holding is dat de Ontwerpbeslissing de retailmarkt voor DHZ-

producten waarschijnlijk eerder te eng heeft afgebakend, zonder voldoende rekening te houden 

met de economische realiteit. Dit geldt zowel voor wat betreft de relevante productmarkt als de 

relevante geografische markt. 

3. Wat de relevante productmarkt betreft, maakt de Ontwerpbeslissing een onderscheid tussen 

de verschillende verkoopkanalen van DHZ-producten. Zo zouden verkopers die slechts een 

beperkt aantal DHZ-productgroepen aanbieden (zoals speciaalzaken) en grote DHZ-zaken (zoals 

de Gamma- winkels) niet tot dezelfde markt behoren.90 Intergamma Holding betwist dit. 

Verkopers met een beperkt(er) DHZ-assortiment concurreren niet minder met Intergamma dan 

grote DHZ-zaken (Zie ook, randnummers 19, 29 en 33 hieronder). 

4. Verder stelt de Ontwerpbeslissing, zonder dat dit voldoende grondig onderzocht werd, dat de 

geografische markt voor de retailverkoop van DHZ- producten lokaal zou zijn. Deze vaststelling 

houdt echter geen rekening met verschillende elementen die wijzen op een nationale omvang 

van de retailmarkt voor DHZ-producten (Zie, randnummer 23 hieronder). Uit de marktbevraging 

van het Auditoraat blijkt dat ook Hubo en Makro de markt eerder nationaal dan lokaal zien. 

5. Dit gezegd zijnde merkt Intergamma Holding op dat de exacte marktdefinitie in het midden 

kan blijven aangezien de concentratie hoe dan ook geen impact heeft op de mededinging op 

gelijk welke markt. 

6. Intergamma Holding heeft nog een aantal beperktere opmerkingen bij enkele specifieke 

passages in de Ontwerpbeslissing. Deze opmerkingen worden onder titel 2 hieronder behandeld. 

7. Intergamma Holding behoudt zich het recht voor om bijkomende opmerkingen in te dienen 

mocht [VERTROUWELIJK] of een andere derde partij beslissen om tussen te komen in de 

procedure voor het Mededingingscollege. Intergamma B.V. (Intergamma) heeft steeds al het 

mogelijke gedaan, tot het organiseren van bijzondere algemene vergaderingen toe, om de 

bezorgdheden van [VERTROUWELIJK], die als dusdanig niets te maken hebben met de 

concentratie, weg te nemen. Intergamma Holding zal dit pad ook in de toekomst verder blijven 

                                                           
90 Zie, randnummer 50 van de Ontwerpbeslissing 
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bewandelen en hoopt oprecht dat [VERTROUWELIJK] alsnog zal beslissing om te participeren in 

de overname van de VNG-winkels. De deur staat in ieder geval nog steeds open. 

2. OPMERKINGEN VAN INTERGAMMA HOLDING 

2.2. Randnummer 15 van de Ontwerpbeslissing 

8. Beschrijving Ontwerpbeslissing: De 20 Belgische VNG-winkels zijn “winkels die Intergamma niet 

zelf exploiteert, omdat zij er niet de aandeelhouder van is maar waarvan de exploitatie gebeurt 

door zelfstandige franchisenemers volgens de Gamma franchiseformules van Intergamma”. 

9. Toelichting Intergamma Holding: Dit geldt niet alleen voor de VNG-winkels maar voor alle 

Gamma-winkels in België: Alle Gamma-winkels in België zijn franchisewinkels, dit zijn winkels 

die worden uitgebaat door zelfstandige franchisenemers op basis van een ([VERTROUWELIJK]) 

franchiseovereenkomst met Intergamma. Na de overname zullen de VNG-winkels in eigendom 

komen van Intergamma Holding maar nog steeds opereren op basis van [VERTROUWELIJK] 

franchiseovereenkomst met Intergamma [VERTROUWELIJK]. 

2.3. Randnummer 17, tweede streepje van de Ontwerpbeslissing 

10. Beschrijving Ontwerpbeslissing: [VERTROUWELIJK] 

11. Toelichting Intergamma Holding: [VERTROUWELIJK]91
 

2.4. Randnummer 17, vierde streepje van de Ontwerpbeslissing 

12. Beschrijving Ontwerpbeslissing: [VERTROUWELIJK] 

13. Toelichting Intergamma Holding: [VERTROUWELIJK]. 

2.5. Randnummer 25 van de Ontwerpbeslissing 

14. Beschrijving Ontwerpbeslissing: [VERTROUWELIJK] 

15. Toelichting Intergamma Holding: 

 Karwei is een franchiseformule van Intergamma in Nederland, waar het zwaartepunt van de 

transactie ligt met 131 VNG-winkels in totaal (t.o.v. 20 VNG-winkels in België). De transactie 

werd in Nederland op 19 februari 2018 aangemeld. De goedkeuring van de ACM volgde op 23 

maart 2018. 

 [VERTROUWELIJK]. Intergamma Holding merkt echter op dat alle winkels op dezelfde manier 

zullen behandeld worden en dat er geen sprake zal zijn van een “prioritaire” behandeling van de 

VNG-winkels. 

2.6. Randnummer 28 van de Ontwerpbeslissing 

16. Beschrijving Ontwerpbeslissing: Intergamma realiseerde in 2017 een omzet van EUR 180 

miljoen in België. 

                                                           
91 [VERTROUWELIJK] 
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17. Toelichting Intergamma Holding: Alle overige omzet van Intergamma (d.i., EUR 839 miljoen in 

2017) werd in Nederland gerealiseerd. 

2.7. Randnummers 49 en 50 van de Ontwerpbeslissing 

18. Standpunt Ontwerpbeslissing: Een opsplitsing naar verkoopkanaal is relevant. Er moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen (i) “occasionele verkopers die slechts DHZ-producten 

aanbieden binnen een beperkt aantal productgroepen of slechts een tijdelijk aanbod hebben (vb. 

grote supermarkten) […] en speciaalzaken die maar één specifieke productgroep verkopen”; en 

(ii) “de ‘bouwmarkten’ die permanent het volledige assortiment van de DHZ productgroepen 

aanbieden”. Toch stelt de Ontwerpbeslissing ook dat “[d]e zijdelingse concurrentiedruk die deze 

occasionele verkopers en speciaalzaken uitoefenen, […] echter wel in aanmerking [wordt] 

genomen bij de concurrentiele analyse”. 

19. Opmerking Intergamma Holding: Aangezien de concentratie hoe dan ook geen impact heeft 

op de mededinging op gelijk welke markt, kan de exacte marktdefinitie worden opengelaten. 

Toch wenst Intergamma Holding op te merken dat zij het niet eens is met de zienswijze in de 

Ontwerpbeslissing en een opsplitsing naar verkoopkanaal niet relevant acht. Intergamma 

Holding staat overigens niet alleen met haar zienswijze: zowel Hubo als Makro delenhaar 

mening dat er geen verder onderscheid dient gemaakt te worden volgens verkoopkanaal.92 

Het (iets) kleinere of tijdelijke productaanbod van sommige verkopers van DHZ-producten belet 

niet dat deze verkopers daadwerkelijk en rechtstreeks met Intergamma concurreren.93 Indien er, 

bijvoorbeeld, een verfwinkel is gelegen in de omgeving van een Gamma-winkel en de prijzen in 

de verfwinkel veel lager liggen, dan zal de Gamma-winkel slechts weinig verf verkopen. Beide 

winkels zijn derhalve onmiskenbaar concurrenten. Voor vrijwel iedere productgroep die 

Intergamma aanbiedt bestaan er gelijkaardige concurrenten. 

Het is overigens onjuist om grote supermarkten die DHZ-producten aanbieden voor te stellen als 

“occasionele verkopers”. Het DHZ-aanbod van grote supermarkten is vaak even permanent en 

omvangrijk als dat van een DHZ-winkel. Carrefour is hiervan een goed voorbeeld.94
 

Zie ook, randnummers 29 en 33 hieronder. 

2.8. Randnummer 53 van de Ontwerpbeslissing 

20. Standpunt Ontwerpbeslissing: De Europese Commissie heeft de exacte geografische 

afbakening van de retailmarkt voor DHZ-producten in het verleden opengelaten. 

21. Opmerking Intergamma Holding: In een aantal besluiten heeft de Europese Commissie 

geoordeeld dat de retailmarkt voor DHZ-producten nationaal van omvang is: 

 Europese Commissie, besluit d.d. 18 juni 2002 in zaak M.2804, Vendex KBB / Brico België, §18: 

                                                           
92 Zie, stuk 3.3.2 van het Onderzoeksdossier, p. 2 en stuk 3.4.2 van het Onderzoeksdossier, p. 2. 
93 Anders dan wat de auditeur beweert, oefenen deze verkopers dus méér dan “zijdelingse” concurrentiedruk uit op Intergamma. 
94 Zie,https://webshop.carrefour.eu/nl/klussen-tuin. Zie ook, bijvoorbeeld, https://www.collishop.be/e/nl/ (Colruyt), https://www.lidl-
shop.be/nl-BE/klussen en https://www.lidl-shop.be/nl-BE/tuin. 

https://webshop.carrefour.eu/nl/klussen-tuin
https://www.collishop.be/e/nl/
https://www.lidl-shop.be/nl-BE/klussen
https://www.lidl-shop.be/nl-BE/klussen
https://www.lidl-shop.be/nl-BE/tuin
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“De resultaten van een marktbevraging bevestigen het standpunt [van partijen] dat de 

geografische markt inderdaad nationaal is […]”95. 

 Europese Commissie, besluit d.d. 29 september 2003 in zaak M.3267, CRH / Cementbouw, §19: 

“Beide partijen zijn actief in de DHZ-retaildistributie, wat eerder als een afzonderlijke markt werd 

gekwalificeerd die, ondanks haar lokale aard, nationaal van omvang is aangezien het grote 

aantal winkels tot overlappende verzorgingsgebieden leidt.”96
 

 Europese Commissie, besluit d.d. 29 september 2003 in zaak M.3259, CRH / CVC / 

Cementbouw, §19: 

“Beide partijen zijn actief in de DHZ-retaildistributie, wat eerder als een afzonderlijke markt werd 

gekwalificeerd die, ondanks haar lokale aard, nationaal van omvang is aangezien het grote 

aantal winkels tot overlappende verzorgingsgebieden leidt.”97
 

Ook nationale mededingingsautoriteiten hebben een nationale retailmarkt voor DHZ-producten 

weerhouden. Zie, bijvoorbeeld: 

 NMa, besluit d.d. 5 juli 1999 in zaak 1374, NBM-Amstelland – Visser, paras 16-18 (Bijlage 1): 

“16. De relevante geografische markt voor doe-het-zelf-producten heeft lokale kenmerken door 

de zogenaamde “catchment area” van de individuele doe-het-zelfondernemingen (de afstand 

die de consument bereid is af te leggen om doe-het-zelfproducten te kopen). De vele 

verschillende lokale markten die aldus kunnen worden onderscheiden overlappen elkaar op hun 

beurt, bijvoorbeeld door de bevolkingsdichtheid in bepaalde regio’s of door de spreiding van 

doe- het-zelf-zaken in een bepaalde regio. 

17. Aan het voorgaande kan worden toegevoegd dat vele concurrentieparameters op de markt 

voor doe-het-zelf-producten, zoals het productassortiment, de kwaliteit en herkomst van het 

assortiment, publiciteitscampagnes et cetera, op nationaal niveau bepaald worden. Dit komt 

mede door het feit dat de meeste ondernemingen, zoals Gamma, op de relevante productmarkt 

een landelijke spreiding hebben, dan wel werken met franchiseformules die een landelijke 

dekking hebben. Dat geldt ongeacht of de markt voor de verkoop van doe-het-zelf producten 

zich beperkt tot uitsluitend bouwmarkten of dat de markt voor de verkoop van doe-het-zelf 

producten zich uitstrekt tot alle in punt 13 genoemde winkeltypen. 

Gelet op het voorgaande kan er in onderhavige zaak van uitgegaan worden dat de markt voor 

verkoop van doe-het-zelf producten nationaal is.” 

 Deense mededingingsautoriteit, beslissing nr. BET-15/06306 d.d. 26 augustus 2015, Brødrene 

A & O Johansen A/S / Billig VVS ApS (Bijlage 2). 

De Deense mededingingsautoriteit omschreef de retailmarkt voor DHZ-producten in deze zaak 

als nationaal gelet op het belang van online verkopen en het feit dat bestellingen via webshops 

en leveringen plaatsvinden over gans Denemarken. 

                                                           
95 Vrije vertaling van “The results of a market investigation support the position that the geographic market is indeed national […]”. 
96 Vrije vertaling van “Both parties are active in DIY retail distribution, which was previously considered to be one distinct market 
which may be, despite its local nature, national in scope as the large number of outlets leads to overlapping catchment areas”. 
97 Vrije vertaling van “Both parties are active in DIY retail distribution, which was previously considered to be one distinct market 
which may be, despite its local nature, national in scope as the large number of outlets leads to overlapping catchment areas”. 
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 Bulgaarse mededingingsautoriteit, beslissing nr. 1323 d.d. 8 oktober 2014, Хедус АД / 

Баумакс България ЕООД (Bijlage 3). 

De Bulgaarse mededingingsautoriteit weerhield in deze zaak een nationale markt voor 

retailverkopen via DHZ-zaken. De mededingingsautoriteit hield hierbij rekening met het feit dat 

(i) ondanks de concurrentie tussen nabijgelegen DHZ-winkels, de voornaamste concurrentie-

factoren worden bepaald op nationaal niveau; en (ii) sommige DHZ-zaken hun klanten regionale 

of zelfs nationale leveringen aanbieden. 

 Zwitserse mededingingsautoriteit, beslissing d.d. 17 juli 2012, Migros/Galaxus (Bijlage 4). 

De Zwitserse mededingingsautoriteit weerhield in deze zaak onder meer een markt voor DHZ- 

en tuinproducten die minstens nationaal van omvang was. De mededingingsautoriteit hield 

hierbij onder meer rekening met de volgende elementen: 

o Hoewel de individuele winkels op lokaal niveau met elkaar concurreren, concurreren de 

retailketens op nationaal niveau met elkaar. 

o Voor wat betreft internetverkopen gelden dezelfde verkoopcondities in gans Zwitserland, in 

het bijzonder omdat de websites van partijen meertalig zijn. 

o Hoewel de markt voor winkelverkopen vanuit consumentenoogpunt lokaal is, is de markt voor 

retailverkoop van elektrische toestellen nationaal aangezien grote retailers actief zijn in gans 

Zwitserland en zij hun belangrijke beslissingen, zoals deze over prijzen en verkoopbeleid, op 

nationaal niveau nemen. 

2.9. Randnummer 75 van de Ontwerpbeslissing 

22. Standpunt Ontwerpbeslissing: Het marktonderzoek toont aan dat de geografische markt voor 

de retailverkoop van DHZ-producten lokaal is. 

23. Opmerking Intergamma Holding: De geografische marktafbakening komt slechts zeer 

summier aan bod. Er wordt geponeerd dat de markt lokaal zou zijn en op postcodeniveau zou 

moeten worden bekeken, hoewel (i) er redenen zijn om aan te nemen dat de markt nationaal 

van omvang is; en (ii) ook Hubo en Makro bevestigen dat de markt eerder nationaal dan lokaal 

is. 

(i) Er zijn aanwijzingen dat de markt nationaal is 

Elk van onderstaande elementen wijst eerder op een nationale retailmarkt voor DHZ-producten. 

Deze elementen werden niet of onvoldoende in rekening gebracht in de Ontwerpbeslissing. 

 Er gaat een belangrijke en steeds grotere concurrentiële druk uit van online spelers zoals 

bol.com.98 De concurrentie van deze online concurrenten speelt op nationaal niveau. Ook de 

Gamma-webshop (zie, https://www.gamma.be/) richt zich op gans België, zoals onder meer 

blijkt uit het feit dat hij zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar is. Ook online-

concurrentie dient derhalve te worden becijferd en in rekening te worden gebracht. 

                                                           
98 Ook Makro en Hubo bevestigen dit. Makro stelt dat “[e]r […] een grote concurrentie online [speelt] tussen zowel pure online spelers 
zoals bol.com als van de doe-het-zelf ketens” (Zie, stuk 3.4.2 van het Onderzoeksdossier, p. 2), terwijl Hubo de concurrentie die uitgaat van 
online verkopen omschrijft als “[m]omenteel nog beperkt, maar assortiment afhankelijk zeer bedreigend o.a. door de prijstransparantie die 
de prijzen in de fysieke winkels onder druk zet” (Zie, stuk 3.3.2 van het Onderzoeksdossier, p. 2). 

https://www.gamma.be/
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 Het Gamma-productassortiment [VERTROUWELIJK] en de inkoop ervan is gecentraliseerd. 

[VERTROUWELIJK] 

 Het Gamma-promotiebeleid wordt op nationaal niveau gevoerd. Gamma gebruikt één 

reclamefolder voor gans België (weliswaar in Nederlandse en Franse taalversies) waarin niet 

verwezen wordt naar individuele winkels. 

 [VERTROUWELIJK] 

 De Intergamma-franchiseformule heeft een landelijke dekking. 

 Zelfs wanneer men vertrekt vanuit lokale marktomschrijvingen, dan nog zijn er aanwijzingen 

dat de uiteindelijke marktdefinitie breder is. Gelet op het grote aantal verkooppunten van DHZ-

producten en hun spreiding overlappen de verschillende lokale markten elkaar, zodat er 

uiteindelijk een bredere markt ontstaat. Dergelijke overlap van lokale verzorgingsgebieden is 

echter niet onderzocht in de Ontwerpbeslissing. Nochtans wordt in voetnoot 52 van de 

Ontwerpbeslissing naar een artikel verwezen dat het belang van een dergelijke overlapanalyse 

beklemtoont.99 De auteurs van het artikel stellen dat “even if a firm is outside a catchment area, 

it can still exert a significant constraint on the centre-firm if the overlap of the two catchment 

areas, i.e. the set of customers on which the two firms compete, is substantial” 100 (p. 404), dat 

“considering overlaps of catchment areas is a better approximation of the intensity of local 

competition than a binary all in/all out approach”101 (p. 405) en dat “[a]nother limitation of 

market shares relates to the discrete dimension of catchment areas: a competitor is either in or 

out. It does not account for the actual distance of competitors. As illustrated in Figure 5 however, 

there is little reason to ignore entirely competitors located just outside the border of the 

catchment area (E), as these may be very close to competitors inside the catchment area”102 (p. 

406). De Ontwerpbeslissing houdt hiermee geen rekening. 

(ii) De marktbevraging wijst eerder op een nationaal markt 

Twee concurrenten van Intergamma, Hubo en Makro, hebben bevestigd dat de markt eerder 

nationaal dan lokaal is.103
 

De uiteindelijke marktomschrijving kan echter opengelaten worden aangezien de voorgenomen 

concentratie hoe dan ook niet zal leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke 

mededinging op deze markt. 

  

                                                           
99 Zie, RAPHAËL DE CONINCK en MIKAËL HERVÉ, “Mergers: How to Measure Local Competition”, Journal of European Competition Law & 
Practice, 2017, Vol. 8, No. 6. 
100 Vrije vertaling: “zelfs wanneer een onderneming buiten een verzorgingsgebied ligt, kan zij nog steeds een aanzienlijke druk uitoefenen op 
de centrale onderneming wanneer de twee verzorgingsgebieden, dit zijn de klanten waarvoor beide ondernemingen concurreren, in 
belangrijke mate overlappen”. 
101 Vrije vertaling: “het onderzoek van overlappen van verzorgingsgebieden zegt meer over de intensiteit van lokale concurrentie dan 
een binaire helemaal binnen/helemaal buiten benadering”. 
102 Vrije vertaling: “een bijkomende beperking van marktaandelen betreft de discretionaire omvang van verzorgingsgebieden: een concurrent 
valt ofwel binnen ofwel buiten het verzorgingsgebied. Er wordt geen rekening gehouden met de werkelijke afstand van concurrenten. Zoals 
Figuur 5 echter illustreert, is er weinig reden om concurrenten die net buiten het verzorgingsgebied gelegen zijn (E) helemaal te negeren, 
aangezien zij erg dicht bij concurrenten binnen het verzorgingsgebied kunnen gevestigd zijn”. 
103 Zie, stuk 3.3.2 van het Onderzoeksdossier, p.2 en stuk 3.4.2 van het Onderzoeksdossier, p.2. De aanvullende opmerking van Hubo dat 
“elk winkelpunt een lokaal marktgebied bedient” is de logica zelve en sluit het bestaan van een nationale markt niet uit. 
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2.10. Randnummer 98 van de Ontwerpbeslissing 

24. Opmerking Ontwerpbeslissing: “Gezien partijen niet beschikken over omzetcijfers van 

concurrenten, werd voor de berekening van de marktaandelen gebruik gemaakt van 

vloeroppervlakte”. 

25. Toelichting Intergamma Holding: Het initiatief en de beslissing om gebruik te maken van 

vloeroppervlakte ging uit/werd genomen door het Auditoraat. 

2.11. Randnummer 102 van de Ontwerpbeslissing 

26. Standpunt Ontwerpbeslissing: “De auditeur […] gaat akkoord dat vloeroppervlakte een goede 

maatstaf is voor de berekening [van marktaandelen] bij gebrek aan beschikbaarheid van 

omzetgegevens voor de concurrenten”. 

27. Opmerking Intergamma Holding: Het initiatief om marktaandelen te berekenen op basis van 

vloeroppervlakte ging uit van het Auditoraat. 

2.12. Randnummer 102 van de Ontwerpbeslissing 

28. Standpunt Ontwerpbeslissing: “Uit de berekening van de aanmeldende partij van het 

marktaandeel in de totale DHZ-markt, blijkt dat het aantal concurrenten binnen een lokaal 

gebied zeer ruim werd geïnterpreteerd, in die zin dat ook bedrijven die slechts een (soms heel 

beperkt) deel van het productassortiment van Gamma verkopen werden vermeld”. 

29. Opmerking Intergamma Holding: Intergamma Holding betwist dat zij de term “concurrent” 

overdreven ruim zou geïnterpreteerd hebben. Intergamma Holding weerhield die 

ondernemingen als concurrent die het marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in de retailsector 

RetailSonar, dat zich steunt op input van Locatus (wat een in de brede retail(onderzoeks)markt 

zeer erkende bron is), als concurrent beschouwt. Ook ondernemingen die slechts een deel van 

het productassortiment van Gamma verkopen zijn naar mening van Intergamma Holding 

concurrenten aangezien ook zij een daadwerkelijke concurrentiële druk uitoefenen op 

Intergamma. 

2.13. Randnummer 105 van de Ontwerpbeslissing 

30. Standpunt Ontwerpbeslissing: “Aanmeldende partij heeft 50% van de vloeroppervlakte van 

Makro opgenomen in haar berekeningen. Het auditoraat is van mening dat dit minstens voor 

sommige Makro winkels te ruim is […]”. 

31. Toelichting Intergamma Holding: Zoals uiteengezet in Bijlage 42 h) bij de aanmelding, heeft 

Intergamma Holding slechts 50% van de DHZ-oppervlakte van Makro in aanmerking genomen 

in haar aandeelberekeningen voor de niet-VNG winkels, en niet 50% van de volledige Makro-

oppervlakte. De raming van Intergamma Holding was derhalve erg conservatief. De 

Ontwerpbeslissing legt niet uit waarom deze raming “te ruim” zou zijn. 

2.14. Randnummer 107 van de Ontwerpbeslissing 

32. Standpunt Ontwerpbeslissing: De marktaandelen op een markt bestaande uit (i) de Big 4 

(Brico, Gamma, Hubo en Mr. Bricolage); (ii) een selectie van zelfstandigen; en (iii) Handy Home 

sluiten het best aan bij de economische realiteit. 
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33. Opmerking Intergamma Holding: Het is onjuist om de markt te beperken tot deze drie groepen. 

Zoals uiteengezet in randnummer 100 van de aanmelding, is de economische realiteit dat 

Intergamma ook concurreert met: 

 marktspelers die een beperkter productassortiment aanbieden, zoals supermarkten en 

algemene detailhandelketens zoals Blokker en Action, 104 ijzerwarenhandels, houthandels, 

verfwinkels, badkamerspeciaalzaken, verlichtingsspeciaalzaken, bouwmaterialenhandels, 

tuincentra, interieurwinkels, enz.; 

 zowel marktspelers die in hoofdzaak leveren aan professionelen als marktspelers die in 

hoofdzaak leveren aan particulieren (Intergamma zelf levert immers zowel aan particuliere als 

professionele klanten); 

 Makro, dat een zeer grote DHZ-afdeling heeft, 105 en kleine bouwmarktketens zoals Gedimat106 

en Euroshop107; en 

 zuivere online shops zoals bol.com, coolblue.be, Conrad.be, Verfwinkel.be, 

Verlichtingswinkel.be en vele anderen. 

De Ontwerpbeslissing had derhalve met al deze marktspelers moeten rekening houden bij de 

berekening van het marktaandeel van Intergamma. 

2.15. Randnummer 116 van de Ontwerpbeslissing 

34. Standpunt Ontwerpbeslissing: In het geval het marktaandeel van de franchisenemer niet 

wordt toegerekend aan de franchisegever, dan is Intergamma actief op de retailmarkt voor DHZ-

producten [VERTROUWELIJK] 

35. Opmerking Intergamma Holding: De zienswijze in de Ontwerpbeslissing is onjuist: 

 [VERTROUWELIJK] 

 Het toeschrijven van het marktaandeel van de franchisenemers aan de franchisegever is het 

gevolg van de samenhang tussen deze twee partijen waardoor de activiteiten van de 

franchisenemers beschouwd worden als zijnde die van de franchisegever. Dit staat volledig los 

van de vraag of Intergamma afzonderlijk op de retailmarkt voor DHZ- producten opereert 

([VERTROUWELIJK]).” 

 

  

                                                           
104 Veel van deze marktspelers hebben een webshop met een omvangrijk assortiment aan DHZ- producten. Zie, bijvoorbeeld, 
https://webshop.carrefour.eu/nl/klussen-tuin, https://www.collishop.be/e/nl/ (Colruyt), https://www.lidl-shop.be/nl-BE/klussen en 
https://www.lidl-shop.be/nl-BE/tuin en www.blokker.be. 
105 Zie, Bijlage 42 h) bij de aanmelding. Makro wordt in randnummers 2, 45, 56, 81 en 88 van de Ontwerpbeslissing overigens beschreven 
als één van de “belangrijkste concurrenten” van Intergamma. Het is dan ook onjuist om vervolgens géén rekening te houden met Makro bij 
het berekenen van de marktaandelen. 
106 Zie, https://www.gedimat-bouwmaterialen.be/. 
107 Zie, http://www.euroshop.be/doe-het-zelf. 

https://webshop.carrefour.eu/nl/klussen-tuin
https://www.collishop.be/e/nl/
https://www.lidl-shop.be/nl-BE/klussen
https://www.lidl-shop.be/nl-BE/tuin
http://www.blokker.be/
https://www.gedimat-bouwmaterialen.be/
http://www.euroshop.be/doe-het-zelf
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V. Beoordeling door het Mededingingscollege 

V.1 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing 

19. Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 28 van het Ontwerp van beslissing stelt het 

College bij toepassing van artikel IV.61, §1, 1° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen 

het toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER. 

V.2 De beoordeling van het Nederlandse luik van de transactie 

20. Het College stelt vast dat de ACM betreffende het Nederlandse luik van de transactie die in 

totaal betrekking heeft op 150 VNG Bouwmarkten108, op 23 maart 2018 een besluit nam dat 

luidt als volgt: “De ACM heeft deze voorgenomen concentratie onderzocht. Een vergunning is 

niet nodig. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 

zou kunnen belemmeren109.”   

V.3 Marktdefinities en betrokken markten  

21. Het College deelt, mede gelet op de beslissingen van de Europese Commissie, de Franse 

Autorité de la Concurrence en de Raad voor de Mededinging waarnaar hij verwijst, en om de 

redenen die hij vermeldt, het oordeel dat de auditeur formuleert onder de randnummers 48, 

52 en 84 betreffende de relevante product markten.  

 

22. Het College laat daarbij de vraag open of sommige supermarkten een voldoende breed gamma 

DHZ producten aanbieden om tot dezelfde markt te worden gerekend als de door de auditeur 

weerhouden retailmarkt voor DHZ producten. Het College laat ook de vraag open of online 

verkoop al tot dezelfde markt gerekend moet worden. Het College deelt verder het standpunt 

van de auditeur dat in de concurrentiële analyse rekening moet worden gehouden met de 

concurrentiële druk die uitgaat van andere verkoopkanalen110. 

 

23. Het College deelt, mede gelet op de beslissingen van de Europese Commissie waarnaar hij 

verwijst en om de redenen die hij vermeldt, het oordeel dat de auditeur formuleert onder 

randnummer 91 betreffende de relevante geografische markt voor de inkoop van DHZ-

producten.  

 

24. Het College stelt vast dat de concentratie het verwerven van de uitsluitende zeggenschap over 

20 VNG Bouwmarkten tot doel heeft, die thans alle al actief zijn onder de Gamma franchise 

formule. Het College oordeelt met de auditeur dat de definitie van de relevante geografische 

retailmarkt voor DHZ-producten afhankelijk is van het antwoord op de vraag of het 

marktaandeel van de franchisenemers al dan niet toegeschreven moet worden aan de 

franchisegever. 

 

                                                           
108 ACM mededeling van 22 februari 2018: https://www.acm.nl/nl/publicaties/intergamma-wil-150-bouwmarkten-en-de-
franchiseformules-gamma-en-karwei-overnemen-concentratiemelding 
109 https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-03/intergamma_holding_mag_vng_bouwmarkten_overnemen.pdf. 
110 Randnummer 50 van het Ontwerp van beslissing. 
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25. Het College oordeelt dat het antwoord op de vraag of het marktaandeel van de franchisenemers 

al dan niet toegeschreven moet worden aan de franchisegever afhankelijk is van de mate waarin 

de franchisenemers vrij een eigen commercieel beleid kunnen bepalen en er sprake is van een 

daadwerkelijke mededinging tussen franchisenemers op grond van andere parameters dan hun 

ligging. 

 

26. Indien het marktaandeel van de franchisenemers niet toegeschreven moet worden aan de 

franchisegever, deelt het College het oordeel van de auditeur dat de relevante geografische 

retailmarkt voor DHZ-producten in principe lokaal is111. 

 

27. Indien het marktaandeel van de franchisenemers wel toegeschreven moet worden aan de 

franchisegever, oordeelt het College dat de relevante geografische retailmarkt voor DHZ-

producten, afhankelijk van de inplantingen van het franchisenetwerk, in principe nationaal of 

ten minste regionaal is. Het College oordeelt dat indien de franchisenemers als één door de 

franchisegever aangestuurde marktpartij moeten worden beschouwd, de indicaties wijzen op 

een nationale markt. Het ziet dan een parallel met de beslissingen van de Europese Commissie, 

de Nederlandse NMA, en de Bulgaarse, Deense en Zwitserse mededingingsautoriteiten 

waarnaar de Aanmeldende Partij verwijst onder randnummer  21 van de op 5 juli neergelegde 

schriftelijke opmerkingen.  

 

28. Het College stelt vast dat ook al is het gelet op de concrete omstandigheden in rechte en in feite 

in deze zaak meer waarschijnlijk dat het marktaandeel van de franchisenemers toegeschreven 

moet worden aan de franchisegever, de beschikbare stukken betreffende de voorliggende 

transactie  geen uitsluitsel geven over de vraag naar het toerekenen van de marktaandelen: 

a. Enerzijds [VERTROUWELIJK], 

b. [VERTROUWELIJK], 

c. Anderzijds [VERTROUWELIJK]; 

d. Uit de [VERTROUWELIJK] van de bij de transactie betrokken franchisenemers kan het 

College niet afleiden dat zij individueel of als betrokken franchisenemers in België het 

beleid van de franchisegever jegens hen kunnen bepalen. 

 

29. Het antwoord op de vraag naar het toerekenen van de marktaandelen kan echter open worden 

gelaten omdat uit de definitie van de productmarkt volgt dat er, ongeacht of het marktaandeel 

van de franchisenemers al dan niet toegeschreven moet worden aan de franchisegever, er op 

basis van de door de auditeur weerhouden cijfers geen sprake is van een betrokken retailmarkt:  

a. Indien het marktaandeel van de franchisenemers toegeschreven moet worden aan de 

franchisegever, en de geografische markt nationaal is, is er op basis van de onder 

randnummer 95 van het Ontwerp van beslissing weerhouden cijfers geen betrokken 

markt want de betrokken ondernemingen hebben samen een marktaandeel van 

minder dan 25%. Er is dan geen verdere analyse vereist van de economische gevolgen 

van de transactie.  

b. Indien het marktaandeel van de franchisenemers niet toegeschreven moet worden 

aan de franchisegever, en de geografische markten lokaal zijn, is er op basis van de 

                                                           
111 Randnummer 75 van het Ontwerp van beslissing. 
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onder randnummer 145 van het Ontwerp van beslissing weerhouden cijfers evenwel 

ook geen betrokken markt want er is geen overlap op de lokale markten waarop het 

marktaandeel meer dan 25% bedraagt. Er is dan ook geen verdere analyse vereist van 

de economische gevolgen van de transactie.  

 

30. Bovendien zou ook wanneer er een betrokken markt was, dit gelet op de conclusie die de 

auditeur formuleert onder randnummer 150 van het Ontwerp van beslissing zonder invloed 

blijven op de concurrentiële beoordeling van de retailmarkt voor DHZ producten 

 

31. [VERTROUWELIJK]. Maar gelet op de onder randnummer 95 van het Ontwerp van beslissing 

door de auditeur gegeven cijfers en zijn conclusie onder randnummer 169, moet het uitgesloten 

worden geacht dat er sprake zou zijn van een [VERTROUWELIJK] marktaandeel van meer dan 

25% op de inkoopmarkt voor DHZ producten. En gelet op de conclusie die de auditeur 

formuleert onder randnummer 169 van het Ontwerp van beslissing zou dit overigens zonder 

invloed blijven op de concurrentiële beoordeling van die markt. 

 

32. Het College neemt om deze redenen geen betrokken markt in overweging. 

V.4 Concurrentiële analyse 

Niet gecoördineerde horizontale gevolgen 

33. Het College deelt voor zover relevant om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de 

auditeur formuleert onder randnummer 150. 

 

Niet gecoördineerde verticale gevolgen 

34. Het College deelt voor zover relevant om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de 

auditeur formuleert onder randnummer 170 van het Ontwerp van beslissing. 

V.5 Besluit 

35. Het College stelt met de auditeur vast dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die 

een goedkeuring in de weg zouden staan. De concentratie dient bovendien goedgekeurd te 

worden bij toepassing van artikel 61, §2, eerste lid, 2° indien het marktaandeel van de 

franchisenemers niet toegeschreven moet worden aan de franchisegever. 
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OM DEZE REDENEN 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 61, §1, 1° en artikel 61, §2, eerste lid, 1° en 

2° WER: 

 

1. Dat de overname van 20 VNG Bouwmarkten van CRH Nederland BV door Intergamma Holding 

BVNV, aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-18/0017, 

binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER, 

2. Dat deze concentratie toelaatbaar is.   

 

Aldus beslist op 10 juli 2018 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, 

voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, René Smits en 

Peggy Valcke, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

 

J. Steenbergen 

Voorzitter 

  


