
www.havovwo.nl

 havo  20 III 

Opgave 6  Inkt, het zwarte goud? 

U it een tijdschrift: 
In 2018 werd voor € 9,3 miljard aan inktpatronen omgezet in Europa. De 
omzet in 2021 is 5 procent hoger dan in 2018.  
De prijzen voor inktpatronen zijn hoog. Consumenten zoeken naar een 
goedkopere, maar kwalitatief gelijkwaardige vervanging van originele 
inktpatronen, de zogenaamde ‘ kloon-patronen’ . De grote fabrikanten doen 
er alles aan om de ‘ namakers’  te weren. Daarom zitten op sommige 
originele inktpatronen wel veertig tot vijftig patenten. O ok vervalt de 
garantie op de printer als er geen origineel inktpatroon is gebruikt. 

1p 24 Z ijn printers en inktpatronen substitutiegoederen of complementaire 
goederen?  L eg je keuze uit.   

Sister is wereldwijd een van de grotere fabrikanten van printers en 
inktpatronen met een omzet van meer dan 4 miljard euro.  

G eb r u i k  h et tij d sc h r i f tb er ic h t en b r on 1. 
2p 25 Bereken de omzet van Sister-inktpatronen in Europa in 2021.   

Inktmarkt.nl is aanbieder van kloon-patronen. De marketingdirecteur legt 
uit waarom de kloon-patronen van Inktmarkt.nl zo populair zijn: “ W ij 
leveren dezelfde kwaliteit inkt tegen minder dan 50% van de prijs van de 
originele patronen.”  

Sister, met een jaaromzet van 65 miljoen euro op de Nederlandse markt, 
heeft plannen om de internetwinkel Inktmarkt.nl met een jaaromzet van 20 
miljoen euro over te nemen. Inktmarkt.nl verkoopt alleen in Nederland. In 
bepaalde gevallen moeten overnames verplicht worden aangemeld bij de 
mededingingsautoriteit. 

2p 26 L eg uit hoe het overnemen van Inktmarkt.nl voor Sister een mogelijk 
kostenvoordeel kan opleveren.  

G eb r u i k  b r on 2 en over ig e inf or m atie u it d ez e op g ave. 
3p 27 W aren de bedrijven verplicht de overname te melden bij de 

mededingingsautoriteit?  L eg je antwoord uit aan de hand van de twee 
voorwaarden die in bron 2 zijn vermeld.  

De mededingingsautoriteit kan overnames van bedrijven verbieden, om de 
concurrentie te waarborgen. 

2p 28  Noem twee voordelen voor de consument van meer concurrentie op de 
markt. 
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bron 1  Marktaandelen van inktpatronen in procenten van de totale  
omzet in  2021 

HP Epson Canon Sister overig 
Europa 25 22 15 15 23 
de wereld 15 16 30 20 19 

bron 2  Aanmelden bij de mededingingsautoriteit ACM  

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de concurrentie 
tussen bedrijven in Nederland. De ACM kan overnames van bedrijven 
verbieden om de concurrentie te waarborgen. 
Bedrijven moeten een overname bij de ACM melden als aan de volgende 
twee voorwaarden is voldaan: 
1 De wereldwijde omzet van de betrokken ondernemingen in een jaar is 

in totaal meer dan € 113.450.000. 
2 Minstens twee van de betrokken ondernemingen hebben binnen 

Nederland elk een jaaromzet van minimaal € 30 miljoen.  
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