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Opgave 4  Zorgen om bezorgen 

De Nationale Concurrentie Autoriteit (NCA) in een land vraagt zich af of er 
op de snel groeiende markt van pakketbezorging voor bedrijven aan 
consumenten voldoende concurrentie is en de tarieven niet te hoog zijn. 
De NCA heeft daarom onderzoek gedaan naar de marktverhoudingen op 
deze markt. De fragmenten en figuren komen uit het onderzoeksrapport. 
Om de mate van concurrentie vast te stellen bepaalt de NCA de 
concentratiegraad op de markt met behulp van de Herfindahl-Hirschman 
Index (HHI, fragment 2). Als de HHI boven de 2.000 ligt, kent de 
betreffende markt volgens de NCA onvoldoende concurrentie.  

fragment 1 

Op de markt van pakketbezorging voor bedrijven aan consumenten zijn 
vier koeriersbedrijven actief: Rapservice, OBAR, ThuisBest en VDTD. Hun 
klanten zijn met name webwinkels die de bezorging van pakketten laten 
uitvoeren. Het aantal bezorgde pakketten groeit jaarlijks sterk, alleen in 
het jaar 2015 al met maar liefst 11,3%.  

fragment 2 

De HHI wordt berekend door de gekwadrateerde marktaandelen (in 
procenten) van alle spelers in de markt bij elkaar op te tellen. Deze kan 
liggen tussen 0 (volledige concurrentie) en 10.000 (monopolie). 
HHI   α1²  α2²  α3²  ...  αn² 
HHI  Herfindahl-Hirschman Index 
α 1, 2, 3, n  marktaandeel bedrijf 1, 2, 3, ...n (in procenten) 

De NCA concludeert: “De markt van pakketbezorging voor bedrijven aan 
consumenten kende in het jaar 2015 onvoldoende concurrentie.” 

Gebruik figuur 1 bij vraag 16 op de volgende pagina. 
2p 16 Toon de conclusie van de NCA aan met een berekening.  
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figuur 1 marktaandelen pakketbezorging in 2015,  
% van totale marktafzet 
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figuur 2 gemiddeld tarief in euro’s per pakket 
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Rapservice reageert op de conclusie van de NCA: “NetShop, de grootste 
webwinkel van het land, laat pakketten bezorgen door Rapservice. In 
totaal draagt dit voor 75% bij aan de totale afzet van Rapservice. NetShop 
heeft zo een sterke onderhandelingspositie en de tarieven die Rapservice 
aan dit bedrijf rekent zijn relatief laag. De leveringen voor dit bedrijf 
bedragen zodoende slechts 50% van onze omzet.” 

3p 17 Bereken hoeveel procent het gemiddelde tarief dat NetShop betaalt bij 
Rapservice lager is dan het gemiddelde tarief bij Rapservice.  

Een tevredenheidsonderzoek wijst uit dat de klanten ook voor Rapservice 
kiezen vanwege het meest fijnmazige bezorgnetwerk en de beste kwaliteit 
van bezorgen. De NCA toont zich hierdoor extra bezorgd over de 
dominante positie van Rapservice op deze markt. 

2p 18 Verklaar deze bezorgdheid van de NCA. Maak hierbij gebruik van 
fragment 1. 
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