
 

Openbaar 

 

 

 ACM/UIT/505353 

 

Besluit 

Goedkeuring van de 
concentratie tussen 
Hilton Foods Limited en 
Dalco Food B.V. 

  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/18/034486 / Documentnr. ACM/UIT/505353 
 

 
 

2/19 

Goedkeuring van de concentratie tussen Hilton Foods 
Limited en Dalco Food B.V. 

Ons kenmerk   : ACM/UIT/505353  

Zaaknummer   : ACM/18/034486 

Aantal pagina’s   : 19 

 

 

  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/18/034486 / Documentnr. ACM/UIT/505353 
 

 
 

3/19 

Inhoudsopgave 

Samenvatting en leeswijzer 4 

1 Melding 4 

2 Partijen 4 

3 De gemelde operatie 5 

4 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 5 

5 Beoordeling 5 
5.1 Relevante productmarkten 6 
5.1.1 Productie van verwerkte vleesproducten 6 
5.1.2 Productie van vleesvervangers en vleesalternatieven 7 
5.1.3 Het verpakken van verwerkte vleesproducten en van vleesvervangers en 

vleesalternatieven 9 
5.2 Relevante geografische markten 10 
5.2.1 Productie van verwerkte vleesproducten 10 
5.2.2 Productie van vleesvervangers en vleesalternatieven 10 
5.2.3 Het verpakken van verwerkte vleesproducten en van vleesvervangers en 

vleesalternatieven 11 
5.3 Gevolgen van de concentratie 11 
5.3.1 Horizontaal 11 
5.3.1.1 Productie van verwerkte vleesproducten 11 

5.3.1.2 Productie van vleesvervangers en vleesalternatieven 12 

5.3.2 Verticaal 13 
5.3.2.1 Verticale relaties op het gebied van de productie van verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten 14 
5.3.2.2 Hilton als potentiële afnemer van de productie van vleesvervangers en 

vleesalternatieven 15 
5.3.2.3 Het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven in relatie tot het 

produceren van vleesvervangers en vleesalternatieven 17 

6 Conclusie 19 

 

  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/18/034486 / Documentnr. ACM/UIT/505353 
 

 
 

4/19 

Samenvatting en leeswijzer 
 
Hilton Foods wil gezamenlijke zeggenschap in Dalco Food verkrijgen. Hilton Foods is onder meer actief 

op het gebied van productie, verpakken en distributie van verwerkte vleesproducten voor het 

detailhandelskanaal. Daarnaast is Hilton Foods actief op het gebied van het verpakken van 

vleesvervangers en vleesalternatieven. Dalco Food is actief op het gebied van de productie van 

verwerkte rund- en varkensvleesproducten en pluimveevleesproducten en van vleesvervangers en 

vleesalternatieven. 

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) concludeert in dit besluit dat er geen reden is om aan te 

nemen dat de voorgenomen concentratie leidt tot een significante belemmering van de mededinging op 

de mogelijke markten voor de productie van verwerkte rund- varkensvleesproducten, noch op de 

mogelijke markten voor de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven, noch op de mogelijke 

markten voor verpakkingsactiviteiten van verwerkte vleesproducten, vleesvervangers en 

vleesalternatieven.  

 

De reden hiervoor is dat op de mogelijke markten voor de productie van verwerkte rund- 

varkensvleesproducten de toevoeging van de activiteiten van Dalco Food aan de activiteiten van Hilton 

Foods beperkt is. Op de mogelijke markten voor (i) verpakkingsactiviteiten van verwerkte 

vleesproducten en vleesvervangers en vleesalternatieven en (ii) de productie van vleesvervangers en 

vleesalternatieven bestaat geen horizontale overlap tussen partijen.  

 

De ACM heeft ook bekeken of vier (potentiële) verticale relaties tussen partijen kunnen leiden tot 

marktafscherming. Bij geen van de vier (potentiële) verticale relaties tussen partijen, heeft de ACM 

reden om aan te nemen dat partijen de mogelijkheid en/of de prikkel hebben om de markt af te 

schermen. 

 

Dit besluit is verder als volgt opgebouwd. In hoofdstukken 1-4 worden achtereenvolgens besproken de 

melding, informatie over partijen, de voorgenomen transactie en de toepasselijkheid van het 

concentratietoezicht. In hoofdstuk 5 bespreekt de ACM de relevante markten (par. 5.1-5.2) en geeft het 

haar beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie (par. 5.3). In hoofdstuk 6 geeft de 

ACM een conclusie. 

 

1 Melding 
 

1. Op 22 november 2018 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.
1
 

Hilton Foods Limited, onderdeel van de Hilton Food Group plc-groep, en Dalco Food B.V., hebben 

gemeld dat Hilton Foods Limited gezamenlijke zeggenschap wil verkrijgen over Dalco Food B.V.  

2. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant met nummer 67894 van 28 november 2018. Van 

derden heeft de ACM geen zienswijze ontvangen. De ACM heeft schriftelijk vragen gesteld aan en 

gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen. 

 

2 Partijen 
 

3. Hilton Foods Limited (hierna: Hilton) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Noord-Iers recht. Hilton maakt onderdeel uit van de Hilton-groep en is een dochtermaatschappij van 

                                                        
1
 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 
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Hilton Food Group Plc. Hilton is (enig) aandeelhouder van meerdere dochtermaatschappijen van de 

Hilton groep. Hilton is een holding zonder eigen activiteiten. Haar dochterondernemingen zijn actief 

op het gebied van productie, verpakking en distributie van (verwerkte) vleesproducten, te weten: 

rundvlees, varkensvlees, kalfsvlees, lamsvlees, wildvlees, en tevens visproducten voor het 

detailhandelskanaal. Daarnaast is de Hilton groep actief op het gebied van het verpakken van 

vleesvervangers en vleesalternatieven. Voorts is de Hilton groep actief op het gebied van het 

produceren van versproducten, het kopen en verkopen van rauw vlees en vis, en de ontwikkeling 

van business intelligence op het gebied van de leveringsketen voor versproducten.  

4. Dalco Food B.V. (hierna: Dalco) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht. Zij is de dochtermaatschappij van Orlando Beheer B.V. (95%) en G. Wagemakers 

B.V. (5%). Orlando Beheer B.V. (hierna Orlando) heeft uitsluitende zeggenschap over Dalco. Dalco 

is actief op het gebied van productie van verwerkte vleesproducten, te weten: verwerkt rundvlees, 

varkensvlees en (met name) pluimveevlees. Dalco is daarnaast actief op het gebied van productie 

van vleesvervangers en vleesalternatieven.  

 

3 De gemelde operatie 
 

5. Partijen zijn van plan om de volgende transactie uit te voeren: Hilton verwerft van Orlando 50% van 

de aandelen in het geplaatste kapitaal van Dalco. Na de transactie houdt Orlando 45%, G. 

Wagemakers B.V. 5% en Hilton 50% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Dalco. De 

voorgenomen transactie blijkt uit de ondertekende Share sale and purchase agreement van 17 

oktober 2018. Partijen geven aan dat Hilton en Orlando na de voorgenomen transactie 

gezamenlijke zeggenschap zullen hebben over Dalco. Dit volgt uit de Shareholders Agreement die 

behoort bij de ondertekende Share sale and purchase agreement van 17 oktober 2018. 

 

4 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 
 

6. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mw. 

Omdat Orlando geen andere economische activiteiten ontplooit, vindt slechts een bundeling van 

economische activiteiten plaats tussen Hilton en Dalco en is er geen sprake van de oprichting van 

een gemeenschappelijke onderneming in de zin van art. 27, tweede lid, van de Mw. 

7. Betrokken ondernemingen zijn Hilton en Dalco. 

8. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie 

onder het in hoofdstuk 5 Mw geregelde concentratietoezicht valt. 

 

5 Beoordeling 
 

9. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Hiertoe beschrijft de ACM eerst 

de relevante markten waarop partijen actief zijn. Paragraaf 5.1 bevat een beschrijving van de 

relevante productmarkten en paragraaf 5.2 van de relevante geografische markten. Daarna licht de 

ACM de gevolgen van de voorgenomen concentratie in paragraaf 5.3 toe.  
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5.1 Relevante productmarkten 
 

10. Hilton en Dalco zijn beide actief op het gebied van de productie van verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten. Hilton is hierbij actief op het gebied van de productie van verwerkte rund- 

en varkensvleesproducten voor het detailhandelskanaal. Dalco levert de verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten aan andere kanalen dan het detailhandelskanaal en het out-of-home 

(hierna: OOH)-kanaal. Meer specifiek levert Dalco haar verwerkte rund- en varkensvleesproducten 

aan andere producenten van verwerkte rund- en varkensvleesproducten, die deze vervolgens 

leveren aan het detailhandelskanaal en/of het OOH-kanaal. Ook is Dalco actief op het gebied van 

de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van onderaanneming.
2
 Hilton is tot 

slot actief op het gebied van het verpakken van verwerkte vleesproducten en vleesvervangers en 

vleesalternatieven.
3
  

11. Afhankelijk van de afbakening van de relevante markt overlappen de activiteiten van partijen 

mogelijk op het gebied van de productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten. Daarnaast 

staan de volgende activiteiten van partijen (potentieel) in verticale relatie tot elkaar: 

i. De productie van verwerkte rundvleesproducten voor andere producenten van verwerkte 

rundvleesproducten – de productie van verwerkte rundvleesproducten voor het 

detailhandelskanaal. 

ii. De productie van verwerkte varkensvleesproducten voor andere producenten van 

verwerkte varkensvleesproducten – de productie van verwerkte varkensvleesproducten 

voor het detailhandelskanaal. 

iii. De productie van vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van onderaanneming – 

de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven en de levering aan het 

detailhandels- en/of OOH-kanaal.  

iv. Het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven – de productie van 

vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van onderaanneming. 

12. De ACM gaat hierna nader in op deze activiteiten en de afbakening van de relevante markt(en).  

 

5.1.1 Productie van verwerkte vleesproducten 

 

Opvatting partijen 

13. Partijen stellen allereerst dat een onderscheid dient te worden gemaakt naar het type vlees, als 

gevolg waarvan de markt voor verwerkte rundvleesproducten moet worden onderscheiden van de 

markt voor verwerkte varkensvleesproducten en de markt voor verwerkte pluimveevleesproducten. 

Partijen zijn voorts van mening dat een onderscheid dient te worden gemaakt naar categorie 

afnemers. Partijen geven aan dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen productie voor 

(i) het detailhandelskanaal en (ii) het OOH-kanaal. Deze markten moeten volgens partijen weer 

onderscheiden worden van de markt voor productie van verwerkte vleesproducten bestemd voor (iii) 

                                                        
2
 Partijen verstaan hieronder de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven in opdracht van de 

opdrachtgever/afnemer en op basis van richtlijnen en recepten die door de opdrachtgever/afnemer worden verstrekt. 
3
 Hilton is tevens actief op het gebied van de productie van andere soorten verwerkte vleesproducten en versproducten en 

op het gebied van het leveren van vers vlees, rauw vlees en rauwe vis. Dalco is tevens actief op het gebied van de 

productie van verwerkte pluimveevleesproducten voor het detailhandelskanaal. Op deze markten wordt in het 

hiernavolgende niet ingegaan, omdat de activiteiten van partijen op dit gebied niet overlappen en er geen verticale relaties 

bestaan. 
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andere kanalen. Partijen doelen hiermee op afnemers die geen detailhandel zijn noch actief zijn in 

het OOH-segment, en de producten van Dalco gebruiken ter aanvulling op hun eigen 

productassortiment. De afnemers van Dalco leveren deze producten vervolgens weer aan het 

detailhandelskanaal of het OOH-kanaal. 

14. Ter ondersteuning van de productmarktafbakening naar type vlees geven partijen aan dat de 

Europese Commissie in eerdere besluiten
4
 heeft geconcludeerd dat er afzonderlijke markten zijn 

voor verwerkte rundvleesproducten, verwerkte varkensvleesproducten en verwerkte 

pluimveevleesproducten. Voor wat betreft het onderscheid naar type afnemer, verwijzen partijen 

allereerst naar besluiten van de Europese Commissie waarin een subsegmentering gemaakt wordt 

naar het detailhandelskanaal en het OOH-kanaal.
5
 Volgens partijen verschilt de productie van 

verwerkte vleesproducten voor andere kanalen bovendien van de productie voor het detailhandels- 

en/of OOH-kanaal vanwege het volgende: voor de afzet richting het detailhandels- en het OOH-

kanaal moet een marktspeler volgens partijen aanzienlijk investeren in branding-, marketing- en 

sales-activiteiten. Een marktspeler die verwerkte vleesproducten levert aan andere kanalen dan het 

detailhandels- en het OOH-kanaal hoeft dit niet te doen. Om als speler op deze laatste markt ook 

actief te worden op de mogelijke markt voor de productie van verwerkte vleesproducten voor het 

detailhandels- en het OOH-kanaal, zijn volgens partijen aanzienlijke investeringen in de 

ontwikkeling en branding van producten vereist.  

Opvatting marktpartijen 

15. Vanuit de aanbodzijde bezien is er volgens marktpartijen geen wezenlijk onderscheid tussen de 

productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten. Deze producten kunnen op dezelfde wijze 

en met dezelfde machines worden verwerkt.  

Beoordeling ACM 

16. In navolging van de Europese Commissie
 6
 gaat de ACM uit van aparte relevante markten voor de 

productie van verwerkte rund-, varkens- en pluimveevleesproducten. In het midden kan worden 

gelaten of een nader onderscheid naar afzetkanaal moet worden gemaakt, omdat de materiële 

beoordeling hier niet door wordt beïnvloed (zie randnummers 35 en 37 van dit besluit).  

 

5.1.2 Productie van vleesvervangers en vleesalternatieven 

 

Opvatting partijen 

17. Partijen beschouwen de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven
7
 enerzijds en 

productie van verwerkte vleesproducten anderzijds als aparte relevante markten wegens gebrek 

aan aanbodsubstitutie. Een bestaande producent van verwerkte vleesproducten die ook 

vleesvervangers en vleesalternatieven wil gaan produceren, moet mogelijk dezelfde investeringen 

doen als een geheel nieuwe toetreder. Dit hangt af van de inrichting van zijn productieproces. Voor 

                                                        
4
 Partijen verwijzen naar de volgende besluiten: COMP/M.4257, Smithfield/Oaktree/Sara Lee Foods Europe; COMP/M.3522 

– Danish Crown/HK/Sokołów; COMP/M.5322, Marfrig/OSI Group Companies.   
5
 Partijen verwijzen naar de volgende besluiten: COMP/M.3522 – Danish Crown/HK/Sokołów; COMP/M.5322, Marfrig/OSI 

Group Companies.  
6
 Zie o.m. de volgende besluiten:. COMP/M.2662 - Danish Crown/Steff Houlberg; COMP/M.4257 - Smithfield/Oaktree/Sara 

Lee Foods Europe; COMP/M.5322 – Marfrig / Osi Group Companies.  
7
 Partijen beschouwen vleesvervangers als nepvleesproducten die er hetzelfde uitzien en vergelijkbaar smaken als 

vleesproducten. Vleesalternatieven zijn volgens partijen plantaardige producten die als alternatief voor vlees worden 

gegeven, zoals tofu of falafel. 
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een nieuwe toetreder zal het volgens partijen tussen de [...]
*
 en […] duren voordat de 

productielocatie operationeel is. Gedurende deze periode moet er een geschikte productielocatie 

worden aangekocht en benodigde productielijnen worden aangeschaft. Daarnaast moet deze partij 

voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en gekwalificeerd personeel aantrekken. Partijen schatten 

de benodigde kosten voor de investeringen tussen de EUR […] en […].  

18. Als een bestaande producent van verwerkte vleesproducten al over een geschikte productielocatie 

beschikt, vallen de kosten lager uit. Volgens partijen is een aparte, afgescheiden ruimte in de 

productiefaciliteit en investeringen in machines vereist. Een productielijn voor vleesvervangers en 

vleesalternatieven met een capaciteit van ongeveer 25 ton per week, kost EUR […] (dit is exclusief 

eventuele kosten voor het creëren van additionele ruimte in de productiefaciliteit). Bezorgtijd van de 

machines varieert tussen de […] en […]. Daarnaast moet er nog tijd worden gerekend voor het 

verkrijgen van de benodigde certificaten. Tot slot geven partijen aan dat zij met sommige machines 

zowel vleesproducten als vleesvervangers kunnen produceren.  

19. Partijen betogen verder dat er een aparte relevante productmarkt bestaat voor productie van 

vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van zogenaamde onderaanneming. Partijen 

verstaan hieronder de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven in opdracht van de 

opdrachtgever/afnemer en op basis van richtlijnen en recepten die door de opdrachtgever/afnemer 

worden verstrekt. Dalco is volgens partijen actief op deze markt. 

20. Partijen lichten als volgt toe dat er sprake is van een aparte productmarkt voor de productie van 

vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van onderaanneming. Volgens partijen beantwoordt 

Dalco aan een specifieke vraag van haar afnemers door te produceren op basis van de richtlijnen 

en recepten van haar afnemers. Dalco biedt in feite haar productiefaciliteit en –capaciteit en 

knowhow over het verwerken van grondstoffen voor vleesvervangers en vleesalternatieven aan. 

Vanuit de vraagzijde bezien is het kopen van producten waarbij de klant geen invloed heeft op hoe 

het eindproduct eruit ziet, volgens partijen geen alternatief voor het laten produceren op basis van 

eigen recepten en richtlijnen. Volgens partijen hoeft binnen de productmarkt voor de productie van 

vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van onderaanneming geen nader onderscheid 

gemaakt te worden naar het detailhandel- en/of OOH-kanaal. Dalco kan namelijk voor beide 

afzetkanalen produceren en is er vaak niet van op de hoogte aan welk afzetkanaal de door haar 

geproduceerde producten uiteindelijk geleverd worden. 

Opvatting marktpartijen 

21. Uit het marktonderzoek volgt dat het voor producenten van verwerkte vleesproducten relatief 

gemakkelijk is om actief te worden als producent van vleesvervangers en vleesalternatieven. 

Vleesvervangers en vleesalternatieven kunnen technisch gezien in dezelfde ruimte en op dezelfde 

productielijn (met (deels) dezelfde machines) worden geproduceerd als verwerkte vleesproducten. 

Voor het produceren van vegetarische producten is wel andere expertise vereist dan voor het 

produceren van verwerkte vleesproducten. Ook moet de productie van vleesvervangers en 

vleesalternatieven ‘gescheiden in de tijd’ plaatsvinden van de productie van verwerkte 

vleesproducten. Hiermee wordt bedoeld dat vleesvervangers en vleesalternatieven niet op hetzelfde 

moment over een productielijn kunnen gaan als vleesproducten. Tussentijds moeten de machines 

worden schoongemaakt. Veel producenten gaan hierin nog wat verder en kiezen ervoor om de 

productie van vleesvervangers en vleesalternatieven op een andere productielijn, en soms in een 

geheel andere ruimte, te laten plaatsvinden. Klanten geven hieraan soms de voorkeur en er wordt 

verwacht dat dit een nog grotere rol zal gaan spelen in de toekomst. Marktpartijen schatten dat de 

                                                        
*
 In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. 

Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de 

vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
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benodigde investeringen voor het overstappen van de productie van verwerkte vleesproducten naar 

de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven uiteen lopen van EUR 1 tot 6 miljoen. Een 

periode van 6 maanden tot anderhalf jaar zal in elk geval vereist zijn voor de uitbreiding en om 

voldoende knowhow te ontwikkelen.  

22. Uit het marktonderzoek volgt verder dat er vanuit de aanbodzijde bezien mogelijk een nader 

onderscheid gemaakt kan worden naar het type vleesvervanger of vleesalternatief, te weten (i) 

gevormde producten; (ii) worsten; en (iii) geëxtrudeerde producten. Marktpartijen geven aan dat 

voor het produceren van deze drie typen producten andere machines en expertise nodig zijn.  

Beoordeling ACM 

23. In deze zaak kan in het midden worden gelaten of de productie van vleesvervangers en 

vleesalternatieven en de productie van verwerkte vleesproducten tot dezelfde relevante 

productmarkt behoren of dat het aparte productmarkten zijn, omdat de materiële beoordeling hier 

niet door wordt beïnvloed (zie randnummer 40-41 van dit besluit). Als wordt uitgegaan van een 

aparte relevante productmarkt voor de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven, kan 

voorts in het midden worden gelaten of deze nader zou moeten worden onderverdeeld naar de 

wijze van produceren (voor zichzelf of op basis van onderaanneming), en/of naar het type 

vleesvervanger of vleesalternatief, omdat de materiële beoordeling van de voorgenomen 

concentratie hier niet door wordt beïnvloed (zie randnummers 40-41 en 63-64 van dit besluit).  

 

5.1.3 Het verpakken van verwerkte vleesproducten en van vleesvervangers en 

vleesalternatieven 

 

Opvatting partijen 

24. Partijen zijn van mening dat het proces voor het verpakken van verwerkte vleesproducten 

vergelijkbaar is met het proces voor het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven. 

Partijen geven aan dat Hilton vleesvervangers en vleesalternatieven in een aparte ruimte binnen 

haar productiefaciliteit verpakt. Met een kleine investering in haar productieruimte kon Hilton actief 

worden op het gebied van het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven. Volgens 

partijen bedraagt de investering in een nieuwe verpakkingslijn ongeveer EUR […], mits een 

bestaande productiefaciliteit voldoende ruimte biedt om deze te plaatsen. Een dergelijke nieuwe lijn 

kan binnen […] tot […] worden geleverd.  

Opvatting marktpartijen 

25. Het marktonderzoek van ACM onder afnemers en concurrenten bevestigt het beeld dat het 

verpakkingsproces van verwerkte vleesproducten vergelijkbaar is met dat van vleesvervangers en 

vleesalternatieven. Soms geeft een marktpartij de voorkeur aan het gebruiken van een 

afgescheiden ruimte voor het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven, buiten de 

ruimte waar verwerkte vleesproducten worden verpakt, maar dit is niet wettelijk vereist.  

Beoordeling ACM 

26. Of sprake is van een aparte markt voor verpakkingsactiviteiten
8
, en of binnen deze mogelijke markt 

nader onderscheid moet worden gemaakt naar het verpakken van verwerkte vleesproducten 

enerzijds en vleesvervangers en vleesalternatieven anderzijds, kan in de onderhavige zaak in het 

                                                        
8
 De Europese Commissie heeft in eerdere besluiten (o.m. zaak M.5599 en zaak M.5906) een markt afgebakend voor 

flexible packaging, waarbinnen flexible packaging for food een apart segment vormt, met een mogelijke verdere 

subsegmentatie naar o.m. processed meat products. 
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midden worden gelaten, omdat het de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet 

beïnvloedt (zie randnummers 75-79 van dit besluit).  

5.2 Relevante geografische markten  
 

5.2.1 Productie van verwerkte vleesproducten 

 

Opvatting partijen 

27. Partijen stellen dat de markt voor de productie van verwerkte vleesproducten voor het 

detailhandelskanaal ten minste nationaal is. Partijen geven aan dat het voor de beoordeling van de 

voorgenomen concentratie niet uitmaakt of de relevante geografische markt nationaal of ruimer dan 

nationaal is. 

Beoordeling ACM 

28. In eerdere besluiten van de Europese Commissie, werd de markt voor verwerkte vleesproducten 

afgebakend als ruimer dan nationaal
9
 en later als nationaal.

10
 In latere besluiten werd de 

geografische marktafbakening in het midden gelaten.
11

 Voor de beoordeling van deze zaak kan in 

het midden blijven of de mogelijke markten voor de productie van verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten (onafhankelijk van het afzetkanaal) nationaal of ruimer dan nationaal zijn, 

omdat dit voor de materiële beoordeling niet uitmaakt (zie randnummers 35-37 van dit besluit).  

 

5.2.2 Productie van vleesvervangers en vleesalternatieven 

 

Opvatting partijen 

29. De relevante geografische markt voor de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven (al 

dan niet op basis van onderaanneming) is niet eerder afgebakend door de ACM noch door de 

Europese Commissie. Partijen achten aannemelijk dat de geografische markt ruimer is dan 

nationaal. Partijen onderbouwen dat met de stelling dat Dalco voor afnemers buiten Nederland 

produceert. Partijen zijn echter van mening dat de precieze afbakening van de relevante 

geografische markt voor de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven in het midden kan 

blijven, omdat ook in geval van een nationale afbakening de voorgenomen concentratie niet tot 

mededingingsproblemen zal leiden. 

Beoordeling ACM 

30. Uit het marktonderzoek van ACM volgt dat de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven 

zowel voor klanten binnen als buiten Nederland geschiedt. Er bestaat geen onderscheid tussen 

vleesvervangers en vleesalternatieven bestemd voor de Nederlandse markt en die bestemd voor 

andere landen. Uit het marktonderzoek volgen aanwijzingen dat er uitgegaan moet worden van een 

ruimer dan nationale markt. In deze zaak kan in het midden worden gelaten of de relevante 

geografische markt voor de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven, al dan niet nader 

onderverdeeld naar wijze van productie of type product, moet worden afgebakend als nationaal of 

ruimer dan nationaal, omdat dit voor de materiële beoordeling van deze concentratie niet uitmaakt 

(zie randnummers 40-41 van dit besluit).  

 

                                                        
9
 Case No COMP/M.1313 – Danish Crown/Vestjyske Slagterier.  

10
 COMP/M.2662 –  Danish Crown/Steff-Houlberg. Dit betrof overigens verwerkte varkensvleesproducten.  

11
 COMP/M.3522 – Danish Crown/HK/Sokołów; COMP/M.5322, Marfrig/OSI Group Companies. 
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5.2.3 Het verpakken van verwerkte vleesproducten en van vleesvervangers en 

vleesalternatieven 

 

Opvatting marktpartijen 

31. Uit het marktonderzoek kan worden afgeleid dat een eventuele aparte relevante markt voor 

verpakkingsactiviteiten, al dan niet met daarbinnen een nader onderscheid, (ten minste) nationaal 

is. 

Beoordeling ACM 

32. In het midden kan worden gelaten of de mogelijke markt voor verpakkingsactiviteiten, al dan niet 

nader onderverdeeld naar het verpakken van (verwerkte) vleesproducten enerzijds en 

vleesvervangers en vleesalternatieven anderzijds, nationaal of ruimer dan nationaal is, omdat dit de 

materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet beïnvloedt (zie randnummer 75 e.v. 

van dit besluit). 

 

5.3 Gevolgen van de concentratie 
 

5.3.1 Horizontaal 

 

5.3.1.1 Productie van verwerkte vleesproducten 

 

33. Indien wordt uitgegaan van de meest nauw mogelijke afbakening van de relevante markt, te weten 

een nationale markt voor de productie van verwerkte vleesproducten, met een onderscheid naar 

type vlees en naar categorie afnemer, is er geen sprake van horizontale overlap tussen de 

activiteiten van partijen. Hilton produceert onder meer verwerkte rund- en varkensvleesproducten, 

maar geen verwerkte pluimveevleesproducten, voor het detailhandelskanaal. Dalco produceert 

verwerkte rund- en varkensvleesproducten voor andere afnemers dan de detailhandel, en 

produceert verwerkt pluimveevlees voor het detailhandelskanaal.  

34. Als voor de afbakening van de relevante markt echter zou worden uitgegaan van een nader 

onderscheid naar type vlees, maar niet onderverdeeld naar categorie afnemer, dan overlappen 

Hilton en Dalco elkaar op het gebied van de productie van verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten. Volgens partijen heeft Hilton een geschat marktaandeel van [20-30]% op 

de mogelijke nationale markt voor de productie van verwerkte rundvleesproducten voor het 

detailhandelskanaal en [0-10]% op de mogelijke nationale markt voor de productie van verwerkte 

varkensvleesproducten voor het detailhandelskanaal.
12

 Dalco behaalt een omzet van EUR […] met 

de productie van verwerkte rundvleesproducten, en EUR […] met de productie van verwerkte 

varkensvleesproducten. Afgezet tegen de door partijen geschatte totale omvang van de mogelijke 

markten voor de productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten voor het 

detailhandelskanaal van respectievelijk EUR […] en EUR […], is het marktaandeel van Dalco op 

                                                        
12

 Hilton is niet actief op het gebied van de productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten voor andere 

afzetkanalen dan het detailhandelskanaal. Wanneer geen onderscheid gemaakt wordt naar het afzetkanaal, zijn de 

marktaandelen van Hilton op deze (bredere) markten dus kleiner dan de hier weergegeven marktaandelen, die immers 

gelden voor de (smallere) markten voor productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten voor het 

detailhandelskanaal.  
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deze mogelijke markten respectievelijk ongeveer [0-5]% en [0-5]%.
13

 De toevoeging van het 

marktaandeel van Dalco aan dat van Hilton is dus verwaarloosbaar, zodat het gezamenlijk 

marktaandeel van partijen vrijwel gelijk is aan het geschatte marktaandeel van Hilton op beide 

markten.  

35. Ook als wordt uitgegaan van een ruimer dan nationale markt acht de ACM het aannemelijk dat de 

toevoeging van Dalco aan het marktaandeel van Hilton verwaarloosbaar zal zijn, omdat de omvang 

van een eventuele ‘ruimer dan nationale’ markt groter zal zijn dan die van een nationale markt. 

Dalco is bovendien beperkt actief op het gebied van productie van verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten.  

36. Net zoals partijen stellen, volgt uit het marktonderzoek dat er naast partijen een aantal grote spelers 

in Nederland actief is op de mogelijke markten voor de productie van verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten. Dit zijn onder meer Vion Food Group, Van Loon Group, ProMessa, en Van 

Rooi Meat (varkensvleesproducent). Daarnaast zijn er diverse kleinere spelers actief op de markt. 

Het marktonderzoek van de ACM bevestigt dat Dalco een kleine speler is op het gebied van de 

productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten. Geen van de bevraagde concurrenten op 

het gebied van verwerkte rund- en varkensvleesproducten verwacht negatieve gevolgen van de 

voorgenomen overname. 

Conclusie  

37. Gelet op de zeer geringe toevoeging van Dalco aan het marktaandeel van Hilton en de 

aanwezigheid van concurrenten acht de ACM het niet aannemelijk dat de concentratie de 

mededinging op de mogelijke nationale dan wel ruimer dan nationale markt(en) voor de productie 

van verwerkte rund- en varkensvleesproducten zonder onderscheid naar type afnemer op 

significante wijze zou kunnen belemmeren. Zoals uiteengezet in randnummer 33, is er geen sprake 

van overlap tussen de activiteiten van partijen wanneer er wel onderscheid wordt gemaakt naar het 

type afnemer.  

 

5.3.1.2 Productie van vleesvervangers en vleesalternatieven 

 

38. Op de mogelijke markt voor de productie van vleesalternatieven en vleesvervangers, ongeacht of 

daarbinnen nog nader onderscheid wordt gemaakt, is geen sprake van overlap van de activiteiten 

van partijen. Alleen Dalco is actief op het gebied van productie van vleesvervangers en 

vleesalternatieven.  

39. Als moet worden uitgegaan van een bredere markt, waarbij de vleesvervangers en 

vleesalternatieven behoren tot de markten voor verwerkte vleesproducten, is wel sprake van 

horizontale overlap. De door partijen en marktpartijen geschatte totale omvang van de mogelijke 

markt voor de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven in Nederland ligt tussen de EUR 

80-100 miljoen. De omzet van Dalco op dit gebied is EUR […].
14

 Wanneer dit wordt opgeteld bij de 

kleinste markt voor verwerkte vleesproducten waarop partijen beiden actief zijn, namelijk de 

nationale markt voor de productie van verwerkte rundvleesproducten, bedraagt de geschatte totale 

omvang van de markt EUR […]. Het marktaandeel van Dalco zou dan neerkomen op [0-5]%, en het 

                                                        
13

 Wanneer de omzet van Dalco afgezet zou worden tegen de omvang van de (bredere) markt voor de productie van 

verwerkte rund- en varkensvleesproducten zonder onderscheid naar het afzetkanaal, komen de marktaandelen van Dalco 

op nog kleinere percentages uit.  
14

 EUR […] omzet van deze EUR […] behaalt Dalco met de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven op basis 

van onderaanneming voor afnemers in het buitenland. Indien en voor zover hiermee gezegd kan worden dat deze EUR […] 

omzet niet tot de omzet in Nederland gerekend kan worden, is de omzet van Dalco voor de nationale markt EUR […].  
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gezamenlijk marktaandeel van partijen zou dan [20-30]% zijn.
15

 Wanneer de omzet van Dalco op 

het gebied van vleesvervangers en vleesalternatieven gerekend zou worden tot de markt voor 

verwerkte varkensvleesproducten, of tot een mogelijk bredere markt voor verwerkte vleesproducten 

zonder nader onderscheid naar het soort vlees, zouden de toevoeging van Dalco en het 

marktaandeel van Hilton lager zijn.  

40. Ook als wordt uitgegaan van een ruimer dan nationale markt acht de ACM het aannemelijk dat de 

toevoeging van Dalco aan het marktaandeel van Hilton kleiner zal zijn dan de genoemde [0-5]%, 

aangezien het aannemelijk is dat de omvang van de ‘ruimer dan nationale’ markt groter zal zijn dan 

die van de nationale markt. 

41. Gelet op de geringe toevoeging van Dalco aan het marktaandeel van Hilton acht de ACM het niet 

aannemelijk dat de concentratie de mededinging op de mogelijke nationale dan wel ruimer dan 

nationale markten waarbij de vleesvervangers en vleesalternatieven behoren tot de markten voor 

verwerkte vleesproducten op significante wijze zou kunnen belemmeren.  

Conclusie 

42. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat de concentratie de mededinging 

op de hierboven besproken mogelijke markten op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

 

5.3.2 Verticaal  
 

43. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie zou kunnen leiden tot nadelige verticale 

effecten op de mededinging, in de vorm van marktafscherming. Marktafscherming kan twee vormen 

aannemen, namelijk bronafscherming en klantafscherming.
16

 

44. Er is sprake van bronafscherming wanneer de toegang van daadwerkelijke of potentiële 

concurrenten tot voorzieningsbronnen door de voorgenomen concentratie wordt belemmerd of 

geblokkeerd. Van klantafscherming is sprake wanneer de toegang van daadwerkelijke of potentiële 

concurrenten tot afzetkanalen door de voorgenomen concentratie wordt belemmerd of geblokkeerd. 

45. Bij de beoordeling van de waarschijnlijkheid dat bronafscherming en/of klantafscherming zich zal 

voordoen, onderzoekt ACM in onderlinge nauwe samenhang of (i) partijen na de voorgenomen 

concentratie de mogelijkheid zouden hebben om de toegang tot bepaalde voorzieningsbronnen 

en/of afzetkanalen in hoge mate af te schermen, (ii) zij de prikkel zou hebben om dit te doen, en (iii) 

een afschermingsstrategie de concurrentie aanzienlijk zou schaden.
17

 

46. De mate waarin partijen na verwezenlijking van de voorgenomen concentratie voorzieningsbronnen 

en/of afzetkanalen kunnen afschermen, is afhankelijk van de alternatieve voorzieningsbronnen en/of 

afzetkanalen die voor de concurrenten overblijven.  

47. Uitgaande van de meest nauwe marktafbakening van de diverse mogelijke markten waarop partijen 

actief zijn, bestaan er vier (potentiële) verticale relaties tussen de activiteiten van partijen.  

48. De eerste twee (potentiële) verticale relaties zien op de activiteiten van partijen op de mogelijke 

markten voor de productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten voor andere producenten 

                                                        
15

 Wanneer men uitgaat van een nationale omzet van Dalco van EUR […] in plaats van EUR […], is het marktaandeel van 

Dalco op de mogelijke nationale markt waarbij de vleesvervangers en vleesalternatieven behoren tot de markt voor de 

productie van verwerkte vleesproducten, marginaal kleiner dan het marktaandeel dat hier genoemd wordt. 
16

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

controle op concentraties van ondernemingen, Pb 2008, C 265/07, punten 29 en 30. 
17

 Zie richtsnoeren niet-horizontale fusies, reeds aangehaald, punten 32 en 59. 
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van verwerkte rund- en varkensvleesproducten en de activiteiten van partijen op de mogelijke 

markten voor de productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten voor het 

detailhandelskanaal. 

49. Daarnaast bestaat er een verticale relatie tussen de activiteiten van Dalco op de mogelijke markt 

voor de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van onderaanneming en de 

mogelijke activiteiten van Hilton op de mogelijke markt voor de productie van vleesvervangers en 

vleesalternatieven en de levering aan het detailhandels- en/of OOH-kanaal.  

50. Tot slot bestaat er een (potentiële) verticale relatie tussen de activiteiten van partijen op het gebied 

van het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven en de activiteiten van partijen op de 

mogelijke markt voor de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van 

onderaanneming.  

51. De ACM gaat hieronder in op de vier verticale relaties waarbij de ACM de eerste twee verticale 

relaties gezamenlijk bespreekt. 

 

5.3.2.1 Verticale relaties op het gebied van de productie van verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten 

 

52. Dalco produceert verwerkte rund- en varkensvleesproducten en levert deze aan andere 

producenten van verwerkte rund- en varkensvleesproducten. Deze producenten nemen producten 

van Dalco af om hun productassortiment te complementeren en leveren vervolgens de verwerkte 

rund- en varkensvleesproducten aan het detailhandelskanaal. Hilton produceert en levert verwerkte 

rund- varkensvleesproducten aan het detailhandelskanaal. Dalco is dus een producent en potentiële 

leverancier van Hilton op het gebied van verwerkte rund- en varkensvleesproducten.  

Opvatting partijen 

53. Klantafscherming is volgens partijen niet aan de orde omdat Hilton geen (potentiële) koper is van de 

verwerkte rund- en varkensvleesproducten van Dalco. Ook is er volgens partijen geen risico op 

bronafscherming omdat de verwerkte rund- en varkensvleesproducten van Dalco geen belangrijke 

voorzieningsbronnen vormen voor bedrijven die actief zijn als producent en leverancier van 

verwerkte rund- en varkensvleesproducten voor het detailhandelskanaal. Bovendien heeft Dalco 

volgens partijen gezien haar beperkte omzet geen aanzienlijke mate van marktmacht op de 

mogelijke markten voor de productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten voor andere 

producenten van verwerkte rund- en varkensvleesproducten. 

Beoordeling ACM 

54. Van klantafscherming zou sprake zijn wanneer partijen na de voorgenomen concentratie de 

mogelijkheid en de prikkel hebben om de toegang tot Hilton als afzetkanaal te beperken voor 

(potentiële) concurrenten van Dalco. Dit vormt alleen een mededingingsprobleem wanneer Hilton 

een belangrijke afnemer is van verwerkte rund- en varkensvleesproducten.  

55. Net zoals partijen stellen volgt uit het marktonderzoek dat er naast partijen een aantal grote spelers 

actief is op de mogelijke markten voor de productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten. 

Dit zijn onder meer Vion Food Group, Van Loon Group, ProMessa, en Van Rooi Meat 

(varkensvleesproducent). Daarnaast zijn er diverse kleinere spelers actief op de deze mogelijke 

markten. Volgens de ACM zou Hilton in potentie producten van Dalco kunnen afnemen. Gelet op (i) 

de positie van Hilton van respectievelijk [20-30]% en [0-10]% op de nationale markten voor 

verwerkte rund- en varkensvleesproducten, en (ii) de aanwezigheid van diverse andere spelers, 

acht de ACM het echter niet aannemelijk dat Hilton een belangrijke (potentiële) afnemer is van 
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verwerkte rund- en varkensvleesproducten. De ACM acht het daarom niet aannemelijk dat partijen 

als gevolg van de concentratie de mogelijkheid hebben om (potentiële) concurrenten af te schermen 

van een belangrijk afzetkanaal. 

56. Van bronafscherming zou sprake zijn als partijen na de concentratie de mogelijkheid hebben om de 

toegang tot bepaalde verwerkte rund- en varkensvleesproducten van Dalco te beperken voor 

bestaande of potentiële concurrenten van Hilton. De afschermingsstrategie zou kunnen zien op het 

hanteren van slechtere voorwaarden, hogere prijzen of het niet leveren van verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten. Dit vormt alleen een mededingingsprobleem wanneer Dalco een 

belangrijke voorzieningsbron is van verwerkte rund- en varkensvleesproducten.  

57. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat marktpartijen die verwerkte rund- en 

varkensvleesproducten leveren aan het detailhandelskanaal voldoende alternatieven hebben voor 

Dalco waar zij verwerkte rund- en varkensvleesproducten kunnen inkopen. Daarnaast kunnen 

producenten die momenteel voor het detailhandels- of OOH-kanaal produceren ook voor andere 

producenten gaan produceren. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat het gangbaar is dat 

producenten van verwerkte rund- en varkensvleesproducten bij elkaar producten afnemen omdat 

niet iedereen dezelfde verwerkte rund- en varkensvleesproducten produceert. Gezien de 

aanwezigheid van voldoende alternatieven voor Dalco acht de ACM het niet aannemelijk dat 

partijen als gevolg van de concentratie de mogelijkheid hebben om (potentiële) concurrenten af te 

schermen van een belangrijke voorzieningsbron. 

Conclusie 

58. De ACM acht het niet aannemelijk dat de mededinging op (i) de mogelijke markten voor de 

productie van verwerkte rund- en varkensvleesproducten voor andere producenten van verwerkte 

rund- en varkensvleesproducten, en (ii) de mogelijke markten voor de productie van verwerkte rund- 

varkensvleesproducten voor het detailhandelskanaal op significante wijze zou worden belemmerd 

als gevolg van deze concentratie. 

 

5.3.2.2 Hilton als potentiële afnemer van de productie van vleesvervangers en 

vleesalternatieven 

 

59. Hilton is van plan om na de voorgenomen concentratie vleesvervangers en vleesalternatieven te 

laten produceren door Dalco. Hilton is een potentiële afnemer van de dienstverlening van Dalco op 

het gebied van de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van 

onderaanneming. 

Opvatting partijen 

60. Partijen zijn van mening dat deze verticale relatie niet zou kunnen leiden tot bronafscherming omdat 

Dalco geen aanzienlijke mate van marktmacht heeft op de mogelijke markt voor de productie van 

vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van onderaanneming. Partijen schatten het 

marktaandeel van Dalco op deze markt in op [30-40]%. Partijen beschouwen Nijland en Bobeldijk 

als concurrenten van Dalco. Deze marktpartijen produceren volgens partijen ook vleesvervangers 

en vleesalternatieven voor derden. Potentiële concurrenten zijn volgens partijen Encko en SoFine. 

Dit zijn volgens partijen producenten die op dit moment voor zichzelf produceren maar ook 

eenvoudig voor derden zouden kunnen gaan produceren. Partijen geven bovendien aan dat de 

markt voor productie van vleesvervangers en vleesalternatieven een kleine maar snelgroeiende 
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markt is waar veel toetreding plaatsvindt.
18

 Deze nieuwe partijen zullen volgens partijen ook in staat 

zijn om vleesvervangers en vleesalternatieven voor derden te produceren.  

61. Ook stellen partijen dat zij geen prikkel hebben om Dalco exclusief voor Hilton te laten produceren 

omdat dit niet winstgevend zou zijn. Partijen verwachten dat de vraag van Hilton in 2019 slechts 

[…]% van de capaciteit van Dalco zal innemen. Als Dalco stopt met het produceren voor derden zou 

zij […]% van haar productiecapaciteit onbenut laten. Tot slot geven partijen aan dat Dalco expertise 

en knowhow heeft verkregen in het verwerken van verschillende typen grondstoffen, doordat Dalco 

verschillende soorten vleesvervangers en vleesalternatieven produceert voor haar klanten. Dalco 

levert haar diensten aan vele klanten, en elke klant heeft verschillende vereisten voor haar 

recepten. Als Dalco stopt met het produceren voor andere klanten, zou het ook deze expertise en 

knowhow verliezen. Het verlies van knowhow en expertise zou volgens partijen niet in het voordeel 

zijn van Hilton en Dalco. 

Beoordeling ACM 

62. Van bronafscherming zou sprake zijn wanneer partijen na de voorgenomen concentratie de toegang 

tot de dienstverlening van Dalco als producent van vleesvervangers en vleesalternatieven op basis 

van onderaanneming voor (potentiële) concurrenten van Hilton zou kunnen beperken. Dit vormt 

alleen een mededingingsprobleem wanneer Dalco een aanzienlijke mate van marktmacht heeft op 

de mogelijke markt voor de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van 

onderaanneming.  

63. Uit het marktonderzoek blijkt dat naast diverse andere grote en kleinere partijen actief als producent 

van vleesvervangers en vleesalternatieven (al dan niet) op basis van onderaanneming die een 

alternatief zouden kunnen vormen voor Dalco. Bovendien zijn er diverse partijen actief als 

producent van vleesvervangers en vleesalternatieven, die ook voor derden op basis van 

onderaanneming vleesvervangers en vleesalternatieven zouden kunnen gaan produceren. Een 

aantal marktpartijen geeft aan dat er sprake is van ondercapaciteit in de markt, of in elk geval bij 

een aantal producenten. Andere marktpartijen geven aan nog wel over onbenutte 

productiecapaciteit te beschikken.  

64. Zowel afnemers als concurrenten van Dalco geven in het marktonderzoek van de ACM aan dat er 

voldoende andere spelers op de markt actief zijn die een alternatief voor Dalco zouden kunnen 

vormen. Ook als wordt uitgegaan van een mogelijk onderscheid naar type vleesvervanger en 

vleesalternatief zijn er alternatieven voor Dalco. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat het 

ongeveer zes maanden zou kunnen duren voordat een andere partij de productie op zich kan 

nemen, vanwege bijvoorbeeld door de opdrachtgever gestelde kwaliteitseisen en (door 

opdrachtgever en onderaannemer gezamenlijk opgebouwde) expertise op het gebied van de 

productie van specifieke producten.  

65. Gelet op de positie van Dalco en de aanwezigheid van voldoende alternatieven voor Dalco acht de 

ACM het niet aannemelijk dat partijen als gevolg van de concentratie de mogelijkheid hebben om 

concurrenten af te schermen van een belangrijke voorzieningsbron.  

66. Van klantafscherming zou sprake zijn wanneer partijen na de voorgenomen concentratie de 

mogelijkheid en de prikkel hebben om de toegang tot Hilton als afzetkanaal te beperken voor 

(potentiële) concurrenten van Dalco. Dit vormt alleen een mededingingsprobleem wanneer Hilton 

een belangrijke klant zou zijn van de dienstverlening van Dalco als producent van vleesvervangers 

en vleesalternatieven op basis van onderaanneming. 

                                                        
18

 Partijen verwijzen hierbij naar artikel van ABN AMRO van 16 april 2018. https://insights.abnamro.nl/2018/04/nichemarkt-

vleesvervangers-groeit-snel/ geraadpleegd op 28 december 2018. 

https://insights.abnamro.nl/2018/04/nichemarkt-vleesvervangers-groeit-snel/
https://insights.abnamro.nl/2018/04/nichemarkt-vleesvervangers-groeit-snel/
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67. Hilton is momenteel geen afnemer van de diensten van Dalco, noch van concurrenten van Dalco. 

Indien Hilton na de voorgenomen concentratie vleesvervangers en vleesalternatieven bij Dalco zou 

laten produceren, dan heeft dat geen impact op het aantal huidige afnemers van (concurrenten van) 

Dalco. Hilton zou een nieuwe toetreder zijn. Er komt in dat scenario een afnemer bij, in plaats van 

dat een afnemer wegvalt. Gelet op het voorgaande acht de ACM het niet aannemelijk dat sprake is 

van klantafscherming.  

68. Hilton heeft […]. Ook dit zal volgens de ACM niet leiden tot klantafscherming voor concurrenten van 

Dalco. […] is namelijk vrij om haar private label vleesvervangers en vleesalternatieven van andere 

marktpartijen af te nemen (zoals het nu ook al doet en waarvoor het voldoende mogelijkheden 

heeft). De eventuele keuze van […] vleesvervangers en vleesalternatieven af te nemen bij Hilton 

staat bovendien los van de voorgenomen concentratie. De ACM acht het daarom niet aannemelijk 

dat partijen als gevolg van de concentratie de mogelijkheid hebben om (potentiële) concurrenten af 

te schermen van een belangrijk afzetkanaal. 

Conclusie 

69. De ACM acht het niet aannemelijk dat de mededinging op de mogelijke markt voor de productie van 

vleesvervangers en vleesalternatieven in onderaanneming op significante wijze zou kunnen worden 

belemmerd als gevolg van deze concentratie.  

 

5.3.2.3 Het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven in relatie tot het 

produceren van vleesvervangers en vleesalternatieven 

 

70. Hilton is actief op het gebied van het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven. Hilton 

verpakt deze producten voor het detailhandelskanaal. Dalco is actief op het gebied van productie 

van vleesvervangers en vleesalternatieven op basis van onderaanneming. Dalco is hiermee een 

potentiële afnemer van de verpakkingsdiensten van Hilton voor wat betreft vleesvervangers en 

vleesalternatieven.  

Opvatting partijen 

71. Partijen zijn van mening dat deze verticale relatie momenteel niet bestaat tussen de activiteiten van 

Hilton en Dalco op dit gebied. Dalco neemt namelijk geen verpakkingsactiviteiten af van Hilton, en 

Hilton levert evenmin verpakkingsdiensten aan concurrenten van Dalco. Partijen geven echter aan 

dat deze verticale relatie wel zal bestaan als Hilton bij Dalco de productie van vleesvervangers en 

vleesalternatieven zou gaan afnemen.  

72. Partijen zijn van mening dat deze verticale relatie niet zou kunnen leiden tot bronafscherming. 

Volgens partijen zijn er voldoende andere marktpartijen actief die verpakkingsdiensten voor 

vleesvervangers en vleesalternatieven aanbieden. Partijen noemen Encko, Nijland en Foodpack 

Europe als voorbeeld. Daarnaast zouden marktpartijen die verwerkte vleesproducten verpakken, 

zoals Van Loon Group en Vion Food Group, ook eenvoudig vleesvervangers en vleesalternatieven 

kunnen gaan verpakken, aldus partijen. Het proces van het verpakken van verwerkte 

vleesproducten en het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven is volgens partijen 

vergelijkbaar. Partijen geven hierbij aan dat Hilton met een geringe investering in haar 

productiefaciliteit naast het verpakken van verwerkte vleesproducten ook actief is geworden op het 

gebied van het verpakken van vleesvervangers en vleesalternatieven. 

73. Voor wat betreft mogelijkheid tot klantafscherming geven partijen aan dat deze verticale relatie niet 

zou kunnen leiden tot klantafscherming. Volgens partijen zijn er naast Dalco voldoende 

alternatieven waar concurrenten van Hilton haar verpakkingsdiensten aan zou kunnen leveren. 
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Beoordeling ACM 

74. Van bronafscherming zou sprake zijn wanneer partijen na verwezenlijking van de concentratie de 

toegang tot de verpakkingsdiensten van Hilton zouden kunnen beperken voor bestaande of 

potentiële concurrenten van Dalco en hiertoe ook de prikkel zouden hebben. Dit vormt alleen een 

mededingingsprobleem wanneer Hilton een aanzienlijke mate van marktmacht heeft op de 

mogelijke markt voor verpakkingsactiviteiten van vleesvervangers en vleesalternatieven.  

75. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de beoogde concentratie tot bronafscherming zou 

kunnen leiden. Uit het marktonderzoek van de ACM komt naar voren dat diverse andere partijen 

dan Hilton verpakkingsdiensten voor vleesvervangers en vleesalternatieven aanbieden. Volgens 

marktpartijen zijn er voldoende alternatieven aanwezig op de markt.  

76. Tevens volgt uit het marktonderzoek dat marktpartijen die al verpakkingsdiensten voor verwerkte 

vleesproducten aanbieden relatief eenvoudig ook verpakkingsdiensten voor vleesvervangers en 

vleesalternatieven kunnen gaan aanbieden. Dit kan volgens marktpartijen plaatsvinden op dezelfde 

productielijn. Hier zijn weinig tot geen aanvullende investeringen voor vereist. Er zijn wel 

marktpartijen die ervoor kiezen om vleesvervangers en vleesalternatieven te laten verpakken in een 

afgescheiden omgeving waar geen verwerkte vleesproducten worden verpakt, omdat sommige 

klanten hieraan de voorkeur geven. 

77. Van klantafscherming zou sprake zijn wanneer aan (potentiële) concurrenten van Hilton de toegang 

tot een belangrijke klant wordt ontzegd als gevolg van de concentratie. Dit vormt alleen een 

mededingingsprobleem wanneer Dalco een (potentiële) belangrijke afnemer zou zijn van 

verpakkingsdiensten voor vleesvervangers en vleesalternatieven.  

78. Dalco neemt momenteel geen verpakkingsdiensten af van Hilton of concurrenten van Hilton. Er zijn 

diverse andere partijen die wel verpakkingsdiensten voor vleesvervangers en vleesalternatieven 

afnemen. Het marktonderzoek geeft geen aanleiding om aan te nemen dat Dalco in potentie een 

belangrijke afnemer is van verpakkingsdiensten voor vleesvervangers en vleesalternatieven. Dalco 

levert namelijk de door haar geproduceerde producten in bulk en haar opdrachtgevers/afnemers 

zorgen ervoor dat de producten verpakt worden indien nodig. De ACM acht het daarom niet 

aannemelijk dat de beoogde concentratie tot klantafscherming zou leiden.  

Conclusie 

79. De ACM acht het niet aannemelijk dat de mededinging op (i) de mogelijke markt voor het verpakken 

van vleesvervangers en vleesalternatieven, en/of (ii) de mogelijke markt voor de productie van 

vleesvervangers en vleesalternatieven in onderaanneming op significante wijze zou kunnen worden 

belemmerd als gevolg van deze concentratie. 
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6 Conclusie 
 

80. Hilton en Dalco hebben aan de ACM gemeld dat Hilton gezamenlijke zeggenschap wil verkrijgen 

over Dalco.  

81. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 

van de Mededingingswet geregeld concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om aan te nemen dat 

deze operatie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze zou kunnen belemmeren. Daarom stelt de ACM vast dat Hilton en Dalco geen 

vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze concentratie. 

 

Datum: 8 januari 2019 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

w.g. 
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