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1 Samenvatting, onderzoeksopzet en leeswijzer 

1.1 Samenvatting 

1. Deze Annex bevat een economische analyse van de voorgenomen concentratie tussen Van Drie 

en Van Dam. De analyse richt zich op het inschatten van indicatieve prijseffecten van de 

concentratie op de markten voor de handel in nuchtere en vette kalveren. 

 

2. De hypothese dat als gevolg van de concentratie de inkoopprijzen voor nuchtere en vette 

kalveren significant zullen dalen, wordt niet bevestigd door de analyse die de ACM uitvoert op 

basis van de Buyer Power Index (BPI, een uitdrukking van inkoopmacht). De geschatte 

prijseffecten zijn over het algemeen laag en in hoge mate onzeker. De benadering van de 

prijseffecten wijst volgens de ACM niet op een significante belemmering van de daadwerkelijke 

mededinging. 

 

3. Bovendien laat de ex-post analyse van de concentratie Van Drie-Alpuro van 2010 geen 

significante daling in de inkoopprijzen van nuchtere kalveren zien, terwijl de concentratie een 

grotere toename in BPI met zich meebracht dan de concentratie tussen Van Drie en Van Dam en 

een analyse op basis van de BPI een prijsstijging van meer dan 10 procent voorspelt. 

 

4. De resultaten van deze analyse vormen een onderdeel van de beoordeling van de gevolgen van 

de concentratie en de uiteindelijke conclusie van de ACM is gebaseerd op een combinatie van 

kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Zoals gebruikelijk1 bij de beoordeling van concentraties is 

de kwantitatieve analyse op zich niet bedoeld om voorspellingen over de precieze hoogte van 

prijseffecten te genereren, maar om de orde van grootte van verwachte prijseffecten in te 

schatten en de marktomstandigheden in kaart te brengen door middel van een consistent 

economisch model. 

1.2 Onderzoeksopzet 

5. De ACM voert in deze Annex een aantal kwantitatieve analyses uit: 

• Een schatting van de aanbodfunctie van nuchtere kalveren; 

• Een schatting van de prijselasticiteit van de vraag naar Nederlandse nuchtere kalveren; 

• De schattingen worden gebruikt voor de berekening van de Buyer Power Index (BPI). 

BPI benadert de marge tussen inkoop- en verkoopprijs van de input. Deze marge kan 

gezien worden als een uitdrukking van inkoopmacht; 

• Onder de aanname van constante marginale opbrengsten kan de BPI worden gebruikt 

voor een berekening van indicatieve effecten op de inkoopprijs van nuchtere kalveren; 

• Dezelfde analyse wordt tot slot uitgevoerd voor de prijs van vette kalveren. 

• Het mogelijke effect van de concentratie Van Drie-Alpuro in 2010 op de prijzen van 

nuchtere kalveren wordt onderzocht aan de hand van de analyse van het prijsverloop in 

de periode voor en na de totstandbrenging van de concentratie in 2010. 

 
1 “The Agencies do not treat merger simulation evidence as conclusive in itself, and they place more weight on whether their 

merger simulations consistently predict substantial price increases than on the precise prediction of any single simulation.” 

U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines (2010), p. 21. 

https://www.justice.gov/atr/file/810276/download  

https://www.justice.gov/atr/file/810276/download
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1.3 Leeswijzer 

6. In deze Annex beschrijft de ACM eerst beknopt de markten voor nuchtere en vette kalveren en 

de beschikbare gegevens die relevant zijn voor de economische analyse (hoofstuk 2). 

Vervolgens licht de ACM de onderzoeksaanpak uitgebreid toe, alsmede de methodologische 

keuzes voor de economische analyse (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 presenteert de ACM de 

resultaten. In hoofdstuk 5 presenteert de ACM de onderzoeksaanpak en resultaten van de ex-

post analyse voor de concentratie Van Drie-Alpuro. In hoofdstuk 6 geeft de ACM de conclusies.  

 

2 De markten voor handel in nuchtere en vette kalveren e

beschikbare data 

n 

7. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM kort de karakteristieken van de markten voor de handel in 

nuchtere en vette kalveren en de beschikbare data. 

2.1 De markten voor de handel in nuchtere en vette kalveren 

Nuchtere kalveren 

8. De markt voor de handel in nuchtere kalveren wordt gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 7 van 

het Vergunningsbesluit. Daarnaast biedt hoofdstuk 6 van het Vergunningsbesluit een uitgebreide 

beschrijving van de vleeskalversector. Hierna volgt een beknopte samenvatting van de 

belangrijkste aspecten. 

 

9. Er zijn meerdere typen marktpartijen actief bij de handel in nuchtere kalveren. Kalveren worden 

geboren bij melkveehouders. Het deel van de kalveren dat niet wordt gebruikt ter vervanging van 

de melkveestapel (zo’n 70 procent), wordt verhandeld. Dit gebeurt minimaal 14 dagen na de 
geboorte. 

 

10. Nuchtere kalveren worden door collecterende handelaren opgehaald bij de melkveehouders.  

Daarna worden de kalveren direct of via een verzamelplaats verkocht aan handelaren, 

kalverhouders of kalverintegraties. 

 

11. Van Drie laat zijn ingekochte nuchtere kalveren door kalverhouders mesten ten behoeve van de 

kalfsvleesproductie en verhandelt een beperkt deel van de ingekochte nuchtere kalveren aan 

derden. Van Dam laat ook kalveren door kalverhouders mesten, maar verhandelt de meerderheid 

van de ingekochte nuchtere kalveren. 

 

12. Andere grote inkopers van nuchtere kalveren zijn o.a. Pali Group en Denkavit. Pali Group koopt 

net als Van Drie nuchtere kalveren in om ze te laten mesten en later te slachten. Pali Group is, 

naast Van Drie, de enige Nederlandse kalverintegratie die over een eigen slachterij beschikt. 

Denkavit is ook actief als producent van kalvermelk en verkoopt de door hem gemeste kalveren 

aan slachterijen. 

 

13. Nederlandse nuchtere kalveren worden zeer beperkt geëxporteerd, zoals beschreven in 

paragraaf 7.1.2 van het Vergunningsbesluit. De ACM gaat dus voor de berekeningen in deze 

Annex uit van een nationale verkoopmarkt. Melkveehouders en handelaren verkopen hun 

nuchtere kalveren vrijwel uitsluitend aan binnenlandse marktpartijen en de ACM beoordeelt de 
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effecten van de concentratie op deze transacties.  

 

14. De ACM heeft in paragraaf 7.1.1 van het Vergunningsbesluit in het midden gelaten of 

startkalveren (nuchtere kalveren die gedurende 10 tot 12 weken worden gemest om verder te 

worden verhandeld)  tot dezelfde relevante markt behoren als nuchtere kalveren. In deze Annex 

gaat de ACM uit van een relevante markt voor nuchtere kalveren exclusief startkalveren, nu het 

gezamenlijk marktaandeel van Partijen hier het hoogst is. 

 

Vette kalveren 

15. De markt voor handel in vette kalveren wordt gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 8 van het 

Vergunningsbesluit. Daarnaast biedt hoofdstuk 6 van het Vergunningsbesluit een uitgebreide 

beschrijving van de vleeskalversector. Hierna volgt een beknopte samenvatting van de 

belangrijkste aspecten. 

 

16. Vette kalveren die niet door ketenintegraties zoals Van Drie of Pali Group worden gemest, 

worden door slachterijen ingekocht bij zogenoemde vrije mesters of kalverhouders. Dit zijn 

onafhankelijke kalverhouders die zelf nuchtere kalveren inkopen, mesten en de kalveren als vette 

kalveren verkopen. Naast inkoop door de slachterijen vindt ook inkoop door handelaren plaats. 

De vette kalveren worden door deze handelaren verder doorverkocht en uiteindelijk geslacht. 

 

17. Er zijn drie typen vette kalveren: blankvleeskalveren, rosékalveren en jonge runderen. 

Blankvleeskalveren zijn kalveren die grotendeels met kalvermelk zijn gevoederd en waarvan het 

vlees een blanke kleur heeft. Rosékalveren worden grotendeels met ruwvoeder gevoederd en het 

vlees is rosé van kleur. Blankvlees- en rosékalveren zijn maximaal 8 maanden oud wanneer zij 

worden geslacht. Jonge runderen worden evenals rosékalveren grotendeels met ruwvoer 

gevoederd en zijn tussen de 8 en 12 maanden oud wanneer zij geslacht worden. Zoals toegelicht 

in paragraaf 8.1.1 van het Vergunningsbesluit behoren rosékalveren en jonge runderen tot 

dezelfde relevante markt. 

 

18. Nederlandse vette kalveren worden in zekere mate geëxporteerd, met name naar de Belgische 

grensstreek, zoals beschreven in paragraaf 8.1.2 van het Vergunningsbesluit. De ACM houdt 

hiermee rekening bij de berekeningen in deze Annex. 

2.2 Beschikbare data 

19. Ten behoeve van dit economisch onderzoek heeft de ACM relevante gegevens opgevraagd bij 

Partijen en marktpartijen. 

2.2.1 Volumes 

20. Tabel 1 geeft de marktaandelen van Partijen en twee concurrenten bij de inkoop van nuchtere 

kalveren2. De onderstaande volumes omvatten alle inkoop, dat wil zeggen zowel kalveren ten 

behoeve van de handel als kalveren die worden ingekocht om zelf te mesten. 

 

 
2 Op basis van gegevens uit de Melding en toegezonden data met kenmerk ACM/IN/619178 en ACM/IN/620952 voor Van 

Drie; ACM/IN/619161 voor Van Dam; ACM/IN/616661 voor Pali Group; ACM/IN/619443 en ACM/IN/622263 voor Denkavit. 
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Tabel 1: Inkoopvolumes nuchtere kalveren 

 Volume Aandeel (NL) 

 Alle 

kalveren 

Excl. 

import 

Alle 

kalveren 

Excl. import 

Van Drie [vertr.]* [vertr.] [40-50]% [40-50]% [40-50]% [40-50]% 

Van Dam [vertr.] [vertr.] [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Partijen gezamenlijk [vertr.]1 [vertr.] [40-50]%1 [50-60]%2 [50-60]%2 [50-60]%2 

Denkavit [vertr.] [vertr.]2 [vertr.]% [vertr.]%2 [vertr.]%2 [vertr.]%2 

Pali Group3 [vertr.] [vertr.] [vertr.]% [vertr.] [vertr.] [vertr.] 

Totaal   1 919 189 1 057 849 1 093 389 1 004 020 

Bron   Partijen Partijen RVO Agrimatie/CBS 

1 Het gezamenlijke volume van Partijen is kleiner dan de som van afzonderlijke volumes omdat Van Dam een deel van de kalveren aan Van 

Drie verkoopt. 
2 Aantallen excl. import voor Denkavit zijn een (grove) inschatting. Het onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse kalveren heeft de 

ACM gemaakt op basis van namen van de leveranciers in de transactiedata. De namen van de leveranciers vormen niet in alle gevallen een 

indicatie van de afkomst van de kalveren. Deze inkoopaandelen dienen dus voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Deze aanpak leidt bij Van 

Dam tot een ingeschat aandeel Nederlandse kalveren van [40-50] procent terwijl het in werkelijkheid [40-50] procent is. Bij Van Drie zijn de 

percentages [60-70] procent en [60-70] procent, respectievelijk. 
3 Aantallen excl. import voor Pali Group worden niet weergegeven omdat [vertrouwelijk] waar het onderscheid tussen geïmporteerde en 

binnenlandse kalveren niet te maken is voor de ACM. 

 

21. De inkoop ten behoeve van handel kan snel wijzigen aan de hand van beschikbaarheid van 

afzetkanalen. Zo heeft Van Dam bijvoorbeeld recent belangrijke afnemers verloren3. Het is de 

vraag in hoeverre de inkoopvolumes ten behoeve van de handel de inkoopmacht beïnvloeden en 

hoe snel ze kunnen variëren. Daarom kan het relevant zijn om de inkoopaandelen ook in termen 

van uiteindelijke bestemming van de nuchtere kalveren uit te drukken. Tabel 2 laat dus de 

inkoopaandelen zien waarvan de doorverkochte volumes worden afgetrokken.4 

 

Tabel 2: Inkoopvolumes nuchtere kalveren (excl. doorverkochte kalveren) 

 Volume Aandeel (NL) 

 Alle 

kalveren 

Excl. 

import 

Alle 

kalveren 

Excl. import 

Van Drie [vertr.] [vertr.] [30-40]% [30-40]% [30-40]% [40-50]% 

Van Dam [vertr.] [vertr.] [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Partijen gezamenlijk [vertr.] [vertr.] [30-40]% [40-50]% [40-50]% [40-50]% 

Totaal   1 919 189 1 057 849 1 093 389 1 004 020 

Bron   Partijen Partijen RVO Agrimatie/CBS 

 
*In deze openbare versie van de Annex 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. 
3 Antwoorden van Partijen van 2 augustus 2021 met kenmerk ACM/IN/635869. 

4 Op basis van gegevens uit de Melding en toegezonden data met kenmerk ACM/IN/619178 en ACM/IN/620952 voor Van 

Drie en ACM/IN/619161 voor Van Dam. 
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22. Tot slot laat Tabel 3 de volumes van ingekochte vette kalveren5 zien. 

 

Tabel 3: Inkoopvolumes vette kalveren 

 Blankvlees- 

kalveren 

Rosékalveren en  

jonge runderen 

Totaal 

 # % # % # % 

Van Drie [vertrouwelijk] [60-70]% [vertrouwelijk] [40-50]% [vertrouwelijk] [50-60]% 

Van Dam [vertrouwelijk] [0-10]% [vertrouwelijk] [0-10]% [vertrouwelijk] [0-10]% 

Partijen gezamenlijk [vertrouwelijk] [60-70]% [vertrouwelijk] [40-50]% [vertrouwelijk] [50-60]% 

Totaal 566 658 397 886 939 544  

 

2.2.2 Transactiedata  

23. De ACM heeft verder transactiedata opgevraagd over alle ingekochte nuchtere en vette kalveren 

vanaf 2010 tot en met heden bij Van Drie, Van Dam, Pali Group en Denkavit.6 De 

beschikbaarheid van de data verschilt per marktpartij maar bevat gedetailleerde gegevens over 

de inkoop van nuchtere en vette kalveren. 

 

24. Figuur 1 laat de gemiddelde prijzen per week zien voor de inkoop van nuchtere kalveren door elk 

van de vier inkopers. De prijzen hangen sterk met elkaar samen en er lijken weinig significante, 

duurzame verschillen te zijn tussen de inkoopprijzen – in ieder geval in de latere jaren (vanaf 

2015). 

 

Figuur 1: Verloop inkoopprijzen nuchtere kalveren 

2.2.3 Data Van Drie import nuchtere kalveren 

25. De ACM beschikt verder over een dataset met wekelijkse gegevens over aantallen en prijzen van 

door Van Drie ingekochte nuchtere kalveren waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 

 
5 Op basis van gegevens uit de Melding. 

6 Zie voor Van Drie: ACM/IN/619178 en ACM/IN/620952; zie voor Van Dam: ACM/IN/619161; zie voor Pali Group: 

ACM/IN/616661; zie voor Denkavit: ACM/IN/619443 en ACM/IN/622263.  

Inkoopprijzen nuchtere kalveren (2010-2021) 

 

[vertrouwelijk] 

 

 

 

 

Bron: informatieverzoeken 
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Nederlandse en geïmporteerde nuchtere kalveren. Deze dataset is gebruikt door RBB Economics 

voor haar analyse bij de vergunningsaanvraag7. 

2.2.4 Data van De Kalverhouder 

26. Tot slot gebruikt de ACM een dataset met wekelijkse gegevens over prijsnoteringen van nuchtere 

en vette kalveren en voer van dekalverhouder.nl8. 

 

  

 
7 Analyse “Nuchtere kalveren” van 10 mei 2021, bijlage 7 bij de Aanvraag. Toezending dataset met kenmerk ACM/IN/626211.  
8 Met kenmerk ACM/IN/615614.  
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3 Aanpak van het economisch onderzoek  

3.1 Benadering van inkoopmacht 

27. OECD (2008)9 en OFT (1998)10 bieden een nuttig overzicht van de economie van inkoopmacht. 

Concentratie op de markt heeft invloed op de mate waarin marktpartijen de verhandelde prijzen 

en volumes kunnen bepalen. Dat geldt zowel voor verkopers als kopers. 

 

28. De verschillende combinaties van marktmacht aan beide zijden van de markt (inkoopzijde en 

verkoopzijde) zijn weergegeven in Tabel 4. 

 

29. Bij een groot aantal marktpartijen aan beide zijden van de markt is de uitkomst volgens dit model 

competitief. Leveranciers verkopen hun goederen voor een prijs gelijk aan hun marginale kosten 

van productie en de kopers maken op de input vervolgens geen marge. Alle marktpartijen zijn in 

dit geval price takers. Ze hebben geen invloed op de tot stand gekomen prijs. 

 

30. In het geval van één leverancier en veel kopers, heeft de monopolist de macht in handen en kan 

deze de prijzen en volumes van diensten of goederen bepalen om de eigen winst te 

maximaliseren. Een soortgelijk beeld ontstaat met veel leveranciers als price takers en één 

monopsonist. De dominante koper (monopsonist) kan de prijzen en volumes van de inputs 

bepalen om er vervolgens een maximale marge mee te behalen. 

Tabel 4: Schema mogelijke marktstructuren 

  Aantal verkopers 

  Groot Klein Één 

Aantal kopers 

Groot 
Perfecte 

concurrentie 
Oligopolie Monopolie 

Klein Oligopsonie 
Bilaterale 

oligopolie 

Monopolie-

oligopsonie 

Één Monopsonie 
Oligopolie-

monopsonie 

Bilaterale 

monopolie 

 

31. Op de markten voor nuchtere en vette kalveren kopen een aantal grotere marktpartijen (zie 

Tabellen 1 tot en met 3) bij een groot aantal kleinere marktpartijen (melkveehouders, handelaren, 

kalverhouders, enz.). Dit komt overeen met een oligopsonie, zoals getoond in Tabel 4. 

 

32. Zoals gerapporteerd in Tabellen 1 tot en met 3 is Van Drie veruit de grootste inkoper van 

nuchtere en vette kalveren. Daarom gaat de ACM uit van een benadering van inkoopmacht met 

focus op een dominante inkoper. 

 

33. De inkoopmacht kan uitgedrukt worden met een Buyer Power Index (BPI) (Blair en Harrison, 

1993)11 als: 

 
9 OECD (2008) Monopsony and buyer power. 

10 OFT (1998) The welfare consequences of exercise of buyer power. 

11 Blair, R. D., & Harrison, J. L. (1993). Monopsony: Antitrust law and economics. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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𝐵𝑃𝐼 =
𝑀𝑃 − 𝑤

𝑤
=

𝑠

𝜖 − 𝜂(1 − 𝑠)
 

waar MP de marginale opbrengst van de input is, w de inputprijs, s het marktaandeel van de 

dominante koper, ϵ de aanbodelasticiteit en η de vraagelasticiteit van de concurrerende inkopers 

(competitive fringe) en negatief van aard. De BPI is analoog aan de Lerner index die wordt 

gebruikt voor verkoopmacht. 

 

34. De aanbodelasticiteit meet de mate waarin leveranciers het aanbod kunnen aanpassen in reactie 

op de marktprijzen. In het geval van nuchtere kalveren betreft het de mate waarin 

melkveehouders en/of handelaars ervoor kunnen kiezen om meer nuchtere kalveren te gebruiken 

ter vervanging van de melkveestapel, te exporteren of later te verkopen als startkalveren. 

Leveranciers van vette kalveren kunnen minder of meer kalveren verkopen aan Nederlandse 

slachterijen indien ze de kalveren kunnen exporteren (bijvoorbeeld verkopen aan Belgische 

slachterijen) of langer kunnen mesten tot jonge runderen. Bij een hoge aanbodelasticiteit wordt 

de dominante koper beperkt in zijn prikkel om een lage prijs te bieden, omdat de leveranciers de 

beschikbare hoeveelheid in reactie hierop kunnen verlagen.  

 

35. De vraagelasticiteit van de concurrerende inkopers meet de mate waarin de competitive fringe de 

inkoop kan opschalen en de inputs kan afpakken van de dominante koper, door een (iets) hogere 

prijs te bieden aan de melkveehouders dan de dominante inkoper. Bij een hoge vraagelasticiteit 

(in absolute waarde) leidt een inputprijsverlaging door de dominante koper tot een verschuiving 

van volumes richting de concurrenten. Dat heeft een soortgelijk effect als een hoge 

aanbodelasticiteit en remt de prikkel van prijsverlaging door de dominante inkoper af. De ACM is 

van oordeel dat BPI in de onderhavige zaak een nuttig economisch kader biedt voor de 

beoordeling van inkoopmacht op inputprijzen, omdat de methode goed in het theoretisch kader 

past en aansluit bij de praktijk van de handel in nuchtere en vette kalveren.  

 

36. Voor de afleiding van de 𝐵𝑃𝐼 wordt uitgegaan van marktbrede prijzen. Prijsdifferentiatie is dus 

niet mogelijk binnen dit model. De beschikbaarheid van prijsnoteringen12 en werkwijzen van 

prijsbepaling13 wijzen erop dat een model dat uitgaat van marktbrede prijzen (in evenwicht) een 

goede benadering is van de werkelijkheid. Ook Figuur 1 laat relatief homogene prijzen zien. 

Prijsverschillen kunnen in theorie ontstaan wanneer de prijsvorming afzonderlijk per 

melkveehouder/handelaar plaatsvindt. Marktpartijen spreken echter over transparante, 

marktconforme prijzen.  

 

37. De inkoopprijs w kan op basis van BPI uitgedrukt worden als: 

𝑤 =
𝑀𝑃

𝐵𝑃𝐼 + 1
 

 

38. Aangenomen dat de vraag naar kalfsvlees stabiel blijft en Van Drie de prijsstelling downstream 

niet aanpast, blijft de marginale opbrengst 𝑀𝑃 constant na de concentratie. Deze aanname 

maakt het mogelijk om een benadering te berekenen van het effect op de inkoopprijzen en zo 

een concreet beeld te verkrijgen van de praktische uitwerking van de toename in BPI. Het effect 

van de concentratie kan dus als volgt benaderd worden:  

 
12 Bijvoorbeeld  dekalverhouder.nl, veemarkt.nu, boerderij.nl 

13 Zie randnummer 59, onderdeel g en randnummer 82 van de Aanvraag. 
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𝑤𝑛𝑎

𝑤𝑣𝑜𝑜𝑟
=

𝑀𝑃𝑛𝑎

𝐵𝑃𝐼𝑛𝑎 + 1
𝑀𝑃𝑣𝑜𝑜𝑟

𝐵𝑃𝐼𝑣𝑜𝑜𝑟 + 1

=
𝐵𝑃𝐼𝑣𝑜𝑜𝑟 + 1

𝐵𝑃𝐼𝑛𝑎 + 1
 

 

39. De ACM merkt hierbij op dat de aanname 𝑀𝑃𝑣𝑜𝑜𝑟 = 𝑀𝑃𝑛𝑎 gemaakt is om de toename in 𝐵𝑃𝐼 in 

prijzen te kunnen afdrukken en zo de orde van grootte van de verwachte effecten inzichtelijk 

maken. Het betekent niet dat de ACM downstream effecten van de concentratie uitsluit. 

 

40. Om de BPI te kunnen berekenen zijn er schattingen van vraag- en aanbodelasticiteiten nodig. In 

de komende paragraaf beschrijft de ACM hoe vraag en aanbod worden geschat. 

3.2 Aanbodfunctie 

41. De ACM gaat uit van een simpele aanbodfunctie met constante prijselasticiteit voor zowel 

nuchtere als vette kalveren. Deze functionele vorm wordt gebruikt door o.a. Azzam en Schroeter 

(1995)14 voor de Amerikaanse rundvleessector. 

 

42. De aanbodfunctie wordt geschat als: 

log(Q𝑡) = 𝛼week + 𝛽log(𝑝t) + 𝛾log (𝑀𝑦) 

waar Qt de totale hoeveelheid nuchtere of vette kalveren verkocht in week t is, αweek een 

wekelijkse constante die corrigeert voor de seizoenspatronen in de geboorte van kalveren, pt de 

gemiddelde prijs betaald in de betreffende week, en 𝑀𝑦 de totale melkaanvoer in Nederland in 

jaar 𝑦. De parameter β is de aanbodelasticiteit. 

 

43. De aanbodelasticiteit meet de mate waarin melkveehouders en handelaren in reactie op 

prijsverhogingen of -verlagingen meer of minder kalveren aanbieden in een bepaalde week. 

Alternatieven zijn de kalveren later te verkopen, meer kalveren te gebruiken ter vervanging van 

de melkveestapel of kalveren te exporteren. 

3.3 Vraagmodel 

44. Voor de bepaling van de vraagelasticiteit gebruikt de ACM twee verschillende vraagmodellen. Het 

log-lineaire vraagmodel (constante elasticiteit) dat soortgelijk is aan de specificatie van de 

aanbodfunctie gaat gepaard met endogeniteitsproblemen en leidt daardoor tot onbetrouwbare 

resultaten. Dit model wordt verder besproken in Appendix A. 

 

45. Het zogenaamde Almost Ideal Demand System (AIDS)15 maakt het mogelijk om de keuzes 

tussen inkoop van binnenlandse en buitenlandse kalveren gezamenlijk in één model te 

benaderen. Het legt een structuur op de parameters zodat consistente afnemersvoorkeuren 

gegarandeerd zijn. Voorspelde marktaandelen tellen bijvoorbeeld gegarandeerd op tot 100 

procent. Omdat de nadruk ligt op de wisselwerking tussen import en binnenlandse inkoop is het 

endogeniteitsprobleem vermoedelijk kleiner. De parameters van het vraagmodel zijn namelijk niet 

 
14 Azzam, A. M., & Schroeter Jr, J. R. (1995). The tradeoff between oligopsony power and cost efficiency in horizontal 

consolidation: An example from beef packing. American Journal of Agricultural Economics, 77(4), 825-836. 

15 Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. The American economic review, 70(3), 312-326. 
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geïdentificeerd op basis van hoeveelheden (die beïnvloed worden door zowel de vraag als het 

aanbod) maar op de verdeling van volumes tussen import en binnenlandse inkoop aan de hand 

van prijzen en marktomvang in betreffende week. 

 

46. Het AIDS model is afgeleid van een concrete vorm van afnemersvoorkeuren die hun vorm 

behouden, ook na aggregatie vanuit het niveau van één afnemer naar een geaggregeerd 

niveau16. Het gaat om zogenaamde PIGLOG (price independent generalized logarithmic) 

voorkeuren. De uitgavenfunctie is gespecificeerd als:  

log 𝑐(𝑢, 𝑝) = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 log 𝑝𝑖 +
1

2
𝑖

∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗 log 𝑝𝑖

𝑗

log 𝑝𝑗

𝑖

+ 𝑢𝛽0 ∏ 𝑝𝑖
𝛽𝑖

𝑖

 

waar u het nut is en pi de prijs van product i. 

 

47. Hieruit volgt het AIDS model:  

𝑤𝑖 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑗 log 𝑝𝑗 +𝑗 𝛽𝑖 log
𝑋

𝑃
  

log 𝑃 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 log 𝑝𝑖 +
1

2
𝑖

∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗 log 𝑝𝑖

𝑗

log 𝑝𝑗

𝑖

 

waar 𝑤𝑖  het omzetaandeel van product 𝑖 is, 𝑋 staat voor de omzet in de markt en 𝑃 de translog 

prijsindex is. 

 

48. De ACM past de volgende restricties toe in de schatting van het AIDS model:  

• Additiviteit:      ∑ 𝛼𝑗𝑗 = 1  

• Homogeniteit van de graad 0 in prijzen en inkomen: ∑ 𝛾𝑗𝑘𝑗 = 0 and  ∑ 𝛽𝑗𝑗 = 0 

 

 

49. De additiviteit conditie zorgt ervoor dat ∑ wii = 1. Homogeniteit van de graad 0 betekent dat de 

vraag niet verandert als een andere meeteenheid voor prijzen wordt gebruikt. Slutsky symmetrie 

impliceert dat de uitgavenfunctie concaaf is. 

 

50. De niet-gecompenseerde (constante uitgaven) (Marshallian) prijselasticiteiten kunnen berekend 

worden als 

휀𝑖𝑗
𝑀 = −𝛿𝑖𝑗 +

1

𝑤𝑖

[𝛾𝑖𝑗 − 𝛽𝑖 (𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑗 log 𝑝𝑗

𝑗

)] 

 

waar 𝛿𝑖𝑗 de Kronecker delta is gedefinieerd als 

𝛿𝑖𝑗 = 1 als 𝑖 = 𝑗 

𝛿𝑖𝑗 = 0 als 𝑖 ≠ 𝑗 

 

51. De inkomenselasticiteit is: 

𝜗𝑖 = 1 +
𝛽𝑖

𝑤𝑖

 

 

52. De gecompenseerde (constante nut) (Hicksian) prijselasticiteiten volgen uit de Slutsky 

vergelijking: 

 
16 Zie de appendix van Deaton & Muellbauer (1980) voor bewijs. 
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휀𝑖𝑗
𝐻 = 휀𝑖𝑗

𝑀 + 𝑤𝑖𝜗𝑖 

 

53. De gecompenseerde prijselasticiteiten kunnen worden gebruikt om te checken of de Slutsky 

matrix van substitutie-effecten negative semidefinite is17 en voor de scheiding van substitutie- en 

inkomenseffecten. Het voldoen aan deze voorwaarde betekent dat de afnemersvoorkeuren 

economisch rationeel en consistent zijn omdat ze voldoen aan de weak axiom of revealed 

preferences. 

 

54. De ACM maakt gebruik van de package micEconAids18 in statistische programmeertaal R om het 

model te schatten door middel van een iterated linear least squares estimator (ILLE)19. 

 

4 Resultaten 

4.1 Nuchtere kalveren 

4.1.1 Aanbodelasticiteit 

55. De schattingen van de verschillende specificaties van de aanbodfunctie zijn opgenomen in Tabel 

5. Vanwege autocorrelatie in de residuen vastgesteld op basis van de Durbin-Watson test kiest 

de ACM voor de zogenaamde Prais-Winsten correctie. De resultaten op basis van OLS zijn 

kwalitatief vergelijkbaar en zijn gerapporteerd in Appendix B. 

 

56. De ACM schat de aanbodfunctie met behulp van de prijs in de week van de transactie en de prijs 

van de week vóór de transactie. Het idee achter de specificatie met vertraagde prijsvariabele is 

dat melkveehouders en handelaars pas bij de volgende levering van kalveren op de prijs zullen 

reageren.20 Een soortgelijke aanpak wordt gevolgd onder andere door LEI (1998)21. 

 

57. De ACM gebruikt verder specificaties met en zonder het jaar 2020. Vanwege de Covid-19 crisis is 

de sector geraakt door een sterke negatieve vraagschok. Deze verschuiving van de vraagcurve 

biedt een kans om de helling van de aanbodcurve te identificeren. Het risico blijft echter dat de 

impact van Covid-19 breder is dan alleen een daling van de vraag. Daarom wordt ook een 

specificatie zonder transacties in 2020 meegenomen. 

 

Tabel 5: Geschatte aanbodfunctie parameters (Prais-Winsten regressie) 

 (1) (2) (3) (4) 

 
17 Barnett, W. A., & Seck, O. (2008). Rotterdam model versus almost ideal demand system: will the best specification please 

stand up?. Journal of Applied Econometrics, 23(6), 795-824. 

18 Henningsen, A. (2017). micEconAids: Demand Analysis with the Almost Ideal Demand System (AIDS). R package  version 

0.6-18. https://CRAN.R-project.org/package=micEconAids. 

19 Blundell, R., & Robin, J. M. (1999). Estimation in large and disaggregated demand systems: An estimator for conditionally 

linear systems. Journal of Applied Econometrics, 14(3), 209-232. 

20 Een dergelijke aanpak is in lijn met de praktijk van de kalverhandel. De prijs van nuchtere kalveren wordt pas bij de levering 

bepaald en uitbetaald, en op dat moment is het niet mogelijk de kalveren nog naar een andere plek te brengen om ze te 

verhandelen. De reactie op een prijsverlaging zal daarom vertraagd zijn.  

21 LEI (2008)  'Gevolgen ontkoppeling slachtpremies voor de vleeskalverensector'. 
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Prijs (log) 0.193*** 

(0.062) 

0.119* 

(0.066) 

0.303*** 

(0.044) 

0.273*** 

(0.045) 

Melkaanvoer (log) 0.069 

(0.363) 

-0.021 

(0.366) 

0.123 

(0.411) 

0.092 

(0.420) 

Prijs lag JA NEE JA NEE 

Incl. 2020 NEE NEE JA JA 

Week FE JA JA JA JA 

DW-test 

(p-waarde) 

1.61 

(0.01) 

1.62 

(0.02) 

1.58 

(0.00) 

1.59 

(0.00) 

R2 (adj) 0.820 0.805 0.757 0.743 

#waarnemingen 204 204 255 255 

***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1 

 

58. De vertraagde prijs lijkt de wekelijkse volumes in beide gevallen beter verklaren. De prijs is 

bovendien in alle gevallen statistisch significant. De specificatie inclusief 2020 leidt verder tot 

hogere aanbodelasticiteit, vermoedelijk als gevolg van een meer dramatische verschuiving in 

volume tijdens de pandemie. 

 

59. Het aanbod is in alle gevallen (zeer) inelastisch, wat aansluit bij het gegeven dat nuchtere 

kalveren vooral een bijproduct zijn van de melkproductie en melkveehouders beperkte 

afzetmogelijkheden voor nuchtere kalveren hebben naast verkoop ten behoeve van 

kalfsvleesproductie. 

 

60. Specificatie (1) lijkt op basis van de statistische resultaten en kwalitatieve onderbouwing 

(exclusief invloed Covid-19 en inclusief reactietijd prijsverandering) de meest betrouwbare 

schatting van de aanbodelasticiteit en wordt gebruikt als basis voor verdere berekeningen. 

4.1.2 Vraagelasticiteit 

61. De ACM schat het AIDS model voor de keuze tussen inkoop van Nederlandse nuchtere kalveren 

en import primair op basis van data van Van Drie over geïmporteerde volumes en prijzen. 

Appendix C bevat de resultaten van een schatting waarin de volumes van Van Drie zijn 

aangevuld met een benadering van importvolumes van Van Dam en Denkavit. 
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Tabel 6: Resultaten AIDS model voor inkoop nuchtere kalveren 

 NL inkoop Import 

𝛼 1.122** 

(0.435) 

-0.122 

(0.434) 

𝛽 0.016 

(0.043) 

-0.016 

(0.043) 

𝛾𝑁𝐿,𝑥 0.008 

(0.073) 

-0.163*** 

(0.057) 

R2  0.534 0.382 

#waarnemingen 204 204 

***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1 

 

62. Voor gemiddelde prijzen en inkoopaandelen in 2019 berekent de ACM verder de elasticiteiten 

gepresenteerd in Tabel 7. 

 

Tabel 7: Elasticiteiten op basis van het AIDS model 

 Niet gecompenseerd (Marshallian) 

Volume (rijen) / 

Prijs (kolommen) 
NL inkoop Import 

NL inkoop -0.996 -0.323 

Import  -0.005 -0.628 

 Gecompenseerd (Hicksian) 

 NL inkoop Import 

NL inkoop    -0.445  0.155 

Import 0.512  -0.179 

 Uitgavenelasticiteit 

 NL inkoop Import 

 1.029 0.966 

 

63. De vetgedrukte prijselasticiteit is relevant voor de BPI. Deze elasticiteit meet de mate waarin Van 

Drie de binnenlandse inkoop aanpast in reactie op een prijsverandering. 

 

64. De negatieve kruislingse elasticiteiten wijzen op complementariteit van binnenlandse en 

buitenlandse inkoop van nuchtere kalveren. Dat is contra-intuïtief. De gecompenseerde 

elasticiteiten laten echter zien dat de complementariteit gedreven is door inkomenseffecten (als 

de prijs van één product stijgt, blijft er minder over voor het ander product) en de kalveren net 

substitutes zijn. De binnenlandse en geïmporteerde nuchtere kalveren zijn dus in principe 

substitueerbaar, maar vanwege lage prijsgevoeligheid wordt in het model weinig geswitched. De 

prijzen van binnenlandse en buitenlandse nuchtere kalveren zijn sterk met elkaar gecorreleerd, 

zoals het door Partijen in de vergunningsfase ingebrachte rapport van RBB Economics laat 
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zien22. Om in weken met een grote vraag aan deze vraag te kunnen voldoen zijn verder beide 

inkoopkanalen noodzakelijk. Deze noodzaak om te importeren verklaart de 

complementariteitsuitkomst. De ACM acht deze uitkomst echter niet plausibel en verwacht dat 

deze wordt veroorzaakt door weinig variatie in prijsverschillen tussen Nederlandse inkoop en 

import. Om tot positieve kruislinkse elasticiteiten te komen, is ook een hogere eigen elasticiteit 

nodig. De gerapporteerde elasticiteit (vetgedrukt in Tabel 7) is dus waarschijnlijk een 

onderschatting van de werkelijke prijselasticiteit. 

 

65. Het model neemt bovendien niet mee in hoeverre de totale afname van nuchtere kalveren op de 

prijs reageert. Daarom dient de prijselasticiteit voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Ook dit leidt 

tot een onderschatting van de prijselasticiteit. 

4.1.3 BPI 

66. De ACM berekent nu de BPI en de verwachte prijsdaling aan de hand van de beste schattingen 

van vraag- en aanbodelasticiteit. De ACM gaat primair uit van een aanbodelasticiteit van 0.19 en 

een vraagelasticiteit van -1.00. 

 

67. Voor de verandering in marktaandelen gebruikt de ACM de volumes uit Tabel 1. De ACM acht 

het conservatief om uit te gaan van het totale handelsvolume. Er wordt dus aangenomen dat het 

volume inkoopmacht oplevert, ongeacht de eindbestemming van de kalveren. 

 

68. De toename in marktaandeel moet wel gecorrigeerd worden met de recente afname in 

handelsvolume voor Van Dam. Partijen geven aan dat ieder geval één leverancier (Wijntjes) geen 

nuchtere kalveren meer aan Van Dam verkoopt en dat Denkavit is gestopt met het afnemen van 

nuchtere kalveren bij Van Dam, waardoor Van Dam minder inkoopt. Op basis van de 

aangeleverde cijfers over 2020 en 2021 schat de ACM in dat het handelsvolume Van Dam met 

17 tot 27 procent daalt ten opzichte van het volume in Tabel 1 (2019).23 Dit levert drie scenario’s 
op: 

i) Alleen het volume van de overgestapte leverancier wordt van het handelsvolume 

van Van Dam afgetrokken; 

ii) Het handelsvolume van Van Dam wordt met 17 procent verlaagd; en 

iii) Het handelsvolume van Van Dam wordt met 27 procent verlaagd. 

 

69. De ACM presenteert in Figuur 2 de indicatieve prijseffecten voor de drie scenario’s met 
betrekking tot de daling van het handelsvolume Van Dam en op basis van twee verschillende 

bronnen voor de grootte van de markt. De ACM gaat uit van het laagste en hoogste aantal 

nuchtere kalveren (Agrimatie/CBS en RVO/I&R) om zo de hele reikwijdte van mogelijke effecten 

inzichtelijk te maken. 

 

 
22 Analyse “Nuchtere kalveren” van 10 mei 2021, bijlage 7 bij de Aanvraag. 

23 Antwoorden van Partijen van 2 augustus 2021 met kenmerk ACM/IN/635869. Het handelsvolume in 2021 daalde met 27 

procent ten opzichte van 2019 en met 17 procent ten opzichte van 2020.  
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Figuur 2: Indicatieve prijseffecten nuchtere kalveren 

70. De geschatte prijseffecten zitten tussen 2.9 procent en 3.8 procent. De orde van grootte van deze 

effecten is dichtbij 0. De berekening is een theoretische eerste-orde benadering van de mogelijke 

prijseffecten die leunt op sterke aannames (bv. constante marginale opbrengsten) en imperfecte 

statistische schattingen. Daarom is het van belang om de schattingen te interpreten als een 

indicatie voor het maken van het onderscheid tussen kleine (dichtbij 0) en grote  effecten, maar 

niet als een schatting van de precieze grootte van de verwachte effecten. 

 

71. De ACM is van mening dat een econometrische schatting met meer betrouwbaarheid in deze 

zaak niet haalbaar is. De gekozen methode is de best beschikbare uit een aantal 

standaardmodellen dat de ACM heeft onderzocht. 

72. De resultaten wijzen niet op een grote prijsdaling als gevolg van de concentratie. Bovendien 

maakt een aantal zaken het effect vermoedelijk nog kleiner dan geschat: 

iv) Andere inkopers dan Partijen zien over het algemeen weinig belemmeringen bij de 

(gedeeltelijke) overstap van import naar meer inkoop van Nederlandse nuchtere 

kalveren. Dit wijst erop dat bij een prijsdaling, de concurrerende inkopers meer 

kalveren in Nederland kunnen gaan inkopen, in plaats van importeren. Het is om die 

reden aannemelijk dat de vraag elastisch is, ofwel hoger dan geschat. 

v) De complementariteitsuitkomst van het AIDS model (tussen Nederlandse en 

geïmporteerde nuchtere kalveren) wijst erop dat de prijselasticiteit mogelijk 

onderschat is. Ook het feit dat het model geen outside option bevat leidt naar 

verwachting tot onderschatting. 

vi) Het is de vraag in hoeverre handelsvolume op zich inkoopmacht creëert. 

Handelsvolume kan namelijk unilateraal verhoogd worden door Van Drie, ook 

zonder de overname. Indien wordt uitgegaan van inkoopaandelen ten behoeve van 

de kalverhouderij is het verwachte prijseffect aanzienlijk kleiner (zie Tabel 2 voor 

relevante inkoopaandelen). 
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4.2 Vette kalveren 

73. De ACM heeft beoogd om bij de handel in vette kalveren eenzelfde analyse uit te voeren als bij 

de handel in nuchtere kalveren. De ACM is er echter niet in geslaagd om tot zinvolle uitkomsten 

te komen bij de econometrische schattingen van de vraag en het aanbod.24  

 

74. Om toch een indicatie van de prijseffecten te hebben, maakt de ACM gebruik van enkele 

realistische aannames. Ten eerste neemt de ACM aan dat het aanbod van vette kalveren 

elastischer is dan dat van nuchtere kalveren om een aantal redenen: 

vii) Vette kalveren worden ook verkocht aan slachterijen in buitenland (m.n. het Belgisch 

grensgebied); 

viii) De kalveren kunnen bij ongunstige prijzen gemest worden tot jonge runderen. 

 

Daarom vindt de ACM een aanbodelasticiteit van 0.3 conservatief (dat wil zeggen: leidend tot 

grootste prijseffecten). De elasticiteit van 0.3 komt overeen met de hoogste geschatte 

aanbodelasticiteit voor nuchtere kalveren (Tabel 5). 

 

75. Voor de vraagelasticiteit gebruikt de ACM de marktbrede elasticiteit van LEI (1998), welke gelijk 

is aan -0.7.25  

 

76. De resulterende indicatieve prijseffecten zijn weergegeven in Figuur 3. 

 
Figuur 3: Indicatieve prijseffecten vette kalveren 

 

 
24 De uitkomsten waren statistisch niet significant en/of contra-intuïtief, zo was de gevonden vraagelasticiteit positief in plaats 

van negatief.  

25 LEI (1998) heeft deze vraagelasticiteit geschat voor de verkoop van kalfsvlees. Nu de vraag naar vette kalveren hiervan 

een afgeleide is, acht de ACM het gebruik van deze elasticiteit geschikt voor de analyse voor vette kalveren. 
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77. De verwachte prijseffecten in Figuur 3 zijn zeer beperkt. De reden is de zeer bescheiden 

toename in het inkoopaandeel Van Drie op de markt voor vette kalveren. De effecten voor de 

verschillende typen vette kalveren staan in verhouding tot de toename in marktaandeel voor elk 

type kalf zoals weergegeven in Tabel 3. 

 

5 Ex-post analyse Van Drie-Alpuro 

78. In 2010 vond de concentratie Van Drie-Alpuro plaats. Als gevolg van deze concentratie nam het 

marktaandeel van Van Drie bij de inkoop van nuchtere kalveren toe van 19 naar 29 procent. De 

ACM onderzoekt de effecten van Van Drie-Alpuro op de inkoopprijzen voor nuchtere kalveren, 

om op basis hiervan een voorspelling te kunnen doen van de effecten van de concentratie tussen 

Van Drie en Van Dam. De ACM concludeert dat van de concentratie Van Drie-Alpuro geen 

significante prijseffecten voor nuchtere kalveren kunnen worden geïdentificeerd.  

5.1 Onderzoeksaanpak 

 

79. De ACM onderzoekt verder of de concentratie tussen Van Drie en Alpuro in 2010 tot een daling in 

inkoopprijzen van nuchtere kalveren heeft geleid. Dat doet de ACM door middel van een 

zogenaamd regression discontinuity model. Het model is bedoeld om een verandering in de 

prijzen te identificeren na een correctie voor algemene trends en seizoenspatronen. 

 

80. Het regressie model wordt als volgt geschat: 

log(𝑝nuka) = 𝛼week + 𝛽𝑡 + 𝛾𝐷Alpuro 

waar 𝑝nuka de prijsnotering is, 𝛼week is een dummy voor elke week van het jaar, 𝑡 is de datum en 

𝐷Alpuro is een dummy gelijk aan 1 in de periode na de concentratie Van Drie-Alpuro. 

 

81. De correctie voor trends en seizoenseffecten is cruciaal om met enige zekerheid eventuele 

prijseffecten aan de overname toe te kunnen schrijven. De schatting van de parameter γ geeft het 
geschatte effect van de overname gecorrigeerd voor algemene trends. 

 

82. Met een ander model kijkt de ACM naar de verhouding tussen de prijsnoteringen van nuchtere en 

vette kalveren. Het verschil tussen deze prijzen kan gezien worden als marge benaderd door de 

BPI. Dit model ziet er als volgt uit:  

log(𝑝nuka) = 𝛽1log(𝑝veka) + 𝛽2𝑡 + 𝛾𝐷Alpuro 

waar 𝑝veka de prijsnotering is van zwartbonte vette kalveren 240 dagen na de gebruikte 

prijsnotering van nuchtere kalveren. Met de 240 dagen beoogt de ACM de mestperiode te 

benaderen. 

5.2 Resultaten 

83. Figuur 4 laat het verloop van de prijs van nuchtere kalveren tussen 2006 en 2021 zien. De ACM 

ziet geen significante, duurzame prijsdalingen na de overname van Alpuro in 2010. 
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Figuur 4: Prijsnotering nuchtere kalveren 

 

84. Om tot een nauwkeuriger schatting te komen gebruikt de ACM de modellen beschreven in 

paragraaf 5.1 van deze Annex. Voor die analyse gaat de ACM alleen uit van de jaren 2007 – 

2015. De prijzen in 2006 wijken significant af van de rest van de periode en worden als een 

uitschieter beschouwd. Na 2015 verandert de manier van aggregatie van de prijsnoteringen, 

waardoor directe vergelijking niet mogelijk is.  

 

85. Tabel 8 laat de schattingsresultaten zien. De effectschattingen zijn over het algemeen niet of 

beperkt statistisch significant. De schatting van modelspecificatie (4) suggereert een daling van 

inkoopprijzen met meer dan 6 procent, maar de parameter is pas significant bij een 

significantieniveau van 10 procent (ofwel een betrouwbaarheid van 90 procent). Bovendien 

verdwijnt het effect bij gebruik van complexere trendpatronen (bijvoorbeeld een kwadratische 

trend in plaats van een lineaire), wat erop wijst dat het resultaat niet robuust is.  

 

Tabel 8: Prijseffect notering nuchtere kalveren na Van Drie-Alpuro 

 (1) (2) (3) (4) 

𝐷Alpuro 0.045 

(0.028) 

-0.036 

(0.058) 

-0.040 

(0.036) 

-0.068* 

(0.035) 

Correctie Week FE Week FE 𝑝veka 𝑝veka 

DW-test 

(p-waarde) 

0.14 

(0.00) 

- 1.64 

(0.00) 

- 

Methode OLS Prais-Winsten OLS Prais-Winsten 

R2 (adj) 0.489 0.594 0.354 0.340 

#waarnemingen 448 448 448 448 

***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1 
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86. De BPI gebaseerd op bovenstaande schattingen van vraag en aanbod en inkoopaandelen van 

Van Drie en Alpuro voorspelt een prijsdaling van meer dan 10 procent. Dit effect is echter niet 

terug te vinden in de ruwe data over de prijsnoteringen (zie Figuur 4). Dit duidt mogelijk op een 

onderschatting van de vraagelasticiteit, zoals besproken in paragraaf 4.1.2. van deze Annex.  

 

87. De ACM stelt op basis hiervan vast dat er geen significante prijseffecten kunnen worden 

geïdentificeerd van de concentratie Van Drie-Alpuro.  

 

6  Conclusie 

88. De ACM heeft in deze Annex een economisch kader geschetst voor de beoordeling van 

inkoopmacht in de kalversector. De ACM constateert dat de BPI overzichtelijk in kaart brengt 

welke marktkenmerken van belang zijn voor de orde van grootte van de effecten. Deze komen 

ook aan bod in de beoordeling in het Vergunningsbesluit. Deze methode is daarmee geschikt om 

te onderzoeken of de concentratie tot een significante inkoopprijsdaling voor nuchtere of vette 

kalveren zou kunnen leiden. 

 

89. De ACM heeft econometrische schattingen van vraag en aanbod uitgevoerd voor nuchtere en 

vette kalveren. Deze worden gebruikt voor een indicatieve benadering van de orde van grootte 

van de verwachte prijseffecten van de voorgenomen concentratie. Zowel voor nuchtere als voor 

vette kalveren zijn de effecten laag en onzeker vanwege imperfecte schattingen en de noodzaak 

om op sterke aannames te leunen. De ACM gaat dus in de beoordeling niet letterlijk uit van de 

cijfermatige uitkomsten, maar beschouwt deze in termen van de orde van grootte. 

 

90. Op basis van de ex-post analyse van de concentratie Van Drie-Alpuro stelt de ACM vast dat er 

geen significante effecten te identificeren zijn van die concentratie in de prijsnoteringsdata. Dit is 

consistent met de bevinding dat de mogelijkheid van concurrenten om de import van nuchtere 

kalveren te vervangen door binnenlandse inkoop de inkoopmacht van Van Drie in aanzienlijke 

mate beperkt. 

 

91. De ACM concludeert dat de verwachte prijseffecten op basis van de economische theorie van 

monopsoniemacht laag en onzeker zijn. Bovendien zijn de hier geschatte effecten eerder 

overschat dan onderschat. De hypothese dat de concentratie leidt tot significante 

inkoopprijsdalingen wordt dus niet ondersteund door de resultaten van de schattingen. 
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Appendix A – Log-lineaire vraag 

92. De vraagfunctie voor de inkopers behalve Van Drie (competitive fringe) wordt geschat op 

analogische wijze als de aanbodfunctie en kan geschreven worden als: 

log(𝑄𝑡
𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒

) = 𝛼week + 𝛽log(𝑝𝑡
𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒

) 

waar Qt
fringe

 is het aantal nuchtere kalveren ingekocht door Van Dam, Pali Group en Denkavit. De 

ACM veronderstelt dat het inkoopgedrag van deze ondernemingen representatief is voor alle 

inkopers in de competitive fringe. 

 

93. De vraagelasticiteit meet de mate waarin inkopers in reactie op een verandering in prijs meer of 

minder Nederlandse nuchtere kalveren inkopen in een bepaalde week. Alternatieven zijn de 

nuchtere kalveren importeren of minder nuchtere kalveren inkopen en vervolgens minder 

kalveren mesten en minder vlees produceren of vette kalveren verkopen. 

 

94. Het feit dat de vraag niet gelijk is aan het aanbod in dit model vermindert het 

endogeniteitsprobleem. Het endogeniteitsprobleem is echter mogelijk nog steeds aanwezig als er 

factoren zijn die zowel effect hebben op prijs als op het gevraagde volume.  

 

95. De ACM probeert het endogeniteitsprobleem op te lossen door het uitvoeren van een 

zogenaamde two-stage least squares (2SLS) regressie met instrumenten voor de prijs. Als 

instrumenten gebruikt de ACM de prijzen van wei- en melkpoeder die als voer voor de kalveren 

een relevante kostdrijver zijn bij de productie van nuchtere kalveren26. Ook melkaanvoer wordt 

gebruikt als belangrijke aanboddrijver. 

 

96. Zowel OLS als 2SLS schattingen leveren positieve vraagelasticiteiten die geen betrouwbare 

schatting kunnen zijn voor het daadwerkelijke marktgedrag. 

  

 
26 Deze aanname kan onderbouwd worden door de reacties van melkveehouders op de enquête van de ACM. Zie 

onderzoeksresultaten met kenmerk ACM/IN/625728, antwoorden op vraag 18.  



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/051289 / Documentnr. ACM/UIT/560603 

 

 

23/24 

Appendix B – OLS schattingen aanbodfunctie nuchtere 

kalveren  

 

Tabel B1: Geschatte aanbodfunctie parameters (OLS) 

 (1) (2) (3) (4) 

Prijs (log) 0.178*** 

(0.052) 

0.128** 

(0.056) 

0.299*** 

(0.036) 

0.279*** 

(0.037) 

Melkaanvoer (log) 0.063 

(0.299) 

-0.003 

(0.304) 

0.178 

(0.336) 

0.144 

(0.344) 

Prijs lag JA NEE JA NEE 

Incl. 2020 NEE NEE JA JA 

Week FE JA JA JA JA 

DW-test 

(p-waarde) 

1.61 

(0.01) 

1.62 

(0.02) 

1.58 

(0.00) 

1.59 

(0.00) 

R2 (adj) 0.539 0.521 0.539 0.517 

#waarnemingen 204 204 255 255 

    ***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1 

Appendix C – AIDS schattingen op basis van benadering 

Nederlandse inkoop marktpartijen 

Tabel C1: Resultaten AIDS model voor inkoop nuchtere kalveren (Van Drie, Van Dam, Pali Group) 

 NL inkoop Import 

𝛼 0.586 

(0.380) 

0.414 

(0.380) 

𝛽 0.036 

(0.036) 

-0.036 

(0.036) 

𝛾𝑁𝐿,𝑥 0.118*** 

(0.042) 

-0.197*** 

(0.031) 

Prijs lag NEE NEE 

Incl. 2020 NEE NEE 

R2  0.608 0.388 

#waarnemingen 204 204 

***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1 
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Tabel C2: Elasticiteiten op basis van het AIDS model 

 Niet gecompenseerd (Marshallian) 

 NL inkoop Import 

NL inkoop -0.795 -0.416 

Import  -0.240 -0.511 

 Gecompenseerd (Hicksian) 

 NL inkoop Import 

NL inkoop    -0.220  0.074 

Import 0.258  -0.087 

 Uitgavenelasticiteit 

 NL inkoop Import 

 1.066 0.922 

 




