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1 Samenvatting 

1. Koninklijke De Heus B.V. (hierna: De Heus) is een mengvoederbedrijf en onder andere leverancier 

van vleeskuikens aan slachterijen. Stichting Administratiekantoor G.J. Clazing middels AW Holding 

B.V. (tezamen met haar dochterondernemingen hierna: Clazing) is een middelgrote 

pluimveeslachterij en pluimveevleesverwerker. Zij hebben gemeld dat zij van plan zijn om een 

gemeenschappelijke onderneming op te richten waarin Remkes Groep II B.V., de 

houdstermaatschappij van Van Miert Procuratie Breukelen B.V. en haar dochterondernemingen 

(hierna: Van Miert), een middelgrote pluimveeslachterij, zullen worden ingebracht.  

2. De Heus beschikt over een minderheidsbelang in de grootste pluimveeslachterij in Nederland, 

Plukon. Daarnaast heeft De Heus een exclusieve samenwerking met de op één na grootste 

pluimveeslachterij in Nederland, 2 Sisters Storteboom. voor de levering van mengvoeder voor 

zogeheten concept-pluimvee (dat wil zeggen pluimvee dat moet voldoen aan strenge eisen op het 

gebied van dierenwelzijn die zijn gesteld door bepaalde afnemers (zoals supermarkten)).  

3. Ondanks deze in punt 2 geconstateerde verwevenheid is na onderzoek gebleken dat de 

marktaandelen van De Heus, Clazing en Van Miert zowel bij het aanbieden van levend 

slachtpluimvee als bij de vraag naar levend slachtpluimvee beperkt zijn. Clazing en Van Miert zijn 

uitsluitend actief op zogenaamd niet-concept-pluimvee (hierna: regulier pluimvee). Juist op dit type 

pluimvee is sprake van bestaande significante internationale handelsstromen waarvan een sterke 

concurrentiedruk uit gaat op deze partijen. Bovendien blijven er nog voldoende andere 

pluimveeslachterijen en pluimveevoederbedrijven over waar pluimveehouders van regulier pluimvee 

na de voorgenomen concentratie terecht kunnen. 

4. Op basis van het voorgaande acht de ACM het niet aannemelijk dat er significante 

concurrentiebelemmeringen zullen ontstaan als gevolg van deze concentratie. De concentratie zal 

naar verwachting daarom geen invloed hebben op de prijs, kwaliteit en innovatie in de sector. 

2 Melding 

5. Op 18 maart 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een melding ontvangen van een 

voorgenomen concentratie.1 De Heus en Clazing hebben gemeld dat zij van plan zijn om een 

gemeenschappelijke onderneming op te richten waarin Van Miert zal worden ingebracht. 

6. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 15319 van 24 maart 2021 gepubliceerd. Van derden 

heeft de ACM geen zienswijzen ontvangen. De ACM heeft (schriftelijk) vragen gesteld aan en 

gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen. 

 

 

1 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 
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3 Partijen 

7. De Heus is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De Heus is voornamelijk actief op het 

gebied van de productie en levering van mengvoeders. Tevens handelt De Heus, in veel mindere 

mate, in premixen, ruwvoeders en bijproducten, meststoffen en strooisels en grondstoffen voor 

mengvoeders. De Heus verzorgt voor sommige pluimveehouders waaraan zij mengvoeder levert, 

ook de afzet van hun slachtpluimvee aan slachterijen. 

8. De Heus heeft op dit moment ook een niet-controlerend minderheidsbelang in slachterij Plukon. De 

Heus en andere aandeelhouders verkregen minderheidsbelangen in Plukon in 2015. Aan deze 

minderheidsbelangen is volgens partijen geen zeggenschap verbonden.2 De Heus heeft geen 

vetorechten om doorslaggevende invloed te kunnen uitoefenen op het strategische commerciële 

gedrag van Plukon […]. Volgens partijen is er geen sprake van zodanige grote en 

gemeenschappelijke belangen dat de minderheidsaandeelhouders de facto consequent op relevante 

punten hetzelfde zullen stemmen en niet tegen elkaar zouden stemmen. Vanwege de mogelijkheid 

van wisselende coalities van minderheidsaandeelhouders heeft De Heus volgens partijen geen 

zeggenschap over Plukon. Aangezien uit onderzoek door de ACM niet anders gebleken is, gaat de 

ACM er op dit moment en voor de beoordeling van de gevolgen van deze concentratie van uit dat De 

Heus geen zeggenschap heeft over Plukon.   

9. Stichting Administratiekantoor G.J. Clazing is een stichting naar Nederlands recht en is houder van 

alle uitstaande en geplaatste aandelen in het kapitaal van AW Holding B.V. Clazing is met name 

actief op het gebied van het slachten, het verder verwerken en het verkopen van 

pluimveevlees(producten). Clazing is daarnaast op beperkte schaal actief op het gebied van de 

handel in levend slachtpluimvee, sinds mei 2020 via dochteronderneming Pluimveehandel 

Nederland B.V. 

10. Van Miert is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Van Miert is actief op het vlak van 

de slacht van pluimvee en verkoop van pluimveevlees. 

 

4 De gemelde operatie 

11. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren: De Heus verwerft (uiteindelijk) 49,9% 

van de aandelen in AW Holding B.V. waardoor er gezamenlijke zeggenschap met Stichting 

Administratiekantoor G.J. Clazing ontstaat over Clazing op grond van bepaalde strategische 

vetorechten voor De Heus met betrekking tot (i) de benoeming, schorsing en ontslag van 

bestuurders en (ii) het vaststellen van het business plan. Deze transactie blijkt uit de door partijen 

ondertekende Herstructureringsovereenkomst  van 1 maart 2021 en de bijbehorende concept 

 

2 De verkrijging van minderheidsbelangen in Plukon is in 2015 aangemeld bij - en goedgekeurd door - het Bundeskartellamt 

in Duitsland en de Bundeswettbewerbsbehörde in Oostenrijk. 

 vertrouwelijke gegevens, gewist voor publicatie 
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aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast zal A.W. Holding B.V. op het moment van closing 100% 

van de aandelen verkrijgen in Van Miert. Dit gebeurt middels de voorgenomen koop van deze 

aandelen door De Heus en onmiddellijke doorverkoop daarvan door De Heus aan A.W. Holding B.V. 

Deze transactie blijkt uit de door partijen ondertekende bij de Herstructureringsovereenkomst 

behorende Koopovereenkomst Van Miert van 15 januari 2021. 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

12. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, lid 1, sub b van de Mw. Het 

gevolg van de transactie is dat De Heus (gezamenlijke) zeggenschap verkrijgt over Clazing en Van 

Miert. 

13. De betrokken ondernemingen zijn De Heus, Clazing en Van Miert. 

14. 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. 

6 Beoordeling 

15. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Hiertoe beschrijft de ACM de 

relevante markten waarop De Heus, Clazing en Van Miert actief zijn. Paragraaf 15 bevat een 

beschrijving van de relevante product- en  geografische markten. Daarna licht de ACM in paragraaf 

6.2 de horizontale en in paragraaf 6.3 de verticale/niet-horizontale gevolgen toe van de 

voorgenomen concentratie.  

6.1 Relevante productmarkten 

16. De Heus, Clazing en Van Miert zijn actief op verschillende schakels binnen de productieketen van 

pluimveevlees(producten). Hierna volgt een vereenvoudigde weergave van de verschillende 

schakels in de productieketen voor pluimveevlees(producten). 
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17. De Heus levert mengvoeder voor pluimvee aan pluimveehouders. Daarnaast koopt zij levende 

vleeskuikens in van pluimveehouders waaraan zij ook haar voer levert. Op het gebied van de 

levering van mengvoeders voor pluimvee in Nederland zijn nog verschillende andere spelers actief 

zoals ForFarmers-De Hoop en Agrifirm en een aantal kleine(re) spelers. De Heus is het enige 

pluimveevoederbedrijf dat het pluimvee van pluimveehouders inkoopt en vervolgens doorverkoopt 

aan slachterijen3 waarbij de keuze voor een slachterij en de commerciële verkoopvoorwaarden door 

De Heus worden bepaald. Andere pluimveevoederbedrijven regelen voor pluimveehouders alleen de 

financiële afhandeling met de slachterijen zonder dat het voederbedrijf pluimvee verhandelt.4 De 

Heus doet beide; in- en verkoop én financiële afhandeling zonder doorverkoop. 

18. Bovendien hebben pluimveevoederbedrijven een rol in de advisering rondom de overschakeling van 

zogenaamde reguliere kippen naar zogenaamde conceptkippen inclusief de voedingstechnische 

eisen die aan deze kippen worden gesteld. Deze transitie van reguliere naar concept kippen is in 

2015 door de supermarkten geïntroduceerd met de introductie van scharrel één ster kippen. Alle 

grote supermarktketens hebben op dit moment de verkoop van regulier pluimveevlees in het 

verssegment gestaakt. In 2020 was er dus alleen vers pluimveevlees van langzamer groeiende 

vleeskuikens in de vorm van concepten in de grotere supermarkten verkrijgbaar. De verwachting is 

dat de komende jaren in supermarkten het niveau van dierenwelzijn nog verder wordt verhoogd 

(bijvoorbeeld Albert Heijn met minimaal één ster Beter Leven Keurmerk), maar ook dat grote 

 
3 Overigens kopen slachterijen voornamelijk direct in bij pluimveehouders. 

4 In dergelijke gevallen worden de betalingen van slachterijen door het pluimveevoederbedrijf ontvangen en doorgezet naar 

de betrokken pluimveehouders, na aftrek van onder meer de kosten van de door hen aangeschafte mengvoeders. Het 

voordeel voor pluimveehouders is dat zij de aankoop van mengvoeders op deze manier niet hoeven te voorfinancieren. Het 

betreft met andere woorden dus een vorm van betaling achteraf. 
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ondernemingen als KFC en Sodexo over zullen stappen naar trager groeiende rassen, vanwege de 

aansluiting bij het Europese Chicken Commitment (ECC).5 Omdat er in Nederland maatregelen zijn 

genomen tot een lagere stalbezetting groeit de afhankelijkheid van import van levende kuikens.6 

Voor meer over conceptkippen wordt verwezen naar punt 27.  

19. Clazing en Van Miert zijn beide actief op het gebied van het inkopen van levend slachtpluimvee en 

het verkopen van pluimveevlees.7 Clazing is daarnaast actief op het gebied van het verder 

verwerken en verkopen van bereide pluimveeproducten. Door de concentratie ontstaat een verticale 

relatie tussen De Heus (als aanbieder van mengvoeder voor pluimvee) en Clazing en Van Miert (als 

inkopers van levend slachtpluimvee en slachterijen). Daarnaast bestaat een verticale relatie tussen 

Van Miert (als aanbieder van pluimveevlees) en Clazing (als inkoper daarvan ten behoeve van 

verdere verwerking tot bereide pluimveeproducten). 

20. In tabelvorm kunnen de activiteiten van De Heus, Clazing en Van Miert als volgt worden 

samengevat: 

 Tabel 1: Activiteiten De Heus, Clazing en Van Miert 

 De Heus Van Miert Clazing 

Verkoop van 
pluimveevlees 

 x x 

Verkoop van bereide 
pluimveeproducten 

  x 

Inkoop levend 
slachtpluimvee 

(x)8 x x 

Mengvoeders (voor 
pluimvee) 

x   

 

21. In het kader van de beoordeling van de gevolgen van deze concentratie gaat de ACM uit van de 

volgende markten: 

- de markt voor de verkoop van pluimveevlees (als gevolg van overlap tussen de 

pluimveeslachterijen van Clazing en Van Miert); 

- de markt voor de bereiding van verse pluimveeproducten (als gevolg van de verticale relatie 

tussen Van Miert en Clazing); 

- de markt voor de inkoop van levend pluimvee (horizontale overlap tussen Clazing en Van 

Miert en de Heus) en 

 

5 Rabobank, Vleeskuikenhouderij: veranderende markt vraagt om keuzes, beschikbaar via: 

https://www.rabobank.nl/kennis/s011130563-vleeskuikenhouderij-veranderende -markt-vraagt-om-keuzes. 

6 Rabobank, Vleespluimveehouderij: sterke positie door gevarieerder aanbod, beschikbaar via: 

https://www.rabobank.nl/kennis/s011088386-vleespluimveehouderij-sterke-positie-door-gevarieerder-aanbod.  

7 De Heus en Clazing kopen ook levend slachtpluimvee in om deze vervolgens verder te verkopen aan slachterijen. 

8 Vanwege activiteiten in het verlengde van de verkoop van mengvoeders voor pluimvee (zie punt 17). 
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- de markt voor mengvoeders voor pluimvee (vanwege de activiteiten van De Heus en de 

verticale relatie met de activiteiten van Clazing en Van Miert). 

6.1.1 Markt voor de verkoop van pluimveevlees 

22. Zowel de ACM als de Europese Commissie zijn in eerdere besluiten uitgegaan van een aparte markt 

voor pluimveevlees (d.w.z. te onderscheiden van andere soorten vlees), die zowel vers als bevroren 

pluimveevlees omvat. Volgens eerdere besluiten van de Commissie omvat deze markt ook vlees dat 

wordt ingevroren voor transport om vervolgens ontdooid te worden voorafgaand aan de verkoop 

voor consumptie als vers of gekoeld product.  

23. Binnen de markt voor pluimveevlees overwoog de ACM eerder een mogelijk nader onderscheid op 

basis van afzetkanaal tussen (i) verkopen aan de detailhandel (retail) en (ii) verkopen aan 

groothandelaren en de verwerkende industrie (wholesale), maar liet de exacte afbakening in het 

midden, evenals de Commissie in meer recente zaken.  

24. Pluimveevlees wordt in significante mate in Nederland geïmporteerd en geëxporteerd. Zo werd in 

2019 ongeveer 816 duizend ton pluimveevlees geïmporteerd en 1,5 miljoen ton pluimveevlees 

geëxporteerd.9 Nederland is de grootste im- en exporteur van pluimveevlees in Europa. De 

Nederlandse vleesindustrie importeert bewerkt pluimveevlees (bevroren, gezouten en gekookt) 

vanuit lagekostenlanden als Brazilië, Thailand en Oekraïne. Qua productie is de Nederlandse 

vleespluimveehouderij de zevende speler in Europa, Polen is de grootste producent.10 Ondertussen 

groeit de sector in Polen, Hongarije en Roemenië snel waardoor het aanbod pluimveevlees harder 

stijgt dan de vraag.11 In Noordwest-Europa is er nauwelijks ruimte en draagvlak voor verdere 

uitbreiding. De importen van buiten de Europese Unie nemen ook toe, vooral uit Thailand, Oekraïne, 

China en Chili. Ook komt Brazilië geleidelijk weer meer op de markt.12  

25. In een eerdere zaak13 is de ACM uitgegaan van een markt voor de verkoop van pluimveevlees, al 

dan niet onderverdeeld naar afzetkanaal, van ten minste een omvang van Noordwest-Europa 

(Benelux, Duitsland en Frankrijk). Hierbij wees de ACM op bestaande handelsstromen en het 

zwaartepunt van de handel met ons omringende landen (waarbij de helft van het pluimveevlees op 

de Nederlandse markt afkomstig was uit invoer uit Noordwest-Europa) en de mogelijkheden voor 

afnemers om pluimveevlees uit het buitenland te (kunnen) betrekken. Mede gezien de significante 

grensoverschrijdende handelsstromen hebben partijen in de melding betoogd dat de markt voor de 

 

9 Wageningen Universiteit, Agrimatie voorzieningenbalans voor vleespluimvee, beschikbaar via: 

https://www.agrimatie.nl/VoorzieningsBalansen.aspx. De ACM gebruikt overigens cijfers uit 2019 omdat 2020 niet 

representatief is vanwege de coronacrisis. 

10 Rabobank, Vleespluimveehouderij: sterke positie door gevarieerder aanbod, beschikbaar via: 

https://www.rabobank.nl/kennis/s011088386-vleespluimveehouderij-sterke-positie-door-gevarieerder-aanbod. 

11 Rabobank, Vleespluimveehouderij: sterke positie door gevarieerder aanbod, beschikbaar via: 

https://www.rabobank.nl/kennis/s011088386-vleespluimveehouderij-sterke-positie-door-gevarieerder-aanbod. 

12 Rabobank, EU-markt voor pluimveesector beter in balans, beschikbaar via: https://www.rabobank.nl/kennis/s011086343-

eu-markt-voor-pluimveesector-beter-in-balans.   

13 Besluit van de NMa van 24 augustus 2005 in zaak 5141/Plukon - Pingo Poultry, punten 18 en 19. 

https://www.agrimatie.nl/VoorzieningsBalansen.aspx
https://www.rabobank.nl/kennis/s011086343-eu-markt-voor-pluimveesector-beter-in-balans
https://www.rabobank.nl/kennis/s011086343-eu-markt-voor-pluimveesector-beter-in-balans
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verkoop van pluimveevlees in ieder geval de EU omvat. Uit het onderzoek onder marktpartijen in 

deze zaak is naar voren gekomen dat Nederlandse slachterijen in toenemende mate 

concurrentiedruk ervaren uit Polen en Oekraïne waardoor de geografische markt mogelijk ruimer is 

dan Noordwest-Europa. Voor de beoordeling van deze zaak gaat de ACM vooralsnog nog steeds uit 

van een markt voor de verkoop van pluimveevlees, al dan niet onderverdeeld naar afzetkanaal, van 

ten minste een omvang van Noordwest-Europa (Benelux, Duitsland en Frankrijk). 

Mogelijk onderscheid verkoop van concept-pluimveevlees en regulier pluimveevlees 

26. In het kader van het onderzoek naar de gevolgen van deze concentratie kan het bovengenoemde 

onderscheid naar retail versus wholesale in het midden worden gelaten omdat de materiële 

beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 38 tot en met 40). 

27. In dit onderzoek is een ander mogelijk onderscheid naar voren gekomen, namelijk tussen 

zogenoemde ‘concept-pluimvee’ en ‘regulier pluimvee’. Met concept-pluimvee wordt bedoeld: 

vleeskuikens die gehouden worden volgens specifieke eisen van de afnemer (zoals supermarkten) 

met betrekking tot bijvoorbeeld groeisnelheid, bezetting, daglicht en verrijking in de stal (zoals 

strobalen en het bijstrooien van graan). Omdat het concept-pluimvee voornamelijk (en in 

toenemende mate) door afnemers uit het retailkanaal wordt afgenomen, overlapt dit mogelijke 

onderscheid met het hierboven genoemde onderscheid tussen het retail en het wholesale kanaal. 

Ondanks dat niet uitgesloten kan worden dat een mogelijke markt voor de verkoop van concept-

pluimveevlees nationaal van omvang is (vanwege de in Nederland geformuleerde eisen om als 

concept-pluimvee in Nederland te worden gekarakteriseerd), kan in het kader van deze zaak in het 

midden blijven of de mogelijke markt voor de verkoop van concept-pluimveevlees nationaal van 

omvang is of ruimer. Op deze mogelijke markt zijn Clazing en Van Miert namelijk niet actief (zie de 

punten 38 tot en met 40). 

6.1.2 Markt voor de verkoop van bereide pluimveeproducten 

28. Vanwege de additionele verwerkingshandelingen heeft de Commissie in eerdere besluiten 

overwogen dat bereide vleesproducten (processed meat products) een afzonderlijke markt vormt die 

downstream gelegen is ten opzichte van de markt voor pluimveevlees (primary meat products).14 

29. De ACM ging in een eerdere zaak uit van een markt voor bereide pluimveeproducten die in ieder 

geval diepvriesproducten, snacks en convenienceproducten omvat. Deze markt was ten minste 

nationaal van omvang.15 Ook in deze zaak gaat de ACM van een dergelijke marktomvang uit 

aangezien de materiële beoordeling niet wordt beïnvloed (zie punt 48) indien uitgegaan zou worden 

van een ruimere markt wat gezien de omvangrijke handelsstromen ook aannemelijk kan worden 

geacht. 

6.1.3 Inkoop van levend slachtpluimvee 

30. Clazing en Van Miert zijn actief op het vlak van de inkoop van slachtpluimvee om levend pluimvee te 

slachten in hun slachterijen. De Heus en Clazing kopen daarnaast slachtpluimvee in om deze 

 

14 Bijvoorbeeld besluit van de Europese Commissie van 19 maart 2004 in zaak M.3337, par. 39 (Best Agrifund/Nordfleisch).  

15 Besluit van de NMa van 24 augustus 2005 in zaak 5141/Plukon - Pingo Poultry, punt 20. 
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vervolgens te verkopen aan slachterijen. De vleeskuikens worden door slachterijen voornamelijk 

ingekocht bij vleeskuikenhouders in Nederland en de omringende landen. Een groot deel van de in 

Nederland geslachte kuikens is afkomstig uit andere landen in Noordwest-Europa en dan 

voornamelijk uit België en (delen van) Duitsland. De voornaamste beperkende factor daarbij is de 

reisafstand omdat kuikens in principe niet langer dan negen uur onderweg en bij de slachterij mogen 

zijn totdat ze geslacht worden. In het onderzoek onder marktpartijen wordt dit beeld bevestigd 

waarbij ook aangegeven is dat in de praktijk over het algemeen een kortere maximale reisduur wordt 

gehanteerd vanwege bedrijfseconomische redenen. 

31. De ACM heeft in een eerdere zaak naar de inkoopmarkt voor levend slachtpluimvee gekeken.16 Ook 

in deze zaak zal worden uitgegaan van een afzonderlijke markt voor de inkoop van levend 

slachtpluimvee. Hoewel er, gezien de import- en exportstromen van levend slachtpluimvee (zie punt 

24) aanwijzingen zijn voor een ruimere markt dan een nationale, kan voor de beoordeling van deze 

concentratie, net als in een eerdere zaak,17 in het midden blijven of de markt voor de inkoop van 

levend slachtpluimvee zich beperkt tot Nederland of een ruimere omvang heeft (zie de punten 41 tot 

en met 44). 

6.1.4 Markt voor mengvoeders voor pluimvee 

32. De ACM en de Commissie zijn eerder uitgegaan van een afzonderlijke productmarkt voor de 

productie en verkoop van mengvoeders voor alle diersoorten, met een mogelijke nadere 

onderverdeling op basis van diersoort tussen mengvoeders voor (i) rundvee; (ii) varkens en (iii) 

pluimvee. De ACM en de Commissie lieten de exacte afbakening in het midden.18 In het kader van 

de beoordeling van de mogelijke gevolgen in deze zaak gaat de ACM uit van een markt voor 

mengvoeders voor pluimvee aangezien het de materiële beoordeling niet beïnvloedt (zie de punten 

45 en 46). 

33. Ten aanzien van de geografische markt is de ACM eerder uitgegaan van een markt voor 

mengvoeders die (ten minste) nationaal van omvang is waarbij zij opmerkte dat een rendabele afzet 

van mengvoeders mogelijk was over een afstand tussen de 200 tot 500 kilometer.19 De Commissie 

heeft eveneens overwogen dat deze markt waarschijnlijk ten minste nationaal van omvang is, maar 

liet een exacte geografische afbakening achterwege.20 In het kader van de beoordeling van de 

mogelijke (verticale) gevolgen in deze zaak gaat de ACM uit van een nationale markt voor 

mengvoeders voor pluimvee. 

 

16 Besluit van de NMa van 24 augustus 2005 in zaak 5141/Plukon - Pingo Poultry. 

17 Besluit van de NMa van 24 augustus 2005 in zaak 5141/Plukon - Pingo Poultry, punt 9.  

18 Besluit van de NMa van 19 december 2001 in zaak 2779/Rijnvallei - Verbeek, punt 12, en bijvoorbeeld besluit van de 

Europese Commissie van 17 juni 2013 in zaak M.6626 , par. 39 (DLG/Danish Agro/DanHatch). 

19 Besluit van de NMa van 19 december 2001 in zaak 2779/Rijnvallei - Verbeek, punt 14. 

20 Bijvoorbeeld besluit van de Europese Commissie van 16 november 2011 in zaak M.6383, par. 10 (Cargill/KoroFrance). 
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6.2 Horizontale gevolgen van de concentratie 

34. Zoals uit tabel 1 blijkt (punt 20) overlappen de activiteiten van De Heus, Clazing en Van Miert niet op 

de markten voor de verkoop van bereide pluimveeproducten en die van mengvoeders voor 

pluimvee. Bijgevolg zijn er op deze markten geen horizontale gevolgen door de concentratie. 

Vanwege het belang van kennis over de positie van de op die markt actieve partij in het kader van 

de beoordeling van de verticale/niet-horizontale gevolgen van deze concentratie bespreekt de ACM 

deze markten kort aan het begin van paragraaf 6.3. 

6.2.1 Markt voor de verkoop van pluimveevlees 

35. Uit cijfers van AVEC21 blijkt dat er in de gehele EU in 2019 15,8 miljoen ton aan pluimveevlees is 

geproduceerd (gebaseerd op geslacht gewicht). De omvang van de markt in landen in Noordwest-

Europa (Benelux, Frankrijk en Duitsland) bedraagt in 2019 ruim 5 miljoen ton22.  

36. Met een gecombineerd volume van ongeveer […] ton23 was het geschatte marktaandeel van 

Clazing en Van Miert in 2019 ten hoogste ongeveer [0 - 10]% op de markt voor de verkoop van 

pluimveevlees in Noordwest-Europa. 

37. Het is daarmee aannemelijk dat deze concentratie beperkte gevolgen heeft op deze markt zeker 

gelet op de importen in Nederland van landen buiten Noordwest-Europa zoals (met name) Polen. 

38. Een eventuele nadere segmentering naar afzetkanaal of product verandert deze conclusie niet, 

ongeacht of er onderscheid wordt gemaakt tussen hetzij het wholesale- en retailkanaal, hetzij tussen 

concept-pluimveevlees en regulier pluimveevlees. Clazing en Van Miert leveren uitsluitend regulier 

pluimveevlees aan het wholesalekanaal en zijn dus niet actief op het gebied van concept-

pluimveevlees. Een mogelijke markt voor de verkoop van pluimveevlees aan het wholesalekanaal 

wordt door partijen ingeschat op ca. 74%24 van de totale verkoop van pluimveevlees in Noordwest-

Europa. Clazing en Van Miert hebben daarmee op de totale mogelijke markt voor de verkoop van 

pluimveevlees aan het wholesalekanaal een gezamenlijk marktaandeel van ten hoogste ongeveer [0 

- 10]%.  

39. Ook als men uit zou gaan van een markt voor de verkoop van regulier pluimveevlees aan het 

wholesalekanaal blijft het gezamenlijke marktaandeel van vergelijkbaar beperkte omvang. Uit het 

 

21 Association de l’Aviculture, de l’Industrie et du Commerce de Volailles dans les pays de l’Union Européenne. 

22 AVEC, Annual Report 2020, p. 24, beschikbaar via: https://avec-poultry.eu/wp-content/uploads/2020/09/05691-AVEC-

annual-report-2020.pdf. Overigens is deze markt in omvang net wat kleiner dan die voor de inkoop van levend 

slachtpluimvee aangezien er altijd wel sprake is van enig slachtafval.  

 vertrouwelijke gegevens, gewist voor publicatie 

23 Verkopen van pluimveevlees door Clazing en Van Miert in de Benelux, Duitsland en Frankijk. 

24 Met betrekking tot een mogelijk onderscheid tussen verkopen aan het wholesale en retail kanaal nam de NMa in het 

besluit van 24 augustus 2005 in zaak 5141/Plukon - Pingo Poultry aan dat de markt voor verkopen aan het retail kanaal een 

omvang had van 1.350.000 ton oftewel ca. 26% van de totale markt (punt 25). Dit betekent dat de geschatte omvang voor 

verkopen aan het wholesale  kanaal ongeveer 74% van de Noordwest-Europese markt betrof. Op een Noordwest-Europese 

marktomvang van ten minste 5.000.000 ton betekent dit dat verkopen aan afnemers in het wholesale kanaal een omvang 

van ten minste 3.700.0000 ton zouden hebben. 
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onderzoek van de ACM (onder marktpartijen) is namelijk naar voren gekomen dat de afzet van 

concept-pluimvee in Nederland aanzienlijk lager is dan van regulier pluimveevlees en dat concept-

pluimveevlees voornamelijk aan het retailkanaal wordt verkocht. Uit datzelfde onderzoek is duidelijk 

geworden dat in het buitenland niet of nauwelijks concept-pluimveevlees uit Nederland wordt 

verkocht. Daarnaast blijven binnen Nederland diverse partijen over die (regulier) pluimveevlees 

verkopen aan het wholesalekanaal waaronder grote partijen als Plukon, 2 Sisters Storteboom25, 

Esbro en meerdere kleinere partijen. Bovendien geldt ook voor deze mogelijke markt dat sprake is 

van grote transnationale handelsstromen waardoor het aannemelijk is dat er sprake is van 

concurrentiedruk van buiten Noordwest-Europa. 

40. Op grond van deze overwegingen acht de ACM het niet aannemelijk dat deze concentratie zal leiden 

tot significante belemmeringen op de mededinging op de mogelijke markt voor de verkoop van 

regulier pluimveevlees, al dan niet nader gesegmenteerd naar verkopen aan het wholesale- of 

retailkanaal of naar verkopen van concept- of regulier pluimveevlees. 

6.2.2 Inkoop van levend slachtpluimvee door slachterijen 

41. De omvang van de markt voor de inkoop van levend slachtpluimvee door slachterijen in Nederland 

bedraagt in 2019 ongeveer 1,1 miljoen ton aan vleeskuikens (gebaseerd op geslacht gewicht).26   

42. Clazing kocht in 2019 ongeveer […] ton aan vleeskuikens in voor haar slachterijen, Van Miert […] 

ton. Dit resulteert in een gezamenlijk marktaandeel op deze markt van ongeveer [10 - 20]%.27 

43. Naast Clazing en Van Miert zijn er andere slachterijen in Nederland actief waaraan pluimveehouders 

hun pluimvee zouden kunnen leveren zoals Plukon, 2 Sisters Storteboom, Esbro, Van den Bor28 en 

Jan van Ee. In het onderzoek onder marktpartijen is bevestigd dat ook na de concentratie voldoende 

alternatieve slachtcapaciteit overblijft voor pluimveehouders; het gecombineerde marktaandeel van 

Clazing en Van Miert blijft immers beperkt en er zijn verschillende andere slachterijen die aangeven, 

 

25 De Heus heeft een exclusieve overeenkomst met 2 Sisters Storteboom betreffende de exclusieve levering van 

mengvoeder voor haar concepten en niet de exclusieve afname van vleeskuikens. Wel hebben De Heus en 2 Sisters 

Storteboom zich op basis van deze overeenkomst verplicht zich in te spannen om “reguliere” vleeskuikenplaatsen zo veel 

mogelijk om te zetten naar de ander (levering van voer door De Heus en levering van Nederlandse kuikens aan 2 Sisters 

Storteboom als slachter). 

26 AVEC, Annual Report 2020, p. 24, beschikbaar via: https://avec-poultry.eu/wp-content/uploads/2020/09/05691-AVEC-

annual-report-2020.pdf.   

 vertrouwelijke gegevens, gewist voor publicatie 

 vertrouwelijke gegevens, gewist voor publicatie 

27 Clazing kocht in 2020 (niet daarvoor) via tussenhandelaar Pluimveehandel NL volgens opgave van partijen […] ton in en 

De Heus […] ton (als verlengstuk van de mengvoederactiviteiten, zie punt 17). Rekening houdend met deze inkopen zou 

een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer [20 - 30]% resulteren.  

28 Op dit moment heeft De Heus slechts één exclusieve overeenkomst voor de levering van vleeskuikens met […] ten 

aanzien van één van haar duurzame concepten. Er is ook een exclusieve overeenkomst met 2 Sisters Storteboom, maar 

deze betreft de exclusieve levering van mengvoeder voor haar concepten en niet de exclusieve afname van vleeskuikens 

als zodanig. 
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dat als de gelegenheid zich voordoet, de voorkeur te geven aan in Nederland “geproduceerde” 

kuikens dan de kuikens die ze nu uit het buitenland halen (met name uit België en West-Duitsland). 

44. Op grond van deze overwegingen acht de ACM het niet aannemelijk dat deze concentratie zal leiden 

tot significante belemmeringen op de mededinging op de markt voor de inkoop van levend 

slachtpluimvee door slachterijen. Dit geldt zowel als sprake is van een nationale markt, als bij een 

ruimere omvang. 

6.3 Verticale/Niet-horizontale gevolgen van de concentratie 

6.3.1 Markt voor mengvoeder voor pluimvee 

45. De Heus is als enige van de betrokken ondernemingen actief op de markt voor mengvoeder voor 

pluimvee. De afzet van mengvoeder voor pluimvee bedroeg in Nederland in 2019 ongeveer 3 

miljoen ton.29 De Heus leverde in 2019 […] ton aan mengvoeder voor pluimvee in Nederland.30 In 

2019 beschikte De Heus derhalve over een marktaandeel van ongeveer [20 - 30]%. De positie van 

De Heus op een eventuele ruimere mengvoedermarkt (rund + varken + pluimvee) is in ieder geval 

niet hoger.31 

46. Naast De Heus zijn er in Nederland nog twee andere grote spelers actief: ForFarmers-De Hoop, met 

een met De Heus vergelijkbaar marktaandeel, en Agrifirm. Net als bij een aantal kleinere spelers, 

zoals Gebr. Fuite, betrekken pluimveehouders hun mengvoeder bij deze spelers waarbij soms 

gebruik wordt gemaakt van verschillende mengvoederbedrijven in een jaar.  

6.3.2 Markt voor de verkoop van bereide pluimveeproducten 

47. Clazing is als enige van de betrokken ondernemingen actief op de markt voor de verkoop van 

bereide pluimveeproducten. Er is dus geen sprake van horizontale overlap. Clazing realiseerde in 

2019 ongeveer […] ton aan bereide pluimveevleesproducten.32 De ACM heeft in 2005 de omvang 

van deze markt voor Nederland bepaalt op circa 14.000 ton.33 Er zijn geen aanwijzingen dat de 

omvang van deze markt inmiddels aanmerkelijk lager ligt. Clazing zou, uitgaande van de 

marktomvang van 2005, een marktaandeel van ten hoogste [0 - 10]% realiseren. Op een ruimere 

dan nationale markt zou het marktaandeel nog lager uitvallen. 

 

29 Nevedi, Nederlandse mengvoerafzet, beschikbaar via: https://www.nevedi.nl/feiten-cijfers/nederlandse-mengvoerafzet. 

 vertrouwelijke gegevens, gewist voor publicatie 

30 Door partijen in de melding aangegeven. 

31 https://www.foodagribusiness.nl/voervolumes-staan-onder-druk/ Hierin staat onder meer vermeld: “De Nederlandse 

mengvoerafzet daalde in 2019 met 1,7% tot 11,9 miljoen ton volgens cijfers van Nevedi, de brancheorganisatie voor de 

Nederlandse diervoersector.  (…) Naar eigen zeggen produceert De Heus meer dan 2 miljoen ton voer per jaar in 

Nederland.” 

 vertrouwelijke gegevens, gewist voor publicatie 

32 Door partijen in de melding aangegeven. 

33 Besluit van de NMa van 24 augustus 2005 in zaak 5141/Plukon - Pingo Poultry, punt 27. 

https://www.nevedi.nl/feiten-cijfers/nederlandse-mengvoerafzet
https://www.foodagribusiness.nl/voervolumes-staan-onder-druk/
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48. In de subparagraaf hierna wordt uiteengezet waarom de positie van De Heus op de markten voor 

mengvoeder voor pluimvee en van de verkoop van bereide pluimveeproducten als gevolg van de 

concentratie niet zal leiden tot significante belemmeringen op de mededinging op aanpalende 

markten. 

6.3.3 Verticale/Niet-horizontale effecten 

49. In de punten 19 tot en met 21 is een aantal verticale relaties tussen De Heus, Clazing en Van Miert 

beschreven. Als gevolg van hun samengaan zijn verticale gevolgen (leveranciersafscherming of 

klantenafscherming) door deze concentratie denkbaar. 

50. De aannemelijkheid van het ontstaan van deze effecten is in alle gevallen afhankelijk van het 

bestaan of het als gevolg van de concentratie ontstaan van een sterke positie34 op een bepaalde 

markt, met als mogelijk gevolg overheveling van die positie, vanwege het verticale verband, naar 

een onderliggende- of bovenliggende markt. 

51. In de beoordeling van de horizontale gevolgen (zie voorgaande subparagrafen) en van de markten 

voor mengvoeder voor pluimvee en de verkoop van bereide pluimveeproducten is evenwel naar 

voren gekomen dat het niet aannemelijk is dat één van de betrokken ondernemingen op een 

relevante markt over een dergelijke positie beschikt, noch dat het aannemelijk is dat dergelijke 

posities voor De Heus, Clazing en/of Van Miert gezamenlijk zouden ontstaan als gevolg van deze 

concentratie. 

52. Bovendien bestaat er aanzienlijke concurrentiedruk vanuit het buitenland gelet op de significante 

internationale handelsstromen van levend slachtpluimvee. Ook zijn er verschillende sterke spelers 

aanwezig waardoor de afschermingseffecten niet aannemelijk zijn. Vanwege de beperkte positie(s) 

van De Heus en Clazing bij de levering van levend slachtpluimvee aan slachterijen is er dan ook 

geen mogelijkheid tot bronafscherming als gevolg van de voorgenomen concentratie.35 Er blijven 

voldoende alternatieve mogelijkheden over voor slachterijen om vleeskuikens in te kopen.  

53. Ook een prikkel tot bronafscherming als gevolg van de voorgenomen concentratie is niet 

aannemelijk. Slechts ongeveer [10 - 20]% van de totale leveringen van De Heus in Noordwest-

Europa in 2020 bestond uit leveringen aan Clazing en Van Miert.36 Dit betekent dat De Heus 

momenteel voor meer dan 80% van haar afzet van vleeskuikens in Noordwest-Europa afhankelijk is 

van andere slachterijen. Om die reden zal De Heus in de praktijk willen voorkomen dat andere 

slachterijen geen vleeskuikens meer van haar af willen (of zullen) nemen.  

 

34 Vgl. EU Commissie, 'Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de 

Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen' ("Richtsnoeren niet-horizontale fusies"), par. 25: “Het is 

onwaarschijnlijk dat de Commissie bezwaren zal hebben tegen niet-horizontale fusies, van gecoördineerde of niet-

gecoördineerde aard, wanneer het marktaandeel van de nieuwe entiteit na de fusie op elk van de betrokken markten niet 

groter is dan 30 % […]”. 

35 Richtsnoeren niet-horizontale fusies, par. 35: "Bronafscherming vormt slechts een probleem indien de verticaal 

geïntegreerde onderneming die als gevolg van de fusie is ontstaan een aanzienlijke mate van marktmacht op de 

bovenwaartse markt heeft." 

36 Door partijen in de melding aangegeven. 
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54. Gezien de beperkte marktaandelen van Clazing en Van Miert (punt 42) op de markt voor de inkoop 

van levend slachtpluimvee is bovendien klantenafscherming als gevolg van de voorgenomen 

concentratie niet aannemelijk.37 Immers, zelfs indien Clazing en Van Miert na de concentratie alleen 

levend slachtpluimvee zouden inkopen van De Heus wordt nog altijd meer dan 90% van de vraag 

van slachterijen in Noordwest-Europa en meer dan 80% in Nederland niet geraakt door de 

concentratie.38 Er blijven dus ruim voldoende alternatieve afzetmogelijkheden bestaan voor 

vleeskuikenhouders.39  

55. Ook het onderzoek door de ACM onder marktpartijen heeft geen indicaties opgeleverd dat wel 

sprake zou zijn van een sterke positie van De Heus, Clazing of Van Miert op een bepaalde markt en 

dat afschermingseffecten zouden ontstaan. Tegen deze achtergrond concludeert de ACM dat het 

niet aannemelijk is dat als gevolg van deze concentratie significante negatieve verticale effecten 

ontstaan. 

 

7 Conclusie 

56. De Heus en Stichting Administratiekantoor G.J. Clazing middels AW Holding B.V. hebben aan de 

ACM gemeld dat zij van plan zijn om een gemeenschappelijke onderneming op te richten waarin 

Van Miert zal worden ingebracht. 

57. 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 De Heus, Clazing en Van 

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

 

 

 

37 Richtsnoeren niet-horizontale fusies, par. 61: "Klantafscherming is slechts een probleem indien bij de verticale fusie een 

onderneming betrokken is die een belangrijke afnemer is met een aanzienlijke mate van marktmacht op de benedenwaartse 

markt." 

38 Daar komt nog bij dat De Heus op dit moment al aanzienlijke leveringsrelaties met Van Miert en Clazing heeft. Bijgevolg 

zijn de transactie-specifieke effecten beperkt. Van Miert nam in 2019 circa [50 - 60]% van haar kuikens af van De Heus en 

Clazing circa [10 - 20]%. 

39 Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de geschatte gemiddelde benuttingsgraad van Van Miert ongeveer […]% was 

in 2019. Dit betekent dat Van Miert (in theorie) op dit moment haar benutting van de capaciteit op jaarbasis zou kunnen 

uitbreiden met ongeveer […] ton tot een totaal van ongeveer […] ton. Clazing maakt op dit moment […] gebruik van haar 

maximale slachtcapaciteit. Dit brengt met zich dat additionele afname van vleeskuikens bij deze partijen slechts zeer 

beperkt zal kunnen zijn. Daarbij komt dat voor de pluimveehouders die Clazing en Van Miert beleveren, geldt dat 

leveringsovereenkomsten doorgaans afgesloten worden voor relatief korte periodes die variëren van één of meerdere 

“rondjes” (van elk 6 - 7 weken) tot een (half)jaar als gevolg waarvan vleeskuikenhouders ook relatief eenvoudig kunnen 

switchen tussen slachterijen. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/051006 / Documentnr. ACM/UIT/554088 

 

 

 

 16/16 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

 

drs. M. Denkers  

Directeur Directie Mededinging 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de 

concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op 

www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/
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