
BESLUIT

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer: 1808/Addasta – Eussi Meijers 

 

I. MELDING 

1. Op 24 februari 2000 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is 

medegedeeld dat Addasta Holding B.V. voornemens is zeggenschap te 

verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over 

Eussi Meijers B.V.. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 

43 van 1 maart 2000. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant 

zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. 

 

II. PARTIJEN 

2. Addasta Holding B.V. (hierna: Addasta) is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Addasta is actief op het gebied van het telen van groenten 

in binnen- en buitenland, zowel in eigen beheer als voor derden, de im- en 

export, groothandelsactiviteiten en de distributie van groenten en fruit, 

alsmede de distributie van panklare groente- en fruitproducten.  

 

3. Eussi Meijers B.V. (hierna: Eussi Meijers) is een besloten vennootschap 

naar Nederlands recht. Zij is een 100%-dochtervennootschap van Eussi 

Holding B.V. (hierna: Eussi Holding). Eussi Meijers is actief op het gebied van 

de nationale en internationale groothandel en commissiehandel in fruit, 

zuidvruchten, groenten en aanverwante producten. 

 

III. DE GEMELDE OPERATIE 

4. De gemelde operatie betreft, blijkens de Intentieovereenkomst van 22 

januari 2000, de verkoop en overdacht van alle aandelen Eussi Meijers door 

Eussi Holding aan Addasta. 

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, 

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie 



leidt er toe dat Addasta uitsluitende zeggenschap verwerft over Eussi Meijers. 

6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren 

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Addasta en Eussi 

Meijers. 

7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de 

gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. 

 

V. BEOORDELING 

A. Relevante markten 

Relevante productmarkt(en) 

8. Beide partijen zijn actief op het gebied van de groothandelsactiviteiten in 

aardappelen, groente en fruit. Volgens partijen kan de groothandel in 

aardappelen, groente en fruit als n markt worden gezien omdat aardappelen, 

groente en fruit doorgaans door n groothandel als assortiment worden 

geleverd. 

9. Hoewel aardappelen, groente en fruit productgroepen zijn, die bestaan uit 

producten die naar hun aard onderling verschillen, behoren zij voor de 

detailhandel tot n assortiment. Of de relevante productmarkt de 

groothandelsactiviteiten in aardappelen, groente en fruit betreft, of dat een 

nadere segmentering naar de afzonderlijke productgroepen aardappelen, 

groenten en fruit dient te worden gemaakt kan in onderhavige zaak in het 

midden worden gelaten, aangezien het de materile beoordeling niet benvloedt 

(zie punt 11). 

Relevante geografische markt(en) 

10. Partijen stellen zich op het standpunt dat de geografische 

marktafbakening voor de markt in groothandelsactiviteiten in aardappelen, 

groente en fruit Nederland betreft. In dit verband wijzen zij erop dat er 

voornamelijk wordt geleverd aan Nederlandse afnemers. Met partijen wordt 

derhalve in casu uitgegaan van een landelijke omvang van de 

groothandelsmarkt(en) in aardappelen, groenten en fruit. 

B. Gevolgen van de concentratie 

11. Partijen hebben aangegeven dat de totale omvang van de 

groothandelsmarkt in aardappelen, groente en fruit over 1999 5,6 miljard 

gulden bedroeg.[1] Uitgaande van dit cijfer heeft Addasta een marktaandeel 

van circa [0-10]% en Eussi Meijers van circa [0-10]%.[2] Ook op eventuele 

deelmarkten voor aardappelen, groente en fruit is het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen kleiner dan 10%. 

12. Op grond van het voorgaande is het niet aannemelijk dat door de 

concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden 

versterkt op het gebied van de groothandelsactiviteiten in aardappelen, 



groente en fruit. 

 

VI. NEVENRESTRICTIES 

13. Partijen hebben blijkens artikel 12 van de Intentieovereenkomst een non-

concurrentiebeding en een wervingsverbod afgesloten. Zij merken deze 

bepalingen aan als nevenrestricties. 

14. Het non-concurrentiebeding verbiedt Eussi Holding en haar 

aandeelhouders de heren J.G. Meijers en J.C. Meijers gedurende 5 jaar 

activiteiten te ontplooien, of op enigerlei wijze betrokken te zijn bij activiteiten 

die gelijk, gelijksoortig verwant of concurrerend (kunnen) zijn met de 

activiteiten van Eussi Meijers. Partijen hebben bevestigd dat dit non-

concurrentiebeding geldt voor Nederland. Als motivatie voor het opnemen van 

deze nevenrestrictie geven partijen het feit dat bij de voorgenomen transactie 

zowel de klantenkring als de knowhow worden overgedragen. 

15. Het wervingsverbod verbiedt Eussi Holding en haar aandeelhouders de 

heren J.G. Meijers en J.C. Meijers gedurende 5 jaar ex-werknemers van Eussi 

Meijers of aan haar gelieerde vennootschappen in dienst te nemen, of op 

andere wijze werkzaamheden te laten verrichten. Partijen hebben aangegeven 

dat deze bepaling alleen betrekking zal hebben op het actief werven van 

werknemers. 

16. De koper van een onderneming zal tot op zekere hoogte beschermd 

moeten worden tegen concurrerend handelen van de verkoper. Met partijen 

kan worden aangenomen dat zowel het non-concurrentiebeding als het 

wervingsverbod als rechtstreeks verbonden met en noodzakelijk voor de 

verwezenlijking van de voorgenomen concentratie kunnen worden beschouwd, 

voorzover (i) voor zowel het non-concurrentiebeding als het wervingsverbod de 

duur van 3 jaar na totstandbrenging van de concentratie niet wordt 

overschreden, (ii) het wervingsverbod betrekking heeft op het actief werven van 

werknemers, en (iii) het non-concurrentiebeding beperkt blijft tot activiteiten 

die concurreren met de activiteiten van Eussi Meijers ten tijde van 

totstandbrenging van de concentratie. 

 

VII. CONCLUSIE 

17. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de 

gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om 

aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd. 

18. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van 

de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 

vereist. 



19. Gelet op de overwegingen in de punten 13 tot en met 16 is de directeur-

generaal van oordeel dat, voorzover de in de punten 14 en 15 omschreven 

clausules overeenkomsten vormen als bedoeld in artikel 6 van de 

Mededingingswet, dat artikel ingevolge artikel 10 van de Mededingingswet, 

niet geldt voor deze overeenkomsten, voorzover zij de duur van 3 jaar na 

totstandbrenging van de concentratie niet overschrijden. 

Datum: 5 april 2000 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,  

voor deze: 

w.g. drs R.J.P. Jansen 

Hoofd Concentratiecontrole 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. 

--------------------------------------------------------------------------------  

[1] Partijen baseren de omvang van de markt op informatie van de Vereniging 

voor Groot- en tussenhandel in Groenten en Fruit.  

[2] De tussen rechte haken geplaatste marktaandelen zijn om redenen van 

vertrouwelijkheid aangegeven met een bandbreedte. 

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen. 


