
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 1960 / Cebeco - Motrac Vormec 

 

I. MELDING

1. Op 6 juni 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 Coperatie Koninklijke Cebeco Groep U.A. (hierna: Cebeco) 

voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, 

van de Mededingingswet, over Motrac Landbouw B.V. (hierna: Motrac) en 

Vormec B.V. (hierna: Vormec). Van de melding is mededeling gedaan in 

Staatscourant 113 van 15 juni 2000. Naar aanleiding van de mededeling in de 

Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. 

Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen.

II. PARTIJEN

2. Cebeco is een coperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht. Zij staat aan het hoofd van de Cebeco Groep en is actief in 

de gehele agro-industrile bedrijfskolom. Haar activiteiten kunnen globaal 

worden ingedeeld in de volgende sectoren: planten en zaden ("Seed"), de 

ontwikkeling, inkoop en verkoop van grond- en hulpstoffen en dierlijk 

uitgangsmateriaal voor boeren en tuinders ("Feed") en de be- en verwerking 

van agrarische grondstoffen, zoals aardappelen, vlees, eieren en 

tuinbouwgroenten tot maaltijden, maaltijdcomponenten of snacks ("Food"). 

Tot de sector "Feed" behoren onder meer Cebeco Mechan Holding B.V. 

welke houdster is van alle aandelen in Gebr. De Vor Achterveld B.V., Cebeco 

Agritech B.V., Cebeco Mechanisatie B.V. en Agrivor B.V. Deze bedrijven zijn 

actief op het gebied van de import van en groothandel in landbouwmachines 

en tractoren, de import van en (groot)handel in professionele tuin- en 

parkmachines en de handel in interne transportmiddelen.[1] Gebr. De Vor 

Achterveld B.V. en Cebeco Mechanisatie B.V. zijn via vijf 

dochterondernemingen in beperkte mate actief als detaillist van 

landbouwmachines en tractoren.

3. Motrac en Vormec zijn besloten vennootschappen naar Nederlands recht. 

Motrac en Vormec zijn actief op het gebied van de import van en groothandel 

in landbouwmachines en landbouw tractoren, alsmede van machines voor de 

aanleg en het onderhoud van stadstuinen en parken.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie is uiteengezet in de door partijen overgelegd "Intentie 

Overeenkomst" (hierna: de Intentieovereenkomst) van 31 mei 2000 gesloten 



tussen Pon Holding B.V., Cebeco Mechan Holding B.V. en Gebr. De Vor 

Achterveld B.V. Daarin is uiteengezet dat Pon Holding alle aandelen in 

Vormec en Motrac zal verkopen aan Cebeco Mechan Holding B.V.

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 Cebeco, door middel van haar dochteronderneming Cebeco 

Mechan Holding B.V. uitsluitende zeggenschap verwerft over de activiteiten 

van Motrac en Vormec.

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

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Cebeco, Motrac 

en Vormec.

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 productmarkten

8. De activiteiten van partijen overlappen elkaar uitsluitend op het gebied van 

de groothandel in (landbouw-, compact- en smalspoor)tractoren en 

landbouwmachines.

Standpunt partijen

9. Partijen geven aan beide actief te zijn op de markt voor groothandel in 

landbouwmachines en landbouwtractoren, onderdelen en accessoires en op 

de markt voor groothandel in nieuwe machines voor het aanleggen en 

onderhoud van parken en tuinen alsmede onderdelen en accessoires en dat 

deze markten als benvloede productmarkten zijn te beschouwen.

10. Op het gebied van landbouwmachines en landbouwtractoren is Cebeco via 

haar dochterondernemingen Gebr. De Vor Achterveld B.V. en Agritech B.V. in 

Nederland actief als importeur/groothandelaar van landbouwtractoren, 

onderdelen en accessoires van het merk Fendt en van de volgende merken 

landbouwmachines, onderdelen en accessoires: Terranova (grondbewerking), 

Comet (pompen), Cramer (pootmachines), Fullspray (spuiten), Fliegel 

(silagewagens), Goweill (balenwikkelaar), Hydrac (voorladers), Kleine 

(zaaimachines, bietenrooiers), Lemken en Hassia (ploegen en zaaimachines), 

Maschio (grondbewerking), MDW (maaidorsers), Nettuno 

(beregeningsapparatuur), NHK (balenwikkelaar), Pottinger (opraapwagens), 

Rovatti (pompen), Stegsted (zaaimachines) en Welger (persen).

11. Motrac en Vormec zijn op het gebied van landbouwmachines en 

landbouwtractoren actief als groothandelaar in nieuwe door hen gemporteerde 



tractoren, onderdelen en accessoires van de merken Massey Ferguson en 

Landini en van de volgende merken landbouwmachines, onderdelen en 

accessoires: Massey Ferguson (balenpersen, maaidorsers), Stensballe 

(veegmachines, maaiers en weilandbloters), Niemeyer (ploegen, harken, 

schudders en maaiers), Holder (spuittechniek machines), Bogballe 

(kunstmeststrooiers), Seko (voermengwagens), Trima (voorladers), Pegararo 

(frezen en kopeggen), Elho (pers- en wikkelmachines), Nordsten 

(zaaisystemen), Baldalini (freesmachines), Cemag (plantmachines), Agricola 

(zaaimachines) en Hawe (strooiers).

12. Bovengenoemde machines worden met het oog op wederverkoop door 

partijen geleverd aan onafhankelijke dealerbedrijven alsmede door Cebeco aan 

een drietal eigen dealerbedrijven van Cebeco. Dealerbedrijven bieden volgens 

partijen een volledige lijn nieuwe en gebruikte machines aan die gebruikt 

worden in de landbouw. Dealers van andere merken bieden een vergelijkbaar 

programma aan.

13. Op het gebied van machines voor het aanleggen en onderhouden van 

openbaar groen (parken en tuinen), sport- en golfterreinen en dergelijke 

(hierna: P&T) is Cebeco actief als importeur van compacttrekkers en 

maaimachines (cirkelmaaiers en kooimaaiers), alsmede behorende 

onderdelen en accessoires van het merk Kubota. Motrac verhandelt op de 

Nederlandse markt de door haar gemporteerde machines van de merken 

Massey Ferguson (zitmaaiers, compact trekkers), Iseki (zitmaaiers, compact 

trekkers en gazonmaaiers), Loder (multitrekkers, kniktrekkers), Rink 

(grasbewerkingsmachines), Sisis (verticuteermachine, verticaal maaier), 

Sitrex (cirkelmaaiers, kunstmeststrooiers, hooimachines), Sth 

(veegmachines, gecombineerde maai- en landmachines), alsmede bijhorende 

onderdelen en accessoires.

14. Bedoelde apparatuur wordt door partijen verkocht en geleverd aan 

onafhankelijke dealerbedrijven die deze op hun beurt verkopen aan 

professionele eindgebruikers, zoals gemeenten, hoveniersbedrijven, golfbanen 

en sportparken. Dealers van andere merken bieden een vergelijkbaar 

programma aan.

Beoordeling

15. Partijen zijn beide actief als importeur/groothandelaar van tractoren, 

landbouwmachines en P&T-machines.[2] Deze machines worden vervolgens 

doorverkocht aan dealers, die, onder andere, agrarische bedrijven, 

loonbedrijven, aannemers, hoveniers en overheden beleveren.

16. Reacties van marktpartijen duiden er op dat op het gebied van de 

groothandel van tractoren wellicht aparte markten kunnen worden 

onderscheiden voor respectievelijk landbouwtractoren, compacttractoren en 

smalspoortractoren. Ook de Europese Commissie heeft in een eerder besluit 

onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten tractoren.[3] Met name 

verschillen in specificatie, vermogen en gewicht spelen hierin een rol. Verder 

heeft de Commissie vastgesteld dat er aparte markten zijn voor 

landbouwmachines met verschillende functies.

Groothandel in tractoren

17. Tractoren, met name in de landbouw, verschillen van andere 



landbouwmachines doordat machines die land of gewassen op een bepaalde 

wijze bewerken in het algemeen worden aangehaakt bij een trekker. De keuze 

voor een landbouwtrekker is daarmee in belangrijke mate bepalend voor de 

effectiviteit waarmee andere machines kunnen worden ingezet in de 

landbouw. Mutatis mutandis geldt dit eveneens voor smalspoortractoren.

18. Er zijn enkele overwegingen die pleiten voor n markt voor landbouw-, 

compact- en smalspoortractoren tezamen. Omstandigheden die op een 

dergelijke ruime marktafbakening duiden zijn: (i) het bestaan van een 

substitutieketen als gevolg van het continum aan vermogens, breedtes en 

gewicht dat wordt aangeboden, (ii) de aanbodsubstitutie, aangezien 

producenten overeenkomsten in technologie tussen verschillende types 

kunnen benutten, en (iii) de geleidelijke verbreding van het assortiment 

tractoren dat de meeste producenten aanbieden.

19. Onderzoek onder importeurs, dealers en gebruikers van tractoren naar de 

substitutiemogelijkheden tussen landbouw-, compact en smalspoortractoren 

wijst echter op drie afzonderlijke productmarkten.

20. Landbouwtractoren worden door partijen verkocht via dealerbedrijven, die 

zich hebben toegelegd op de verkoop van landbouwmachines en apparatuur. 

In een aantal gevallen verkopen deze dealers ook P&T-machines. 

Landbouwtractoren worden bijna uitsluitend gebruikt door agrarische bedrijven 

en loonbedrijven, meestal in combinatie met een landbouwmachine, voor het 

bewerken van land en gerelateerde werkzaamheden. De gemiddelde prijs van 

een landbouwtrekker was in 1999 NLG 85.000.

21. Het vermogen van een trekker is in het algemeen een van de belangrijkste 

variabelen bij de keuze voor een landbouwtrekker. De meeste producenten 

van landbouwtrekkers bieden min of meer een continum van vermogens (van 

ongeveer 90 tot 250 pk) aan. Omdat afnemers wel in enige mate bereid zijn 

om tractoren met meer of minder paardenkrachten te kopen, indien daardoor 

aan hun behoefte in andere dimensies, zoals duurzaamheid en service, beter 

tegemoet kan worden gekomen, lijkt het aannemelijk dat alle 

landbouwtractoren gezamenlijk n markt vormen. Vanuit afnemers bezien 

bestaan er weinig mogelijkheden tot substitutie van landbouwtrekkers door 

andere trekkers. Noch compact- noch smalspoortractoren worden immers 

verkocht met vermogen 90-200 pk. Wel kan worden aangenomen dat aan de 

onderkant van het vermogensspectrum enige concurrentiedruk uitgaat van het 

aanbod van smalspoortractoren (zie punt 24). Nagenoeg alle dealers van 

landbouwtractoren geven echter aan dat de mate van concurrentiedruk die 

hiervan uitgaat zeer beperkt is.

22. Compacttractoren worden in Nederland verkocht door bedrijven die zich 

hebben gespecialiseerd in de verkoop van machines voor de aanleg en het 

onderhoud van openbaar groen, zoals parken, tuinen, (sport)velden, golfbanen 

(hierna: P&T dealers). Afnemers zijn overwegend gemeentes, 

hoveniersbedrijven en loonbedrijven. Vanwege de omgeving waarin 

compacttractoren worden ingezet, zijn zij met een breedte van 100-125 cm 

aanzienlijk smaller dan landbouwtrekkers. Vanwege de aard van de 

werkzaamheden die ermee worden verricht - transport van park- en tuinafval, 

maaien, versnipperen van hout en dergelijke volstaat een geringer vermogen, 

van circa 40-50 pk, dan bij landbouw- en smalspoortractoren. Verder is een 

compacttractor in het algemeen lichter dan een landbouwtractor, onder meer 

om te voorkomen dat bijvoorbeeld grasvelden worden beschadigd door 

bandensporen.



23. Ofschoon producenten van landbouwtractoren in het algemeen een 

totaalpakket trekkers aanbieden, zijn de belangrijkste producenten van 

compacttractoren in het algemeen exclusief gespecialiseerd op dit segment. 

De drie belangrijkste compactmerken in Nederland, Kubota, Iseki en 

Shibaura, verkopen geen landbouwtrekkers, terwijl New Holland, een van de 

drie grootste landbouwtractormerken, onder eigen naam compacttrekkers van 

Shibaura verkoopt.[4] De gemiddelde prijs van een compacttrekker was 

volgens partijen in 1999 met NLG 27.500, ongeveer 1/3 deel van de 

aanschafkosten van een landbouwtrekker. Ofschoon er vanuit de vraagzijde 

bezien in enige mate mogelijkheden tot substitutie bestaan door een 

compacttrekker te vervangen door een smalspoortrekker, duidt informatie 

verstrekt door nagenoeg alle P&T dealers er op dat de concurrentiedruk die 

hiervan uitgaat beperkt is.

24. Smalspoortractoren worden in Nederland met name gebruikt in de 

fruitteelt. Karakteristiek voor deze trekkers is dat zij minder breed zijn (vaak 

minder dan 100 en maximaal 125 cm) dan landbouwtrekkers en 

compacttractoren, omdat zij over smalle paden moeten kunnen rijden. Het 

vermogen is vanwege de aard van de werkzaamheden geringer dan dat van 

landbouwtractoren (circa 50-90 pk), maar groter dan van compacttractoren. 

De mogelijkheden voor gebruikers van smalspoortractoren om deze te 

vervangen door een ander type trekker zijn beperkt door de speciale 

combinatie van breedte en vermogen.

Conclusie

25. Op grond van hetgeen is genoemd in de punten 17 tot en met 24 kan 

worden geconcludeerd dat er aparte groothandelsmarkten bestaan voor (i) 

landbouwtractoren, (ii) compacttractoren, en (iii) smalspoortractoren.

Groothandel in landbouwmachines

26. In de zaak New Holland Case heeft de Europese Commissie, op grond 

van de verschillende functies die deze machines hebben en de beperkte 

aanbod- en vraagsubstitutie, reeds aparte markten voor de productie n 

verkoop van verschillende soorten landbouwmachines afgebakend. Hiertoe 

behoren (i) maaidorsers, (ii) foerageoogstmachines en (iii) balenpersen.[5]

27. De activiteiten van partijen overlappen elkaar op het gebied van de 

groothandel in (i) balenpersen (balers) klein rechthoekig, (ii) ploegen, (iii) 

voorladers, (iv) zaaimachines mechanisch, (v) zaaimachines precisie, (vi) 

spuitmachines, en (vii) (cirkel- en kooi-)maaimachines. Op het gebied van 

voorladers, zaaimachines, spuitmachines en maaimachines behalen partijen 

echter zeer bescheiden omzetten.[6] In de verdere beoordeling van deze zaak 

zal daarom niet nader worden ingegaan op deze (deel)markten.

28. Balenpersen worden gebruikt voor de verwerking van hooi, stro en 

diervoeder en bestaan in drie verschillende vormen: kleine rechthoekige, 

(grote) ronde, en grote rechthoekige. De Europese Commissie heeft op grond 

van verschillen in prijs en prestatie tussen deze drie types elk van deze drie 

segmenten aangemerkt als een apart te onderscheiden productmarkt. Omdat 

de beoordeling van de onderhavige zaak hierdoor niet wordt benvloed, zal 

hierop echter niet verder worden ingegaan.

29. Ploegen worden gebruikt om grond om te draaien en los te maken, resten 



van gewassen te bedekken en onkruid te beheersen. Wellicht kan binnen de 

groothandelsmarkt voor ploegen een nader onderscheid worden gemaakt naar 

het soort grond waarvoor de ploeg wordt gebruikt (schijfploegen (disk plows), 

rotatieploegen (rotary plows), subsoilers en beitelploegen (chisel plow)). 

Omdat partijen op elk van deze eventueel te onderscheiden deelmarkten zeer 

bescheiden omzetten behalen zal hierop in de verdere beoordeling van deze 

zaak niet nader worden ingegaan.

Relevante geografische markten

Standpunt partijen

30. Partijen hebben aangegeven dat zij landelijk actief zijn op de markten voor 

groothandel in (i) landbouwmachines en tractoren, onderdelen en accessoires 

en (ii) machines voor het aanleggen en onderhoud van parken en tuinen 

alsmede onderdelen en accessoires. Een uitzondering hierop vormt de 

groothandel in Fendt landbouwmachines en tractoren, voor welk merk Cebeco 

geen vertegenwoordiger is in de provincie Noord-Brabant. 

Beoordeling

31. Het recht van partijen op import en om dealers aan te wijzen en te 

bevoorraden met tractoren en andere machines wordt door 

distributieovereenkomsten met de producenten geografisch beperkt tot 

Nederland. De distributie is als gevolg hiervan georganiseerd via een nationaal 

netwerk van (onafhankelijke) dealerorganisaties. Verder beperken de 

contractuele inspanningsverplichtingen van partijen zich eveneens tot het 

Nederlands grondgebied. Ofschoon incidenteel tractoren en 

landbouwmachines worden gemporteerd uit met name Duitsland, kan daarom 

met partijen worden aangenomen dat de markten, genoemd in punten 19 tot 

en met 29, in geografisch opzicht nationaal zijn.

B. Gevolgen van de concentratie

Standpunt partijen

32. Partijen stellen dat zij op een markt voor groothandel in 

landbouwmachines en tractoren, onderdelen en accessoires een gezamenlijk 

marktaandeel hebben van [0-10%]*.[7] Op een markt voor groothandel in 

nieuwe machines voor het aanleggen en onderhoud van parken en tuinen 

alsmede onderdelen en accessoires schatten partijen hun gezamenlijke 

marktaandeel op ongeveer [0-10%]. 

33. Partijen geven aan dat indien wordt uitgegaan van apart te onderscheiden 

markten voor landbouw-, compact- en smalspoortractoren zij hierop, gemeten 

naar omzet, gezamenlijke marktaandelen zouden bezitten van respectievelijk 

[20-30%], [40-50%] en [40-50%]. Op basis van verkochte aantallen zouden 

deze percentages [10-20], [40-50] en [30-40] zijn. Zij baseren zich hierbij op 

omzetcijfers verzameld door de brancheorganisatie Vimpoltu aangevuld met 

eigen schattingen van de omzetten van niet-aangesloten groothandelaren.[8] 

Partijen stellen dat ondanks deze hoge marktaandelen als gevolg van de 

voorgenomen concentratie geen sprake zal zijn van het ontstaan of versterken 

van een economische machtspositie op enige relevante productmarkt.

Beoordeling



Tractoren

34. Partijen zijn op de markten voor groothandel in tractoren actief met de 

merken Fendt, Massey Ferguson (hierna: MF), Holder, Kubota, Iseki, en 

Lendini. Van Kubota en Iseki worden uitsluitend compacttrekkers verkocht, 

terwijl van de merken Fendt, Landini en MF ongeveer [90-100%] van de 

verkopen op de markten voor landbouwtrekkers plaatsvindt.

35. Op basis van door partijen overgelegde gegevens zullen Cebeco, Motrac 

en Vormec op de markten voor respectievelijk landbouw-, compact- en 

smalspoortractoren gezamenlijke marktaandelen bezitten van [20-30%], [40-

50%] en [40-50%]. Informatie verstrekt door de Vimpoltu en andere 

marktpartijen die niet lid zijn van de branchevereniging bevestigt de 

schattingen van de marktomvang die zijn gemaakt door partijen.

36. Twee concurrenten van partijen en een dealer hebben gesteld dat partijen 

door het samenbrengen van de hierboven genoemde tractormerken een 

bijzonder sterke positie verkrijgen op de markt voor compacttrekkers. Ten 

aanzien van andere markten zijn geen reacties van marktpartijen ontvangen 

die duiden op het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. 

Een groot aantal andere marktpartijen en eindgebruikers van zowel 

compacttrekkers, als landbouw- en smalspoortractoren heeft verklaard niet te 

verwachten dat de voorgenomen overname de concurrentieverhoudingen op de 

markten voor tractoren zal veranderen.

37. Onderzoek verricht door de NMa heeft uitgewezen dat het belang van de 

hierboven genoemde marktaandelen om verschillende redenen dient te worden 

gerelativeerd.

38. Op de markt voor landbouwtractoren zullen partijen na de transactie naar 

grootte de tweede speler worden. New Holland, dat zelf trekkers van de 

merken Case en New Holland (voorheen Ford) verkoopt, en de grootste 

marktpartij is, heeft een aandeel van 20-30% op de markt voor 

landbouwtractoren. [9] Louis Nagel, importeur van het merk John Deere, is 

met een marktaandeel van 10-20% de derde, en sterk groeiende, speler. 

Sieberg (Deutz-Fahr, Lamborgini en Same), onderdeel van Geveke, met een 

aandeel van iets minder dan 10%, en Renault zijn de vierde respectievelijk 

vijfde speler.

39. Op de markt voor compacttractoren zijn naast partijen New Holland, 

Shibaura en Louis Nagel (John Deere), met marktaandelen van 5-15%, 10-

20% en 20-30% de belangrijkste concurrenten. Nagel heeft in zeer korte tijd 

(2-3 jaar) haar marktpositie verworven sinds de introductie van een nieuwe lijn 

compacttractoren door John Deere. Dit getuigt van een grote mate van 

dynamische markt, waarop de marktposities van spelers snel kunnen 

veranderen. Partijen en verschillende andere marktpartijen schrijven de snelle 

verschuiving toe aan de gecombineerde kracht van het dealernetwerk van 

Nagel en het imago van John Deere. Daarnaast wordt een groot aantal andere 

buitenlandse producenten van compacttrekkers vertegenwoordigd in 

Nederland. Ofschoon deze bescheiden marktposities innemen, geeft een 

aantal van hen aan dat er voldoende concurrentie is. Tevens wijst een 

marktpartij er op dat de marktaandelen van de verschillende merken variren 

onder invloed van de wisselkoers tussen de Euro en de Yen. In periodes met 

een sterke Euro verliezen importeurs van Europese, met name Italiaanse, 

trekkermerken in het algemeen marktaandeel ten koste van groothandelaars 



in Japanse merken. Verder geeft een marktpartij aan dat verschillende 

Japanse producenten van compacttrekkers overwegen actief te worden in 

Nederland.

40. Ten aanzien van compacttrekkers dient verder in overweging te worden 

genomen dat, ofschoon sprake is van apart te onderscheiden markten, een 

zekere mate van concurrentiedruk uitgaat van met name smalspoortractoren. 

Ofschoon deze in het algemeen worden aangeboden met vermogens die dat 

van compacttrekkers overstijgen, blijkt uit onderzoek van de NMa dat 

afnemers in enige mate bereid zijn andere merken en/of modellen tractoren, 

bijvoorbeeld met hogere vermogens, uit te kiezen indien daarmee qua prijs, 

service of in een andere dimensie aan hun behoeften wordt voldaan.

41. Verder dient rekening te worden gehouden met de bescheiden omvang 

van de markt voor compacttrekkers in Nederland. Als gevolg hiervan is het 

aantal spelers beperkt en variren de marktaandelen sterker dan op de markt 

voor landbouwtractoren.

42. Tenslotte hebben zowel partijen als twee marktpartijen gewezen op de 

mogelijkheid om trekkers te importeren vanuit andere EU-landen. Vanwege de 

geringe aantallen die worden verkocht op deze markten, is het met name met 

betrekking tot compact- en smalspoortrekkers tamelijk eenvoudig voor dealers 

om deze op niet-gesystematiseerde wijze in Duitsland aan te kopen. Dit 

gebeurt reeds incidenteel.

43. Op de markt voor smalspoortractoren bezitten partijen een marktaandeel 

van [30-40%] gemeten naar aantallen en [40-50%] gemeten naar omzet. 

Naast New Holland, met een (naar aantallen gemeten) marktaandeel 

vergelijkbaar met dat van partijen tezamen de belangrijkste concurrent, 

Sieberg en Renault, beide met een marktaandeel van ongeveer 10%, is een 

groot aantal andere importeurs actief op deze markt.[10]

44. Al deze tractormerken worden geproduceerd door internationale, financieel 

krachtige, concerns die over de hele wereld actief zijn. Deze zijn in principe in 

staat om zonder partijen alternatieve distributeurs te vinden of zelf de 

distributie ter hand te nemen.[11] Onder andere hebben deze bedongen dat 

partijen na voltrekking van de concentratie de verschillende tractormerken via 

gescheiden dealernetwerken zullen distribueren. Partijen zijn ten aanzien van 

hun gedrag als aanbieder derhalve in aanzienlijke mate afhankelijk van het 

gedrag en de wensen van deze producenten.

Landbouwmachines

45. De activiteiten van partijen overlappen elkaar, met uitsluiting van de naar 

omzet te verwaarlozen activiteiten die zijn genoemd in punt 27, alleen op het 

gebied van kleine rechthoekige balenpersen. Partijen bezitten op deze (deel)

markt op het ogenblik een marktaandeel van [50-60%]. Partijen hebben echter 

een verklaring overgelegd waaruit blijkt dat [], producent van [], [ binnen 3 

jaar ] de distributieovereenkomst met Cebeco zal beindigen. Zij zal hierna zelf 

de distributie van deze machines in Nederland verzorgen. Als gevolg hiervan 

zal het marktaandeel van partijen dalen tot [10-20%] op de (deel)markt voor 

kleine rechthoekige balenpersen.

46. Op het gebied van de groothandel in ploegen bezitten partijen volgens 

eigen opgave een gezamenlijk marktaandeel van [20-30%]. Ofschoon er geen 



onafhankelijke bronnen bestaan om deze opgave te verifiren bestaat er geen 

reden om deze gegevens in twijfel te trekken. Desgevraagd heeft een groot 

aantal concurrenten en afnemers van partijen verklaard dat op deze markt een 

groot aantal andere aanbieders actief is en dat partijen na het voltooien van de 

voorgenomen concentratie niet in staat zullen zijn zich onafhankelijk van 

concurrenten en/of afnemers te gedragen (zie ook punt 48)

47. Verder dient ten aanzien van de verschillende (deel)markten voor de 

groothandel in landbouwmachines rekening te worden gehouden met het feit 

dat partijen in aanzienlijke mate afhankelijk zijn van het gedrag van de 

producenten (zie ook punt 44).

48. Tenslotte dient in overweging te worden genomen dat in Nederland 

verschillende importeurs van tractoren en landbouwmachines actief zijn die 

niet alleen op individuele (deel)markten voor landbouwmachines belangrijke 

spelers zijn maar ook een met dat van partijen vergelijkbaar assortiment 

machines aanbieden, zoals Boeke Heesters, Kamps de Wild, Sieberg, 

Reesink, Krone en Greenland.

Conclusie

49. Op grond van het hierboven in de punten 34 48 genoemde kan worden 

geconcludeerd dat als gevolg van de voorgenomen concentratie op geen 

enkele (deel)markt een economische machtspositie zal ontstaan of worden 

versterkt die de mededinging op de Nederlandse markt zal belemmeren.

 

VI. NEVENRESTRICTIES

50. Partijen hebben verzocht om een non-concurrentiebeding, zoals 

opgenomen in punt I.4.x van de Intentie Overeenkomst aan te merken als 

nevenrestrictie. Krachtens dit artikel is het Pon en de tot haar groep 

behorende dochterondernemingen, waarover zij de zeggenschap kan 

uitoefenen, verboden om gedurende 3 jaren na voltrekking van de transactie in 

het geografische gebied van Motrac en Mechan actief te zijn in of betrokken 

te zijn bij de handel in tractoren, landbouwmachines en P&T-machines 

alsmede de hierop betrekking hebbende onderdelen en accessoires.

51. De koper dient tot op zekere hoogte te worden beschermd tegen het 

concurrerende handelen van de verkoper. Het in punt 50 genoemd non-

concurrentiebeding kan worden beschouwd als rechtstreeks verbonden aan 

en noodzakelijk voor de verwezenlijking van de concentratie en derhalve als 

nevenrestrictie voor zover de duur daarvan is beperkt tot 3 jaar na de 

overdracht van zeggenschap en het geografische bereik ervan is beperkt tot 

het gebied waar Motrac en eventueel Vormec tot heden actief zijn.

 

VI. CONCLUSIE

52. 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.

53. 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.

54. Gelet op de overwegingen 50 tot en met 51 is de directeur-generaal van 

oordeel dat, voor zover de in punt 49 omschreven clausule een overeenkomst 

vormt als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat artikel ingevolge 

artikel 10 van de Mededingingswet, niet geldt voor deze overeenkomst.

Datum: 14 augustus 2000

 

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

 

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] Hierna zullen de woorden tractor en trekker als synoniem worden gebruikt.

[2] Hierna zullen de woorden import(eur) en groothandel(aar) als synoniemen 

worden gebruikt.

[3] Besluit van de Europese Commissie van 28 oktober 1999, IV/M 1571 - 

New Holland Case. Hierin worden uitsluitend landbouwtractoren en 

smalspoortractoren van elkaar onderscheiden.

[4] In het buitenland worden compacttrekkers in veel grotere aantallen 

gebruikt, met name in de rijstvelden in Japan.

[5] Zaak IV/M, 1571 - New Holland Case, punten 1425. 

[6] Op geen enkele van deze (deel)markten behalen partijen gezamenlijke 

omzetten van meer dan NLG 500.000.

* Bedrijfsvertrouwelijke informatie is verwijderd. Dit wordt hierna gemarkeerd 

door twee haakjes: [].

[7] De cijfers over de omzet op detailhandelsmarkt voor landbouwmachines en 



tractoren komen uit CBS kerncijfers groothandel naar SBI (5166 

Landbouwmachines en tractoren) van 1997.

[8] Deze registreert de verkopen van alle aangesloten importeurs van tractoren 

in Nederland.

[9] Tenzij anders is vermeld, zal hierna bij schattingen van de marktaandelen 

worden uitgegaan van de verkochte aantallen in 1999, zoals geregistreerd 

door de Vimpoltu, en de aanvullende schattingen van partijen.

[10] Partijen schatten het marktvolume in 1999 op 154 trekkers. Cijfers van de 

Vimpoltu over de drie eerste kwartalen duiden op een volume van 129 

trekkers.

[11] New Holland distribueert haar trekkers in Nederland zelf.

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


