
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2033/Van Dijk - Brinkers 

 

I. MELDING

1. Op 31 juli 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 Van Dijk Exploitatiemaatschappij B.V. voornemens is 

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

Mededingingswet, over een aantal activiteiten van Koninklijke Brinkers 

Margarine-Fabrieken B.V. 

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 149 van 4 

augustus 2000 naar aanleiding waarvan geen zienswijzen van derden naar 

voren zijn gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende 

marktpartijen.

II. PARTIJEN

3. Van Dijk Exploitatiemaatschappij B.V. is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Zij vormt tezamen met een aantal andere vennootschappen 

de Van Dijk-groep. Aan het hoofd van de Van Dijk-groep staat de 

Beheermaatschappij Van Dijk Lopik B.V. (hierna: Van Dijk). De Van Dijk-

groep is actief op het gebied van de productie en verkoop van geelvetten[1], 

frituurvetten[2], sauzen en diepgevroren snacks.

4. Koninklijke Brinkers Margarine-Fabrieken B.V. is een besloten 

vennootschap naar Nederlands recht. Zij maakt tezamen met een aantal 

andere vennootschappen deel uit van een groep die actief is op het gebied van 

de productie en verkoop van geelvetten, witvetten en sauzen. De 

bedrijfsactiviteiten van de groep betreffende de productie en verkoop van de 

voedingsmiddelen onder de merknamen Wajang, Twenty four, Leeuwezegel, 

Summer, Mediterrane, Holland, Dessa en Markanto worden hierna ook 

aangeduid als: Brinkers.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

5. De gemelde operatie betreft een activa/passiva-transactie. Op grond van de 

overeenkomst d.d. 14 juli 2000 zal Koninklijke Brinkers Margarine-Fabrieken 

B.V. de activa en passiva, waaronder de productiefaciliteiten en het clinten- 

en relatiebestand, ten behoeve van de hierboven als Brinkers aangeduide 

activiteiten verkopen aan Van Dijk.

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT



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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5, omschreven transactie 

leidt er toe dat Van Dijk uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Brinkers.

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

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Van Dijk en 

Brinkers.

8. 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

Standpunt van partijen

9. Partijen onderscheiden verschillende productmarkten, te weten: (a) de 

markt voor de productie en verkoop van geelvetten; (b) de markt voor de 

productie en verkoop van frituurvetten en olin en (c) de markt voor de productie 

en verkoop van sauzen. Vervolgens onderscheiden partijen voor elk van deze 

aangegeven markten drie deelmarkten naar de diverse afzetkanalen, te weten: 

(i) productie en verkoop ten behoeve van de detailhandel[3], (ii) productie en 

verkoop ten behoeve van het out-of-home kanaal[4] en (iii) productie en 

verkoop ten behoeve van industrieel gebruik.

a. productie en verkoop van geelvetten

10. Geelvetten zijn, gelet op de productkenmerken en gebruik, volgens 

partijen niet vervangbaar door andere vetten zoals frituurvetten. Onder 

verwijzing naar beschikkingen van de Europese Commissie[5], stellen partijen 

voorts dat goederen die worden geproduceerd onder huismerken van 

detailhandelaren behoren tot dezelfde productmarkt als de producten die 

worden verhandeld onder eigen merken, hierna ook aangeduid als 

producentenmerken.

b. productie en verkoop van frituurvetten en -olin 

11. Partijen geven aan dat frituurvetten en -olin, gezien de productkenmerken 

en het gebruik ervan, niet vervangbaar zijn door andere producten zoals 

geelvetten. Frituurvetten en frituurolin[6] behoren volgens partijen wel tot 

dezelfde markt, onder meer omdat deze producten onderling substitueerbaar 

zijn. Wat betreft de productie, verkoopmethoden en prijsstelling zijn frituurvet 

en frituurolie volgens partijen in voldoende mate te vergelijken. Ook op de 

markt voor productie en verkoop van frituurvetten en olin vormen producten, 

geproduceerd onder huismerken samen met de producentenmerken eenzelfde 

markt, aldus partijen.



c. productie en verkoop van sauzen

12. De markt voor de productie en verkoop van sauzen is volgens partijen 

nader onder te verdelen in verschillende deelmarkten.[7] Partijen geven aan 

dat er enkel overlap bestaat op het gebied van de productie en verkoop van 

koude natte sauzen. Partijen geven een mogelijke, nadere onderverdeling van 

deze markt naar mayonaise, ketchup, mosterd en overige koude natte 

sauzen maar stellen dat een dergelijke onderverdeling in dit geval geen 

wezenlijk verschil maakt (zie punt 44).

(i), (ii) en (iii) de markten onderscheiden naar afzetkanalen

13. Zoals aangegeven, maken partijen een nader onderscheid in de markten 

hierboven genoemd onder a, b en c naar de verschillende typen afzetkanalen. 

Volgens partijen dient dit onderscheid gemaakt te worden vanwege onder 

meer de specifieke eisen die aan de levering afzetkanalen worden gesteld ten 

aanzien van de wijze van levering van de goederen.

14. Het out-of-home kanaal wordt hoofdzakelijk beleverd via de groothandel. 

De leveringen aan de industrie wijken af van de overige wijzen van levering 

vanwege de hoeveelheden en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke 

containers of leveringen aan de poort, aldus partijen.

Beoordeling

a en b. productie en verkoop van geelvetten en frituurvetten en olin

15. Met partijen kan worden aangenomen dat er, van elkaar te onderscheiden, 

markten zijn voor de productie en verkoop van geelvetten enerzijds en de 

productie en verkoop van frituurvetten en -olin anderzijds. Marktpartijen 

onderschrijven het onderscheid naar deze markten. Ook zijn zij met partijen 

van mening dat frituurolie een substituut is voor frituurvetten.[8] In het 

onderhavige geval kan het echter in het midden blijven of sprake is van een 

markt voor frituurvetten en olin, dan wel een aparte markt voor frituurvetten, 

omdat de uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 

40 tot en met 43).

16. Beide partijen brengen de producten onder eigen merken[9] op de markt, 

maar zijn daarnaast ook actief als producenten van goederen onder 

huismerken. Partijen en marktpartijen hebben aangegeven dat het produceren 

van goederen onder een huismerk veelal voor rekening en risico van de 

betreffende detailhandelaar plaatsvindt. Het commercile risico bij de productie 

van goederen onder huismerk ligt derhalve vrijwel steeds bij de detailhandelaar 

(of ten aanzien van het out-of-home kanaal bij de groothandel). 

17. Het produceren van goederen onder huismerken heeft derhalve een ander 

karakter dan het produceren van de producentenmerkproducten. Immers, 

eerstgenoemde activiteiten blijven beperkt tot het enkele produceren. Een 

netwerk om producten af te zetten en (financile) middelen en marketing ten 

behoeve van de distributie van de goederen op de markt is voor de productie 

van huismerkproducten niet nodig. Die activiteiten worden door de detail- of 

groothandelaar verricht en de activiteiten van de producent zijn beperkt tot het 

ter beschikking stellen van de productiecapaciteit aan de betreffende detail- of 

groothandelaar. Dit leidt ertoe dat er mogelijk een aparte activiteit kan worden 

onderscheiden, te weten het aanbieden van productiecapaciteit voor het 



produceren van goederen voor rekening en risico van derden (het produceren 

van huismerkproducten).[10]

18. Hier staat tegenover dat er in aanzienlijke mate sprake is van 

aanbodsubstitutie tussen de productie die wordt ingezet voor 

producentenmerken en de productiecapaciteit die wordt ingezet voor de 

productie van huismerken. Producenten van producentenmerken kunnen 

immers hun extra capaciteit zonder veel extra kosten inzetten en kunnen 

daarnaast zonder veel extra kosten overstappen van de productie van eigen 

merken naar de productie voor derden. Partijen wijzen op mogelijke 

vraagsubstitutie vanuit het perspectief van de detailhandelaar tussen 

producentenmerken en huismerken. Zij vermelden in dit verband dat het beleid 

van detailhandel er de laatste jaren op gericht is geweest om naast een 

beperkt aantal producentenmerken huismerken te voeren, waardoor bij diverse 

detailhandelaren producentenmerken van partijen het schap hebben moeten 

verlaten ten gunste van huismerken. Dit wordt bevestigd door afnemers.

19. Of er ten aanzien van geelvetten, respectievelijk witvetten sprake is van 

een aparte markt voor het ter beschikking stellen van productiecapaciteit aan 

derden kan in het onderhavige geval echter in het midden worden gelaten, 

aangezien dit de beoordeling niet benvloedt (zie de punten 33 tot en met 43).

c. productie en verkoop van sauzen

20. Met partijen kan worden aangenomen dat er een aparte markt is voor het 

produceren en verkopen van sauzen.[11] Partijen hebben laten weten dat er 

enkel overlap bestaat op het gebied van de productie en verkoop van koude 

natte sauzen, zodat in casu enkel op dit gebied nader zal worden ingegaan. 

In het onderhavige geval kan het in het midden blijven of een nadere 

onderverdeling van deze markt naar mayonaise, ketchup, mosterd en overige 

koude natte sauzen moet worden gemaakt, omdat een dergelijke 

onderverdeling de beoordeling niet benvloedt (zie punt 44).

21. Ook ten aanzien van de markten voor de productie en verkoop van koude 

natte sauzen kan in het onderhavige geval in het midden worden gelaten of er 

sprake is van een aparte markt voor het ter beschikking stellen van 

productiecapaciteit aan derden, aangezien dit de beoordeling niet benvloedt 

(zie de punten 44 en 45).

(i), (ii) en (iii) de markten onderscheiden naar afzetkanalen

22. Met partijen kan worden aangenomen dat een nader onderscheid gemaakt 

moet worden naar de typen van afzetkanalen (detailhandel, out-of-home en 

industrie), onder meer vanwege de verschillen tussen de wijzen van levering 

aan de respectievelijke kanalen.[12]

Relevante geografische markten

a. productie en verkoop van geelvetten

23. Volgens partijen omvatten de markten voor het produceren en verkopen 

van geelvetten in ieder geval Nederland. Gelet op de relatief lage 

transportkosten (ongeveer 3%) is het echter waarschijnlijk dat deze markten 

groter dan nationaal zijn, aldus partijen.[13] Zij geven aan dat geelvetten over 

afstanden van wel 2.500 km worden getransporteerd. Het betreft hier volgens 



partijen met name huismerken.

24. Ten aanzien van geelvetten zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een 

nationale markt. Er is sprake van verschillende landelijke voorkeuren en er zijn 

verschillende (vaak sterke) nationale merken. Een benodigd netwerk om 

producten af te zetten, (financile) middelen en marketing ten behoeve van de 

distributie van de goederen op de markt vormen belemmeringen voor 

buitenlandse spelers om actief te worden middels hun producentenmerken.

25. Indien apart wordt gekeken naar het ter beschikking stellen van 

productiecapaciteit voor derden, blijkt uit de informatie van partijen dat 

belangrijke afnemers op het gebied van huismerken gevestigd zijn in onder 

meer Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Uit informatie van 

marktpartijen blijkt eveneens dat de activiteiten ten aanzien van huismerken 

zich op het gebied van geelvetten niet beperken tot Nederland maar zich in 

meer of mindere mate uitstrekken tot andere Europese landen, zoals 

Engeland, Belgi, Spanje en Duitsland. Een afnemer geeft aan dat hij in het 

verleden heeft overwogen om huismerken af te nemen in het Verenigd 

Koninkrijk, maar dat dit niet is doorgezet vanwege voldoende goed aanbod in 

de Benelux. Volgens concurrenten vindt ten aanzien van huismerken import 

plaats vanuit Belgi, het Verenigd Koninkrijk en incidenteel Duitsland. Er wordt 

gewezen op overcapaciteit in West-Europa, waardoor buitenlandse capaciteit 

eerder als alternatief in beeld komt. De lage transportkosten vormen geen 

belemmering en ten aanzien van de productie voor derden vormen 

marketingkosten evenmin een grote belemmering voor buitenlandse 

producenten om actief te worden in Nederland.

26. Het is derhalve aannemelijk dat de geografische omvang ten aanzien van 

een eventueel te onderscheiden markt voor het ter beschikking stellen van 

productiecapaciteit voor derden ruimer is dan Nederland. De precieze omvang 

van deze internationale markt hoeft in het onderhavige geval niet te worden 

vastgesteld nu die omvang de materile beoordeling niet benvloedt (zie de 

punten 33 tot en met 39).

b. productie en verkoop van frituurvetten en -olin 

27. Partijen verschaffen met betrekking tot frituurvetten en -olin enkel cijfers 

met betrekking tot een Nederlandse markt. Zij stellen echter dat de 

geografische omvang van deze markt niet anders is dan de geografische 

markt voor de productie en verkoop van geelvetten, met die nuancering dat de 

geografische reikwijdte voor geelvetten ruimer is. Frituurvetten worden volgens 

partijen vervoerd over afstanden van ca. 1000 tot 1.500 km[14]. Ook in dit 

geval betreft het volgens partijen met name huismerken.

28. Ook ten aanzien van frituurvetten zijn er aanwijzingen dat er sprake is van 

een nationale markt. Er is evenals bij geelvetten sprake van verschillende 

landelijke voorkeuren en er zijn verschillende (vaak sterke) nationale merken. 

Een benodigd netwerk om producten af te zetten, (financile) middelen en 

marketing ten behoeve van de distributie van de goederen op de markt en 

bestaande overcapaciteit vormen belemmeringen voor buitenlandse spelers 

om actief te worden in dit segment.

29. Indien een aparte markt wordt onderscheiden voor het ter beschikking 

stellen van productiecapaciteit voor de productie van witvetten voor derden, 

dan is het in punt 25 gestelde met betrekking tot overcapaciteit, bestaande en 

mogelijke import- en exportstromen en transportkosten eveneens van 



toepassing op witvetten. Gelet op deze aspecten zijn er argumenten om ten 

aanzien van deze mogelijk te onderscheiden markt aan te nemen dat deze 

markt een groter gebied dan Nederland omvat. In het onderhavige geval kan 

echter in het midden blijven of er sprake is van een nationale of een in 

geografische zin ruimere markt nu dat de materile beoordeling niet benvloedt 

(zie de punten 40 tot en met 43).

c. productie en verkoop van sauzen

30. Partijen geven aan dat de markt voor koude natte sauzen dezelfde 

geografische kenmerken heeft als de markt voor geelvetten. De 

transportkosten zijn laag en partijen geven aan dat buitenlandse producenten 

zonder noemenswaardige investeringen op de Nederlandse markt actief 

kunnen worden.

31. Er zijn ten aanzien van sauzen ook aanwijzingen die duiden op een 

nationale markt, zoals de verschillen in smaak van de consumenten[15] en 

het gebruik van nationale merken. In het onderhavige geval kan echter in het 

midden blijven of er ten aanzien van koude natte sauzen sprake is van een 

nationale of een in geografische zin ruimere markt, nu dat de materile 

beoordeling niet benvloedt (zie de punten 44 en 45).

32. Ten aanzien van een mogelijk te onderscheiden markt voor het ter 

beschikking stellen van productiecapaciteit voor derden op het gebied van 

koude natte sauzen kan in het onderhavige geval in het midden blijven of er 

sprake is van een nationale of een in geografische zin ruimere markt, nu dat 

de materile beoordeling niet benvloedt (zie de punten 44 en 45).

B. Gevolgen van de concentratie

a. productie en verkoop van geelvetten

(i) ten behoeve van het detailhandelskanaal

33. Partijen geven aan dat hun gezamenlijke marktaandeel op de markt voor 

de productie en verkoop van geelvetten ten behoeve van het 

detailhandelskanaal in Nederland minder bedraagt dan [20-30]*% in omzet (en 

circa [30-40]% in volume). Zij rekenen de omzet die zij behalen met de 

productie van huismerken tot hun eigen marktaandeel. Gelet op het feit dat 

het commercile risico ten aanzien van deze producten merendeels bij de 

detailhandelaar ligt (zie punt 16), ligt het in de rede om dit marktaandeel niet 

aan de producent, maar aan de detailhandelaar toe te rekenen. De Europese 

Commissie heeft dit in een aantal beschikkingen inzake concentraties 

gedaan.[17] In dat geval bedraagt het marktaandeel van partijen op dit gebied 

in Nederland circa [0-10]%. Unilever is met grote afstand marktleider in 

Nederland op het gebied van geelvetten.

34. Zoals in het bovenstaande is aangegeven, dient mogelijk een aparte markt 

te worden onderscheiden ten aanzien van de verkoop via het 

detailhandelskanaal voor de productie van geelvetten onder huismerken (het 

ter beschikking stellen van productiecapaciteit aan derden). Zoals aangegeven 

dient de (deel)markt van de productie van huismerken ruimer dan nationaal te 

worden bezien. Indien wordt uitgegaan van een markt ter grootte van de 

Benelux en Duitsland bedraagt het marktaandeel van partijen volgens eigen 

opgave ongeveer [10-20]%. Wordt uitgegaan van een Europese markt dan 



bedraagt hun gezamenlijke marktaandeel naar schatting circa [0-10]%. De 

productie van geelvetten onder huismerken voor detailhandelaren in Nederland 

wordt op dit moment voor ongeveer [80-90]% door partijen gezamenlijk 

verricht.[18] Enkele marktpartijen geven aan dat de combinatie Van 

Dijk/Brinkers zich na de concentratie ten aanzien van de productie van 

huismerken in Nederland wellicht dominanter zou kunnen opstellen dan nu 

het geval is.

35. Partijen geven aan dat zij op het gebied van de productie van huismerken 

te maken zullen krijgen met concurrentiedruk van producenten als Remia, 

Pura Food (Verenigd Koninkrijk), Vandemoortele en Romi Smilfood, die 

zonder noemenswaardige investeringen kunnen overstappen op de productie 

van huismerken. Volgens informatie van partijen is de totale 

productiecapaciteit van Remia en Romi Smilfood gezamenlijk al circa twee 

keer zo groot als de totale vraag naar de productie van huismerken in 

Nederland. Bovendien vindt de productie van huismerken volgens partijen 

plaats op basis van kortlopende contracten van gemiddeld zes tot twaalf 

maanden, waarbij de detailhandelaren een sterke onderhandelingspositie 

innemen vanwege de volumes die zij afnemen. Partijen verwachten dat zij als 

gevolg van de concentratie op dit gebied marktaandeel zullen verliezen, omdat 

detailhandelaren een deel van hun productie van huismerken bij concurrenten 

onder zullen brengen.

36. Voorts is voor de beoordeling van belang dat zowel partijen als 

marktpartijen aangeven dat er sprake is van overcapaciteit op de Nederlandse 

en de buitenlandse markt. Volgens de informatie van partijen en andere 

marktpartijen dingen steeds buitenlandse producenten mee naar nieuwe 

orders. Verder wordt er door een marktpartij op gewezen dat ook vanuit Oost-

Europa concurrentie zou kunnen optreden, omdat ook daar inmiddels 

eveneens overcapaciteit wordt gecreerd. Een afnemer geeft aan dat hij bij 

gewijzigde voorwaarden zal trachten zijn huismerken elders onder te brengen, 

alhoewel dat volgens hem niet eenvoudig zal zijn.

37. Verder zal, indien sprake is van een aparte markt voor het ter beschikking 

stellen van productiecapaciteit voor derden, een aanzienlijke mate van 

aanbodsubstitutie bestaan vanuit productie van producentenmerken. 

Producenten van producentenmerken kunnen immers hun extra capaciteit 

zonder veel extra kosten inzetten en kunnen daarnaast zonder veel extra 

kosten overstappen van de productie van producentenmerken naar de 

productie voor derden.

38. Ten slotte kan er op worden gewezen dat de afnemers van 

productiecapaciteit voornamelijk grote supermarktcombinaties zijn, die een 

aanzienlijke vraagmacht hebben. Uit de informatie van (markt)partijen komt 

naar voren dat detailhandelaren regelmatig wisselen van leverancier van 

huismerken. Ook wordt door detailhandelaren doorgaans het risico ten 

aanzien van de huismerken gespreid en wordt n huismerkproduct door 

meerdere fabrikanten geproduceerd. Als voorbeeld kan een afnemer dienen 

die 5 jaar geleden nog vrijwel alle huismerken door n bedrijf liet produceren en 

die nu afneemt van drie verschillende aanbieders (in de verhouding 60%, 30% 

en 10%).

(ii) en (iii) ten behoeve van het out-of-home kanaal en de industrie 

39. Het marktaandeel van partijen op de markt voor levering van geelvetten 

aan het out-of-home kanaal is volgens informatie van partijen circa [0-10]% en 



het marktaandeel op het gebeid van levering aan de industrie circa [30-40]%. 

Partijen nemen naar eigen schatting circa [10-20]% van de productie van 

huismerken voor het out-of-home kanaal in Nederland voor hun rekening. 

b. productie en verkoop van frituurvetten en olin

(i) ten behoeve van het detailhandelskanaal

40. Partijen geven aan dat zij niet actief zijn op het gebied van de productie 

van frituurolin. Er bestaat derhalve enkel overlap op het gebied van de 

productie van frituurvetten. Op het gebied van de productie voor het 

detailhandelskanaal van frituurvetten in Nederland behalen partijen, indien de 

productie onder huismerken aan partijen wordt toegerekend, volgens de eigen 

informatie een gezamenlijk marktaandeel van minder dan [20-30]%[19]. Op de 

markt voor frituurvetten en -olin is dat aandeel, uitgaande van een schatting 

van partijen, ongeveer [10-20]%. Partijen geven aan dat zij met de eigen 

producentenmerken (dus wanneer de productie voor huismerken niet aan 

partijen wordt toegerekend) een gezamenlijk aandeel op een Nederlandse 

markt via het detailhandelskanaal behalen van minder dan [0-10]%. 

41. De productie van producten onder huismerken ten behoeve van 

detailhandelaren in Nederland wordt op het gebied van frituurvetten op dit 

moment voor ongeveer [60-70]% door partijen gezamenlijk verricht.[20] Zoals 

aangegeven, dient deze markt evenwel ruimer dan nationaal te worden bezien 

en is het aannemelijk dat tot de markt eveneens frituurolie behoort. Indien 

wordt uitgegaan van een markt die de Benelux en Duitsland omvat, bedraagt 

het marktaandeel van partijen volgens eigen opgave ongeveer [0-10]%. Wordt 

uitgegaan van een Europese markt dan bedraagt het aandeel naar schatting 

van partijen [0-10]%. 

42. De opmerkingen gemaakt in de punten 36 tot en met 38 met betrekking 

tot overcapaciteit, importmogelijkheden, aanbodsubstitutie en de 

countervailing power van de detailhandelaren zijn eveneens van toepassing op 

frituurvetten.

(ii) en (iii) ten behoeve van het out-of-home kanaal en de industrie 

43. Op het gebied van de productie voor het out-of-home kanaal zal de positie 

van partijen gezamenlijk volgens opgave van partijen nauwelijks wijzigen nu 

enkel Van Dijk in dit segment een relevante positie heeft.[21] Partijen zijn 

slechts in zeer geringe mate actief zijn op het gebied van leveringen aan de 

industrie, zodat dit segment verder buiten beschouwing wordt gelaten.

c. productie en verkoop van sauzen

(i) ten behoeve van het detailhandelskanaal

44. Zoals aangegeven, zijn beide partijen enkel actief op het gebied van de 

productie en verkoop van koude natte sauzen. Partijen geven aan dat een 

verdere onderverdeling naar de deelmarkten mayonaise, ketchup, mosterd en 

overige koude natte sauzen geen andere positie van partijen weergeeft dan de 

positie op de totale markt voor koude natte sauzen. Er is geen reden om aan 

de opgave van partijen te twijfelen. Derhalve zal hierna enkel worden ingegaan 

op de positie van partijen op het gebied van de productie van koude natte 

sauzen. Partijen schatten hun gezamenlijke marktaandeel ten aanzien van de 



koude natte sauzen ten behoeve van de distributie via het detailhandelskanaal 

op circa [20-30]%. Zij behalen met de eigen merken een gezamenlijk 

marktaandeel van minder dan [0-10]% op de Nederlandse markt. Voor wat 

betreft de productie onder huismerken behalen partijen in Nederland een 

marktaandeel van ongeveer [30-40]%. Het gezamenlijke marktaandeel van 

partijen op een internationale markt is lager dan op een nationale markt.

(ii) en (iii) ten behoeve van het out-of-home kanaal en de industrie 

45. Uit informatie van partijen blijkt dat de positie van partijen ten aanzien van 

de levering aan de out-of-home markt als gevolg van de concentratie niet 

noemenswaardig verandert.[22] Daarnaast zijn er belangrijke concurrenten 

actief zowel op het gebied van producentenmerken als op het gebied van de 

productie onder huismerken. Gelet op deze feiten bestaat er geen aanleiding 

om als gevolg van de concentratie aan te nemen dat een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. Partijen zijn slechts in 

geringe mate actief op het gebied van de productie ten behoeve van de 

industrie, zodat dit segment verder buiten beschouwing kan blijven.

Conclusie

46. Gelet op het bovenstaande kan worden vastgesteld dat partijen een sterke 

positie krijgen op het gebied van de productie van geelvetten (en in mindere 

mate frituurvetten) onder huismerken in Nederland. De eventueel te 

onderscheiden markt voor het ter beschikking stellen van productiecapaciteit 

voor derden is evenwel ruimer dan Nederland en op deze ruimere markt 

nemen partijen een minder sterke positie in. Voorts is er, zowel in Nederland 

als in het buitenland, sprake van overcapaciteit. Producenten van 

producentenmerken kunnen hun extra capaciteit zonder veel extra kosten 

inzetten en zij kunnen daarnaast zonder veel extra kosten overstappen naar 

de productie voor derden. Ook is er sprake van aanzienlijke vraagmacht aan 

de vraagzijde. Gelet op deze aspecten is er 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.

 

VI. CONCLUSIE

47. 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.

48. 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.



Datum: 13 september 2000

 

w.g. Drs. R.J.P. Jansen

Plv. 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] Margarines en halvarines voor op brood en bakmargarines.

[2] Ook wel aangeduid als witvetten.

[3] Ook wel binnenhuismarkt genoemd.

[4] Partijen verstaan hieronder de leveringen aan horeca, institutionele 

grootverbruikers en cateringbedrijven. Het gaat dan om de consumptie door de 

eindgebruiker in genoemde instellingen. Dit kanaal wordt ook wel de 

buitenhuismarkt genoemd.

[5] Partijen verwijzen naar de beschikking van 6 december 1999 in zaak 

COMP/M.1710-Heinz/United Biscuits Frozen Foods and Chilled Foods en de 

beschikking van 8 maart 2000 in zaak COMP/M.1802-Unilever/Amora-Maille. 

[6] Het gaat hier om het zogenaamde vaste frituurvet of witvet, vloeibaar 

frituurvet en diverse typen (plantaardige) olin.

[7] Partijen noemen als deelmarkten (i) koude, natte sauzen, (ii) kant-en-

klare, warme natte sauzen, (iii) componenten voor warme natte sauzen, (iv) 

geconcentreerde warme natte sauzen, (v) warme droge sauzen, (vi) 

componenten voor warme droge sauzen, (vii) componenten voor koude natte 

sauzen, (viii) componenten voor koude droge sauzen, (ix) kant en klare koude 

natte sauzen.

[8] Een marktpartij laat weten dat frituurolie minder lang houdbaar is dan 

frituurvet maar dat de producten desondanks als volledige substituten worden 

gebruikt.

[9] Goudas Glorie, Sense, Wajang, Twenty Four, Leeuwezegel en Markanto.

[10] Zie ook het besluit van 17 maart 2000 in zaak 1778/Menken Beverages 

Krings Fruchtsaft, punten 8-10. In deze zaak is een markt afgebakend voor 

het ter beschikking stellen van productiecapaciteit voor het produceren en 

bottelen van vruchtensappen voor derden. In het onderhavige geval worden 

onder het ter beschikking stellen van productiecapaciteit voor derden ook alle 

activiteiten met betrekking tot inkoop van grondstoffen e.d. gerekend.

[11] Zie ook de beschikking van de Europese Commissie in zaak 



COMP/M.1802-Unilever/Amora-Maille, reeds aangehaald. 

[12] Vergelijk ook de beschikking van de Europese Commissie in zaak 

M.1802 Unilever/Amora-Maille, reeds aangehaald, punt 18 e.v. 

[13] Partijen verwijzen naar de beschikking van de Europese Commissie van 

20 juli 1998 in de zaak COMP/M.1227 - Cargill/Vandemoortele,. 

[14] Partijen geven aan dat de afstand voor het vervoer van witvetten lager ligt 

in vergelijking met de afstand voor vervoer van geelvetten vanwege het feit dat 

de marges op witvetten lager zijn.

[15] Vergelijk zaak COMP/M.1802 Unilever/Amora-Maille, reeds aangehaald, 

waarin in punt 22 wordt verwezen naar de verschillen in smaak voor wat betreft 

mayonaise tussen Belgische Franse, Engelse en Spaanse consumenten.

* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst weggelaten of 

vervangen om redenen van vertrouwelijkheid. Dit wordt aangegeven door 

middel van vierkante haken.

[17] Zie bijvoorbeeld zaak M.1802 Unilever/Amora-Maille, reeds aangehaald. 

[18] Het aandeel van partijen in de productie van producten onder huismerken 

voor zowel detailhandelaren als out-of-home kanaal gezamenlijk bedraagt 

circa [80-90]%. 

[19] Zowel volumeaandeel als omzetaandeel.

[20] Partijen noemen dit percentage en onderbouwen het onder verwijzing 

naar cijfers van Gfk, aangevuld met een eigen schatting, omdat Gfk de 

ondernemingen Aldi, Lidl en Koopconsult niet in het onderzoek zou hebben 

betrokken.

[21] Brinkers heeft recentelijk een merk Markanto gentroduceerd maar heeft 

op dit moment volgens opgave van partijen een verwaarloosbare positie 

(minder dan [0-10]% in producentenmerken). Bovendien nemen partijen 

minder dan [0-10]% van de productie van huismerken voor hun rekening. 

[22] Van Dijk is actief op dit segment maar de positie van Brinkers is 

verwaarloosbaar. Het aandeel van partijen in de productie van huismerken is 

minder dan [0-10]%. 
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