
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2301/Agrifirm - Pouw-De Ruiter 

 

I. MELDING

1. Op 4 januari 2001 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 Coperatieve aan- en verkooporganisatie voor de land- en 

tuinbouw Cavo Latuco U.A., handelend onder de naam Agrifirm, en Pouw-De 

Ruiter Beheer B.V. voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming 

tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, onder c, van de 

Mededingingswet. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 9 

van 12 januari 2001. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant 

zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. Coperatieve aan- en verkooporganisatie voor de land- en tuinbouw Cavo 

Latuco U.A. (hierna: Agrifirm) is een coperatie naar Nederlands recht. Zij is 

actief op het gebied van de productie van mengvoer en handel in mengvoer, 

meststoffen, gewasbeschermingsproducten en bedrijfsbenodigdheden voor de 

land- en tuinbouw, de reparatie en onderhoud van landbouwmachines en 

installaties.

3. Pouw-De Ruiter Beheer B.V. (hierna: Pouw) is een besloten vennootschap 

naar Nederlands recht. Zij heeft als belangrijkste aandeelhouder De Pouw 

Holding B.V. Pouw is actief op het gebied van de marketing, verkoop en 

distributie van meststoffen, kunstmeststoffen en kwekerijproducten, inclusief 

onderdelen van deze producten alsmede machines en installaties die 

betrekking hebben op het kweken van de kwekerijproducten.

4. Ctavecuador S.A.: (hierna Ctavecuador) is een (indirecte) 100%-

dochtervennootschap van De Pouw Holding B.V. Zij is een naamloze 

vennootschap naar Ecuadoriaans recht en zij is actief op het gebied van de 

verkoop, marketing, en distributie van kwekerijproducten, machines en 

aanverwante goederen in Ecuador, Colombia, Argentini, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Peru, Bolivia, 

Paraguay, Chili, Uruguay, Belize en El Salvador.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

5. De gemelde operatie betreft een concept joint-ventureovereenkomst d.d. 26 



juli 2000 die de samenwerking door Agrifirm en Pouw in Ctavecuador behelst. 

Als gevolg van de overeenkomst zal Pouw 100% van de aandelen in 

Ctavecuador verwerven waarna Agrifirm 50% van de aandelen en de daaraan 

verbonden zeggenschapsrechten in Ctavecuador van Pouw verwerft.[1]

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

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

leidt er toe dat Agrifirm en Pouw gezamenlijk zeggenschap krijgen over 

Ctavecuador. Ctavecuador is een bestaande onderneming die reeds 

zelfstandig op de markt optreedt. Pouw en Agrifirm verplichten zich om 

gedurende het bestaan van de gemeenschappelijke onderneming niet zelf 

activiteiten te ontplooien in de landen waar Ctavecuador actief is.

7. Betrokken ondernemingen zijn Agrifirm en Pouw.

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 partijen

9. Partijen geven aan dat de relevante productmarkt in casu de markt voor het 

verkopen van tuinbouwproducten is. Tussen de activiteiten van partijen bestaat 

overlap op het gebied van de verkoop van meststoffen, kunstmeststoffen en 

kwekerijproducten, inclusief onderdelen van deze producten alsmede 

machines en installaties die betrekking hebben op het kweken van de 

kwekerijproducten. Partijen geven aan dat mogelijk een nader onderscheid 

gemaakt moet worden naar de verkoop van deze verschillende 

productgroepen.

Beoordeling

10. Met partijen kan worden aangenomen dat de mogelijke productmarkten in 

het onderhavige geval de markten voor de verkoop van meststoffen, 

kunstmeststoffen, en kwekerijproducten en onderdelen van deze producten, 

de verkoop van machines en installaties die betrekking hebben op het kweken 

van de kwekerijproducten zijn. Echter in casu kan het in het midden blijven of 

genoemde activiteiten afzonderlijke productmarkten vormen of onderdeel 

uitmaken van een markt voor de verkoop van tuinbouwproducten nu dat de 

materile beoordeling niet benvloedt (zie punt 12) .

Relevante geografische markten



11. Partijen geven aan dat de gezamenlijke activiteiten zullen plaatsvinden in 

Ecuador, Colombia, Argentini, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panama, Venezuela, Peru, Bolivia, Paraguay, Chili, Uruguay, Belize en El 

Salvador. Het is niet nodig om te bezien of de genoemde landen ieder voor 

zich afzonderlijke geografische markten vormen dan wel of de geografische 

markten een ruimer gebied beslaan nu dat de materile beoordeling niet 

benvloedt (zie punt 12).

B. Gevolgen van de concentratie

12. Partijen hebben aangegeven dat de gezamenlijke activiteiten op iedere 

mogelijke productmarkt en op iedere mogelijke geografische markt een 

marktaandeel van minder dan 15% zal hebben. Onder meer gelet op de 

mogelijke geografische markten is er geen aanleiding om aan te nemen dat 

als gevolg van de 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

13. 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.

14. 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: 21 februari 2001

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mr. J.C.M. Montijn-Swinkels 

Wnd. 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] Er zijn geen bijzondere zeggenschapsrechten of vetorechten.

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


