
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2328/Dumeco - SturkoMeat 

 

I. MELDING EN PROCEDURE

1. Op 21 maart 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 Dumeco B.V. voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in 

de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over SturkoMeat 

Group B.V. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 62 van 28 

maart 2001.

2. Op 4 april 2001 is partijen verzocht om aanvulling van de melding krachtens 

artikel 35, tweede lid, van de Mededingingswet, omdat de bij de melding 

verstrekte gegevens onvoldoende waren voor de beoordeling ervan. Er 

ontbraken onderbouwingen van een aantal door partijen in de melding 

ingenomen stellingen en gegevens inzake de door de concentratie te 

benvloeden markten. Op grond van artikel 38 van de Mededingingswet 

schortte dit verzoek de in artikelen 34 en 37, eerste en derde lid, van de 

Mededingingswet genoemde termijn van vier weken op. Op 12 april 2001 

hebben partijen per brief antwoorden op de gestelde vragen verstrekt. Op 17 

april 2001 is de ontvangst van de aanvullende gegevens aan partijen 

schriftelijk bevestigd en is aan partijen medegedeeld dat de genoemde termijn 

8 dagen opgeschort is geweest. Op 23 april 2001 is partijen wederom 

verzocht om aanvulling van de melding krachtens artikel 35, tweede lid, van de 

Mededingingswet, omdat de verstrekte gegevens onvoldoende waren voor de 

verdere beoordeling van de melding. In de antwoorden van partijen van 12 april 

2001 ontbraken gegevens inzake de door de concentratie te benvloeden 

markten. Op 7 mei 2001 hebben partijen per telefax antwoorden op de 

gestelde vragen verstrekt. Op 10 mei 2001 is de ontvangst van de aanvulling 

aan partijen schriftelijk bevestigd en is aan partijen medegedeeld dat de in 

artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet genoemde termijn 14 dagen (in 

totaal 22 dagen) opgeschort is geweest.

 

II. PARTIJEN

3. Dumeco B.V. (hierna: Dumeco) is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Dumeco is in 1995 ontstaan uit de bundeling van de 

activiteiten van de coperatieve organisaties Coveco en Encebe met het 

familiebedrijf Gupa. De aandelen van Dumeco worden thans gehouden door 

Coperatie Cehave Landbouwbelang U.A. (via Cehave N.V.), ZLTO (via Primero 

B.V.), Coperatie Koninklijke Cebeco Groep U.A. en Coperatie Dumeco U.A. 

Dumeco behoort tot de Dumeco-groep. Alle ondernemingen binnen de 

Dumeco-groep zijn werkzaam binnen de vleessector. 



4. Dumeco is actief op het gebied van de handel in levend vee en begeleiding 

van transacties terzake, de productie en de verkoop van fokmaterialen, het 

fokken van varkens en rundvee, de verkoop van fokvee, het slachten van 

varkens en runderen, de bewerking van vers vlees en de vervaardiging en 

verkoop van vleesproducten.

5. SturkoMeat Group B.V. (hierna: SturkoMeat) is een besloten vennootschap 

naar Nederlands recht. Zij maakt deel uit van de Meatpoint Groep, met aan 

het hoofd Meatpoint B.V. Binnen Meatpoint Groep vormt SturkoMeat een 

afzonderlijk cluster van ondernemingen. De andere clusters van Meatpoint 

Groep, Zwanenberg Food Group Holding B.V. en Th.S. van der Laan (UK) 

Ltd., zijn actief in het vervaardigen van verschillende soorten vleeswaren en 

vleesconserven.

6. SturkoMeat is actief op het gebied van het slachten van varkens en de 

verdere bewerking (versnijden en uitbenen) van varkensvlees, de verkoop van 

karkassen, technische delen van varkens en uitgebeend varkensvlees 

alsmede het verwerken van varkensvlees tot verse vleesproducten en 

vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees.

 

III. ANDERE BELANGHEBBENDEN

7. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant is een zienswijze 

van een derde naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan 

verschillende marktpartijen. Daarop zijn mondeling en schriftelijk reacties 

ontvangen. Deze zienswijzen worden, voorzover er overwegingen aan zijn 

ontleend die dragend zijn voor dit besluit, in het navolgende nader 

uiteengezet.

 

IV. DE GEMELDE OPERATIE

8. De gemelde operatie berust op een Koopovereenkomst tussen Dumeco 

B.V., Meatpoint B.V. en SturkoMeat Group B.V. d.d. 16 maart 2001 (hierna: 

Koopovereenkomst) en betreft de verkoop van alle aandelen SturkoMeat door 

de huidige aandeelhouder, Meatpoint B.V., aan Dumeco.

 

V. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 8, omschreven transactie 

leidt ertoe dat Dumeco uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over 

SturkoMeat.

10. Betrokken ondernemingen zijn Dumeco en SturkoMeat.

11. 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.



 

VI. BEOORDELING

A. Relevante markten

Relevante productmarkten

12. Dumeco en SturkoMeat, hierna tezamen ook wel aangeduid als partijen, 

zijn actief op het gebied van het slachten, uitbenen en veredelen van varkens. 

Onder varkens wordt hier verstaan: slachtvarkens exclusief slachtzeugen.[1] 

Er is overlap tussen de activiteiten van Dumeco en SturkoMeat op het gebied 

van inkoop van slachtvarkens, verkoop van varkenskarkassen en technische 

delen[2] en productie en verkoop van uitgebeend vers varkensvlees. Voorts is 

er overlap tussen de activiteiten van partijen op het gebied van productie en 

verkoop van verse vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op vers 

vlees.

13. Dumeco noch SturkoMeat is actief als facilitair bedrijf op het gebied van 

het slachten van varkens voor derden (loonslachtingen) en het versnijden en 

uitbenen van varkensvlees voor derden. Ook verwerken partijen geen vlees 

voor derden. In het navolgende zullen mogelijk af te bakenen markten voor 

deze activiteiten dan ook buiten beschouwing blijven.

Markt voor slachtvarkens

14. Partijen geven aan dat er een afzonderlijke markt voor slachtvarkens is, op 

welke markt varkensslachterijen als vrager optreden. Markten voor 

slachtrunderen en slachtpluimvee kunnen volgens partijen buiten beschouwing 

blijven, aangezien SturkoMeat uitsluitend actief is in de slacht van varkens en 

de daarmee verbonden downstream-markten. 

15. In eerdere besluiten[3] is geconcludeerd dat het slachten van runderen, 

varkens en pluimvee tot verschillende productmarkten behoort, aangezien 

slachterijen heden ten dage zijn gespecialiseerd in het slachten van runderen, 

varkens of pluimvee. Het overschakelen van het slachten van de ene diersoort 

op de andere diersoort is niet mogelijk op een korte termijn en gaat gepaard 

met omvangrijke investeringen. Daarnaast worden runderen, varkens en 

pluimvee via afzonderlijke kanalen geleverd. Met partijen kan derhalve worden 

aangenomen dat er een aparte markt voor slachtvarkens is, waarop 

varkensslachterijen als vragers optreden.

Markt(en) voor karkassen en technische delen

16. Het geslachte varken, het karkas genoemd, bestaat voor een deel uit 

vlees en voor een deel uit been. Dumeco verkoopt een klein gedeelte van de 

door haar geproduceerde karkassen als volledig karkas aan bedrijven die de 

rest van de productieketen geheel of gedeeltelijk zelf voor hun rekening 

nemen. De slachterijen houden de meeste karkassen zelf en versnijden deze 

in technische delen. Ongeveer de helft van de technische delen wordt door 

Dumeco verkocht aan dezelfde ondernemingen die karkassen kopen.

17. Karkassen en technische delen worden door dezelfde aanbieders 



(varkensslachterijen) aangeboden en de afnemers (uitbeenbedrijven) zijn voor 

zowel karkassen als technische delen gelijk. Volgens partijen is daarom 

sprake van n markt voor karkassen en technische delen van varkens. 

Kennelijk zijn karkassen en technische delen substitueerbaar voor de 

afnemers van deze producten.

18. In het onderhavige geval kan evenwel in het midden blijven of er n markt 

voor varkenskarkassen en delen van varkenskarkassen is of dat er een aparte 

markt voor hele varkenskarkassen en een aparte markt voor delen van 

varkenskarkassen is, omdat de materile beoordeling hierdoor niet wordt 

benvloed (zie punt 110).

Markt voor uitgebeend varkensvlees

19. Varkenskarkassen en technische delen worden deels verkocht (zie punt 

16) en deels door partijen zelf uitgebeend. Het door de slachterijen van 

partijen uitgebeende vlees wordt grotendeels verkocht aan afnemers die het 

uitgebeende vlees verder verwerken. Aangezien in een eerder stadium van de 

productieketen een groot deel van het varken als karkas of deel van een 

karkas aan derden is verkocht die het vervolgens zelf uitbenen, wordt 

uitgebeend vlees door aanzienlijk meer aanbieders aangeboden dan alleen 

door slachterijen. Partijen stellen zich dan ook op het standpunt dat 

uitgebeend varkensvlees een afzonderlijke markt vormt.

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

varkensvlees[4], met als aanbieders varkensslachterijen en uitbeenbedrijven 

en als afnemers grootslagers, de out-of-home-markt[5], de detailhandel en de 

vleesverwerkende industrie die het vlees verder verwerken tot 

consumentenproducten.

Markt(en) voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op vers 

vlees

21. Een deel van het uitgebeende varkensvlees wordt niet verkocht maar door 

partijen verder verwerkt tot verschillende eindproducten voor de consument. 

Deze producten kunnen volgens partijen worden onderverdeeld in (1) verse 

vleesproducten[6] en vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees[7] en (2) 

vleeswaren en vleesconserven. Volgens partijen dienen verse vleesproducten 

en vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees te worden onderscheiden van 

vleeswaren en vleesconserven, omdat eerstgenoemde producten in niet-

diepgevroren toestand een aanmerkelijk kortere houdbaarheid hebben (minder 

dan een week) dan laatstgenoemde producten (enkele weken). Op de markt 

voor vleeswaren en vleesconserven is SturkoMeat niet actief. Volgens partijen 

kan deze markt in het onderhavige geval buiten beschouwing blijven.

22. De markt voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op 

vers vlees bestaat volgens partijen niet enkel uit varkensvlees, maar ook uit 

pluimveevlees en rundvlees. Alle verse vleesproducten en vlugklaarproducten 

gebaseerd op vers vlees zijn in hoge mate substitueerbaar.[8] Bovendien is 

het voor een producent vrij eenvoudig om met geringe investeringen over te 

schakelen van varkensvleesproducten naar rundvlees- of 

pluimveevleesproducten, aldus partijen. Voor het maken van een nadere 

onderverdeling van deze markt naar afnemers of naar andere deelmarkten 

(zoals bijvoorbeeld snacks en componenten) zien partijen geen reden.



23. Met partijen kan worden aangenomen dat er een markt is voor verse 

vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees.[9] Of de markt 

voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees 

nader onderverdeeld moet worden naar afnemer of deelmarkten kan in het 

midden blijven, omdat de materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed 

(zie de punten 111 en 112). De markt voor vleeswaren en vleesconserven kan 

buiten beschouwing blijven, aangezien op die markt geen overlap bestaat 

tussen de activiteiten van partijen.

Relevante geografische markten

Markt voor slachtvarkens

24. Volgens partijen omvat de markt voor slachtvarkens ten minste Nederland. 

Hiertoe dragen partijen aan dat het aanbod van varkens vooral afkomstig is 

van Nederlandse varkenshouders en handelaren die slachtvarkens aanbieden 

met een betere prijs-kwaliteitverhouding dan in de omringende landen. De 

wettelijke regel dat varkens maximaal acht uur zonder stop mogen worden 

vervoerd bepaalt volgens partijen de afzetmarkt van varkenshouderijen.[10] Dit 

heeft tot gevolg dat de afzetmarkt in ieder geval Nederland alsmede Duitsland, 

Belgi, Luxemburg en een deel van Frankrijk omvat. Vanwege de lage 

rendementen in de sector zijn de vervoersafstanden in werkelijkheid iets 

kleiner, maar de export van slachtvarkens bedraagt toch nog circa 7,5% van 

het aantal slachtingen in Nederland.[11] Partijen stellen voorts dat de 

concurrentievoorwaarden binnen het gehele land en in feite ook binnen de 

Europese Unie gelijk zijn. Daarnaast zijn, volgens partijen, de transportkosten 

van slachtvarkens in relatie tot de gemiddelde opbrengstwaarde van relatief 

geringe betekenis.[12]

25. Partijen stellen dat prijsstijgingen van slachtvarkens in het buitenland of 

prijsdalingen in het binnenland onmiddellijk tot een toename van de export 

leiden, daarmee aanduidend dat er sprake is van een enkele markt waarop 

zowel binnenlandse als buitenlandse kopers actief zijn. Partijen hebben deze 

stelling laten verifiren aan de hand van prijsvergelijkingen en 

handelsbewegingen tussen Nederland en Duitsland.[13] De bevindingen van 

dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:

- De prijscorrelatie[14] tussen de Nederlandse en Duitse weekprijzen over een 

periode van twee jaar (1999 en 2000) is circa 0,99, hetgeen uitzonderlijk hoog 

is[15] De Nederlandse prijs is gemiddeld genomen gelijk aan de Duitse prijs. 

De prijsverschillen tussen beide landen bevinden zich binnen een marge van 

10%;

- Voorgaande cijfers doen de onderzoekers vermoeden dat beide markten 

gentegreerd zijn;

- Een regressieanalyse van de exportcijfers van Nederlandse slachtvarkens 

naar Duitsland als functie van de Nederlandse prijs ten opzichte van de Duitse 

prijs over het jaar 2000 duidt op een prijselasticiteit van 2,66. Dit wil zeggen 

dat bij een daling van de Nederlandse prijs met 5% de export naar Duitsland 

met (2,66 x 5 =) 13% toeneemt.

- Uit de regressie blijkt ook dat een relatief hoge Duitse prijs een positief 

effect heeft op de export vanuit Nederland;

- De conclusie dat de export van slachtvarkens significant en substantieel 

afhankelijk is van de Duitse en de Nederlandse weekprijs geldt ongeacht de 

rol die mogelijke andere verklarende factoren zouden kunnen spelen.

Volgens partijen duiden de resultaten van dit onderzoek erop dat de 

Nederlandse en Duitse markt voor slachtvarkens als n markt is te 



beschouwen. Het duidt er volgens partijen ook op dat prijsverlagingen in 

Nederland onmiddellijk leiden tot verhoging van de export en dus dat de 

Duitse slachterijen een sterk disciplinerende rol vervullen ten opzichte van de 

prijsbiedingen van Dumeco/SturkoMeat.

26. In eerdere besluiten[16] is uitgegaan van een Nederlandse markt voor 

slachtvarkens. Aan marktpartijen is gevraagd in hoeverre leveranciers van 

varkensslachterijen uit kunnen wijken naar buitenlandse slachterijen. Een 

aantal marktpartijen geeft in dat kader aan dat export van slachtvarkens naar 

het buitenland risicovol is en daardoor slechts in beperkte mate een 

mogelijkheid is. Een marktpartij stelde: In verband met strenge veterinaire 

eisen is export naar het buitenland slechts beperkt mogelijk en dan alleen bij 

grote leveranciers. In de huidige mond- en klauwzeer- (hierna: MKZ) crisis 

blijkt dat Nederlandse slachterijen varkens die voorheen naar het buitenland 

gingen, niet willen afnemen. Dit zal varkenshouders er in de toekomst van 

weerhouden hun varkens aan het buitenland te leveren en het onderstreept de 

marktmacht die slachterijen hebben. Er zijn ook marktpartijen die los van de 

huidige MKZ-situatie wel mogelijkheden zien om slachtvarkens te exporteren. 

Volgens deze marktpartijen is dit een rele gang van zaken en vindt export 

plaats naar met name Duitsland.

27. Partijen stellen in reactie op de zienswijzen van marktpartijen dat 7% van 

de productie van de Nederlandse varkenshouders wordt gexporteerd, zodat de 

exportmogelijkheden niet kunnen worden ontkend. De veterinaire eisen 

brengen met zich mee dat exportkeuringen moeten worden uitgevoerd. De 

tarieven voor keuringen ten behoeve van exportcertificaten zijn niet meer dan 

kostendekkend en komen in de praktijk gemiddeld neer op een 

verwaarloosbaar deel van de totale varkensprijs bij export, aldus partijen.

28. Partijen geven verder aan dat de meeste slachterijen in hun aankoopbeleid 

voorrang geven aan vaste relaties. Dit staat volgens partijen los van de 

exportproblematiek, want het speelt ook op binnenlands niveau. Bij 

leveranciers die gewoonlijk aan het buitenland leveren, kan dit inderdaad in 

sommige situaties meebrengen dat aan binnenlandse slachterijen 

aangeboden varkens die bestemd waren voor export achter in de rij komen te 

staan. Het omgekeerde is echter ook mogelijk: dat voor Nederlandse 

slachterijen bestemde varkens die wegens bepaalde omstandigheden aan 

buitenlandse slachterijen worden aangeboden, aldaar achteraan kunnen 

sluiten. Dit heeft varkenshouders er in het verleden nimmer van weerhouden 

aan het buitenland te leveren en dat zal ook nu niet het geval zijn, aldus 

partijen.

29. Volgens partijen is de vrees voor een exportverbod niet reel omdat de 

grens met Duitsland in de afgelopen 20 jaar slechts in totaal vijf maal voor een 

kortere of langere termijn voor varkens is gesloten.[17] Maar zelfs indien deze 

vrees terecht zou zijn, houdt het risico dat de Nederlandse slachterijen de 

varkens niet willen afnemen, geen verband met de export. Nederlandse 

slachterijen willen doorgaans hun capaciteit zoveel mogelijk benutten en 

zullen de niet-gexporteerde varkens normaliter graag afnemen. Bij een 

grenssluiting is echter sprake van een crisissituatie, waarin zoals ook in de 

huidige MKZ-situatie het geval is Nederlandse slachterijen vaak geen of 

slechts weinig varkens mogen afnemen. Dit is echter een probleem voor alle 

varkenshouders en niet specifiek voor exporterende varkenshouders. De kans 

op een exportverbod als gevolg van een crisis vormt dus geen belemmering 

om te kiezen voor levering aan buitenlandse slachterijen, aldus partijen.



30. Uit cijfers van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (hierna: 

PVE) blijkt dat de export van slachtvarkens naar het buitenland jaarlijks 

wisselt:

31. De exportcijfers van de PVE laten zien dat in 1997, het jaar van de 

varkenspest, de export van slachtvarkens sterk is gedaald, mede vanwege de 

exportbelemmeringen. In de jaren na 1997 laten deze cijfers een langzaam 

herstel zien. De verwachting is dat het aantal gexporteerde slachtvarkens in 

2001 een daling zal laten zien wegens de huidige MKZ-situatie. De jaren na 

1997 laten zien dat het jaren duurt voordat de export weer op het oude niveau 

is.

32. De invoer van levende varkens was in het verleden doorgaans van geringe 

betekenis. In 1999 kwam hierin verandering en nam de invoer fors toe. In 2000 

zette de stijging zich voort, zij het in beperkte mate. Er werden in totaal circa 

470.000 slachtvarkens in 2000 ingevoerd.[19] Dit is circa 2,5% van het totale 

aanbod van slachtvarkens in Nederland. Deze relatief geringe omvang van de 

import is te wijten aan de mindere kwaliteit van de gemporteerde dieren en 

aan de lagere zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees in de ons omringende 

landen.[20] Dit is een sterke aanwijzing dat de markt voor slachtvarkens niet 

groter is dan nationaal.

33. De export van slachtvarkens vanuit Nederland naar het buitenland is 

aanzienlijk. Partijen hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat 

prijsverlagingen in Nederland onmiddellijk leiden tot verhoging van de export 

en dat buitenlandse slachterijen dus concurrentiedruk uitoefenen. De invoer 

van slachtvarkens naar Nederland is echter relatief gering. In de onderhavige 

zaak wordt er derhalve van uitgegaan dat de markt voor slachtvarkens 

nationaal is, waarbij de sterke concurrentiedruk die uitgaat van buitenlandse 

varkensslachterijen, met name die in de grensstreken met Duitsland en Belgi, 

bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie wordt meegewogen.

Markt(en) voor karkassen en technische delen

34. Partijen geven aan dat de geografische markt voor karkassen en 

technische delen in beginsel mondiaal is. Ten gevolge van veterinaire 

maatregelen is de uitvoer buiten de Europese Unie echter beperkt, waardoor 

partijen zich op het standpunt stellen dat de geografische markt in ieder geval 

Europees is. Hiertoe dragen partijen aan dat een groot deel van het totaal aan 

productie en invoer van karkassen en technische delen in Nederland wordt 

gexporteerd.

35. In gekoelde toestand kunnen karkassen en technische delen over grote 

afstanden worden vervoerd. In bevroren toestand kunnen karkassen en 

technische delen zelfs tot een jaar bewaard worden, hetgeen wereldwijd 

transport mogelijk maakt.

jaar
aantal gexporteerde 

slachtvarkens[18]

1995 2,8 miljoen

1996 2,8 miljoen

1997 0,5 miljoen

1998 1,0 miljoen

1999 1,4 miljoen

2000 1,4 miljoen



36. In een eerder besluit[21] is geconcludeerd dat de geografische markt voor 

vers varkensvlees groter is dan Nederland en ten minste de gehele Europese 

Unie betreft. Deze conclusie kan ook voor karkassen en technische delen van 

varkens gelden. Derhalve wordt met partijen aangenomen dat de markt(en) 

voor karkassen en technische delen van varkens ten minste de Europese 

Unie omvat(ten).

Markt voor uitgebeend varkensvlees

37. Voor de geografische markt voor uitgebeend varkensvlees gelden dezelfde 

overwegingen als voor de markt(en) voor karkassen en technische delen van 

varkens. Derhalve wordt in het onderhavige geval uitgegaan van een markt voor 

uitgebeend varkensvlees die ten minste de Europese Unie omvat.[22]

Markt voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op vers 

vlees

38. De markt voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op 

vers vlees is volgens partijen gezien de kortere houdbaarheid van vers vlees 

nationaal.

39. In het onderhavige geval kan in het midden blijven of de markt(en) voor 

verse vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees nationaal 

of ruimer dan nationaal is/zijn[23], omdat de materile beoordeling hierdoor niet 

wordt benvloed (zie de punten 111 en 112).

B. Gevolgen van de concentratie

Opvatting partijen

Aanbodzijde van de markt voor slachtvarkens

40. Aan de aanbodzijde van de markt voor slachtvarkens zijn in Nederland 

gevestigde varkenshouders en varkenshandelaren actief. Deze bieden door 

voortdurende productontwikkeling en genetische innovaties varkens aan met 

een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Zowel varkenshouders als 

handelaren zijn in de afgelopen jaren toegenomen in professionaliteit en 

omvang en afgenomen in aantallen.

41. Een groot deel van het aanbod van slachtvarkens van de varkenshouders 

wordt gekanaliseerd door varkenshandelaren. Slachterijen kopen doorgaans 

verreweg het grootste deel van de slachtvarkens in bij handelaren. Ook de 

export geschiedt veelal door handelaren. Het betreft hier een dynamisch 

aanbod, waarbij handelaren afhankelijk van biedprijzen hun varkens 

onderbrengen bij meerdere slachterijen.

42. SturkoMeat koopt 90% van de slachtvarkens van handelaren en slechts 

10% rechtstreeks van varkenshouders. Voor andere particuliere slachterijen 

geldt ongeveer dezelfde verhouding. Dumeco is een uitzondering. Wegens 

haar coperatieve grondslag koopt zij circa 71% rechtstreeks van 

varkenshouders die lid zijn van een van haar aandeelhouders en slechts circa 

25% van handelaren. De resterende circa 4% koopt Dumeco in Belgi. De 

meeste varkenshouders kiezer in de praktijk voor levering via een handelaar, 

omdat handelaren zorgdragen voor het transport naar de slachterijen. 



Wederom is Dumeco hier een uitzondering. Dumeco verzorgt het transport 

van de varkens zelf; hierdoor liggen de (gepubliceerde) roepprijzen van 

Dumeco structureel iets lager dan de roepprijzen van de andere slachterijen.

Vraagzijde van de markt voor slachtvarkens

43. Op de Nederlandse markt voor de inkoop van slachtvarkens zijn 

Nederlandse en een aantal buitenlandse varkensslachterijen actief. De huidige 

marktaandelen van Dumeco en SturkoMeat op de inkoopmarkt voor 

slachtvarkens zijn op basis van het aantal slachtingen respectievelijk circa [30 

- 40]% en circa [10 - 20]%. 

44. Evenals aan de aanbodzijde kent ook de vraagzijde een 

concentratietendens, zowel in Nederland als de rest van (Noord-)Europa. De 

schaalvergroting bij de varkensslachterijen is noodzakelijk vanwege de 

blijvende overcapaciteit in onder andere Nederland, Duitsland en Belgi, stellen 

partijen, en de daardoor ontstane slechte resultaten, gecombineerd met de 

noodzaak vanwege onder meer fytosanitaire redenen (onder andere 

varkenspest) te investeren. Er zijn in deze landen slechts weinig 

varkensslachterijen die enige winst maken.

Conclusie volgens partijen

45. Het opgetelde huidige marktaandeel van Dumeco en SturkoMeat van circa 

47% zal volgens partijen niet leiden tot het ontstaan van een machtspositie op 

de markt voor de inkoop van slachtvarkens. Inkoopmacht treedt op wanneer 

de afnemer zich onafhankelijk kan gedragen van zijn leveranciers. Volgens 

partijen is het een fenomeen dat relatief weinig voorkomt. De onderhavige 

zaak roept echter de vraag op in hoeverre inkoopmacht kan ontstaan, dan wel 

kan worden versterkt, bij inkopers van (non-branded) agrarische 

basisproducten, aldus partijen.

46. De meeste definities van inkoopmacht verwijzen naar de mogelijkheid 

betere inkoopvoorwaarden te realiseren dan de concurrenten, ofwel dan die 

normalerwijze verwacht zouden kunnen worden bij normale 

mededingingscondities.[24] De definities en meetmethoden zijn vaak 

specifiek gericht op het toetsen van inkoopmacht van supermarkten, waar een 

vergelijking wordt gemaakt tussen de schade voor de inkoper bij het niet 

opnemen van een specifiek product en die voor de leverancier. Het is 

belangrijk de situatie van supermarkten te onderscheiden van die van 

verwerkers van (agrarische) basisproducten, omdat supermarkten een 

gatekeepers-functie vervullen voor de leveranciers die hun merken in zoveel 

mogelijk supermarkten tegelijk willen zien. Een leverancier van een 

basisproduct maakt het daarentegen niet uit hoe en waar de afzet van zijn 

basisproducten geschiedt, nu de merkbekendheid hier geen rol speelt. 

Leveranciers van basisproducten zijn derhalve veel minder afhankelijk van hun 

afnemers dan de leveranciers van branded products.

47. De tweede vraag die volgens partijen in het kader van concentratiecontrole 

dient te worden beantwoord, is in hoeverre lagere inkoopprijzen, voor zover 

veroorzaakt door macht, schadelijk zijn voor de mededinging. In geval van 

concurrentie aan de afzetzijde ligt het voor de hand dat de prijzen worden 

doorgegeven aan de consument.[25] Zonder dat er in de onderhavige zaak 

sprake is van het ontstaan van inkoopmacht, is deze overweging hier toch van 

belang nu partijen aan de afzetzijde opereren in een aantal bijzonder 



competitieve markten waar zij zeer geringe marktaandelen hebben, aldus 

partijen.

48. De redenen waarom er in de onderhavige zaak geen sprake is van 

inkoopmacht zijn volgens partijen de volgende.

49. Het gezamenlijke marktaandeel van Dumeco en SturkoMeat zal direct na 

het bekend worden van de voorgenomen concentratie vrijwel zeker dalen, 

doordat een aantal van de huidige leveranciers van SturkoMeat niet aan 

Dumeco zal willen leveren (onder meer vanwege het coperatieve karakter van 

Dumeco). Dit is een bekend effect, aldus partijen, waarvan ook sprake was bij 

de concentratie tussen Dumeco en Peerbooms[26], wat daarom door partijen 

wordt aangeduid als het Peerbooms-effect. Van de 15 leveranciers van 

Peerbooms verbraken er negen naar aanleiding van de overname door 

Dumeco hun relatie met Peerbooms (ruim 70% van het aanbod). Volgens 

partijen is dit Peerbooms-effect niet uniek voor de slachtsector. Bij fusies in 

de zuivelsector komt dit verschijnsel ook voor.[27] Bij de voorgenomen 

overname van SturkoMeat zal het Peerbooms-effect zich zeker ook voordoen, 

aldus partijen. Een belangrijke reden voor een nieuw Peerbooms-effect is dat 

een groot deel van de huidige leveranciers van SturkoMeat bestaat uit 

voormalige Dumeco- en Peerbooms-leveranciers die Dumeco hebben verlaten, 

ofwel na de fusie in 1995 ofwel na de fusie met Peerbooms. Dumeco zal zich 

inspannen om het verlies van leveranciers zoveel mogelijk te beperken. 

Desondanks houdt Dumeco rekening met een afname van het aantal 

geleverde varkens en dus met een daling van het marktaandeel op de markt 

voor slachtvarkens.

50. Dumeco is gestart met de voorbereidingen van de bouw van een nieuwe 

slachterij in Apeldoorn. De huidige ontwerpen voor deze nieuwe slachterij 

voorzien in een capaciteit van 51.000 slachtingen per week ofwel circa 2,6 

miljoen slachtingen per jaar, waardoor de huidige productie van de slachterijen 

van Dumeco in Olst (23.000 slachtingen per week ofwel circa 1,2 miljoen 

slachtingen per jaar) en Twello (21.000 slachtingen per week ofwel circa 1,1 

miljoen slachtingen per jaar) kan worden overgenomen. Dumeco heeft in de 

melding verklaard dat zij de voorgenomen bouw van de nieuwe 

varkensslachterij in [..] zal afgelasten als voor de onderhavige concentratie 

geen vergunning is vereist.

51. Dumeco heeft een overeenkomst gesloten (zie hierna, punt 104) die erop 

neerkomt dat in geval een sectorsanering doorgang zal vinden, zij haar 

weekcapaciteit zal maximeren op [150.000 - 200.000] slachtingen (= [8 - 9 

miljoen] slachtingen per jaar). Dit is gelijk aan circa 25% van de capaciteit van 

de in Nederland en de in de directe grensstreken gelegen industrile 

slachterijen met een capaciteit van meer dan 100.000 slachtingen per week.

[28]

52. Nederlandse varkens hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding dan die 

uit de ons omringende landen, waardoor sprake is van geringe 

aanbodsubstitutie. Het aanbod is beperkt en schaars. Tegelijkertijd is wel 

sprake van buitenlandse vraag. De Nederlandse slachterijen zijn niet de enige 

inkopers van Nederlandse slachtvarkens en ondervinden concurrentie van 

buitenlandse slachterijen, met name van die in de grensstreken. Het 

marktaandeel van buitenlandse slachterijen op de Nederlandse inkoopmarkt 

voor slachtvarkens is circa 7%.[29] Alle slachterijen die binnen acht uur rijden 

vanaf het aanleverpunt zijn gevestigd, kunnen redelijk met elkaar concurreren. 

Daar zitten ook slachterijen in Duitsland, Belgi en Frankrijk bij. Aangezien 



Duitse veehouders slechts voor 80% in de Duitse vraag kunnen voorzien, 

moeten Duitse slachterijen wel voor een deel in het buitenland inkopen. De 

(gedeeltelijke) inkoop in Nederland is voor buitenlandse slachterijen in het 

bijzonder interessant gezien de gunstige prijs-kwaliteitverhouding van 

Nederlandse slachtvarkens. Prijsstijgingen van slachtvarkens in het buitenland 

of prijsdalingen in Nederland leiden onmiddellijk tot een toename van de 

export.

53. Gezien het huidige politieke streven de Nederlandse varkensstapel 

drastisch te verminderen, zal het aanbod van slachtvarkens de komende jaren 

sterk dalen. In de laatste tien jaar is de varkensstapel met 5,8% gedaald en 

de daling neemt de laatste tijd toe. De Wet herstructurering varkenshouderij

[30] voorziet door middel van de invoering van zgn. varkensrechten in een 

reductie van de varkensstapel met 10% in 1998 en met nog eens 15% met 

ingang van 1 januari 2000. Laatstgenoemde reductie met 15% gaat niet door 

als gevolg van het arrest van het gerechtshof s-Gravenhage van 20 januari 

2000. In plaats daarvan heeft de overheid in 2000 de Meststoffenwet 

aangescherpt. Als gevolg van overheidsmaatregelen zal derhalve binnen een 

afzienbare termijn de varkensstapel met 15% worden gereduceerd. Het 

huidige aantal slachtingen van 18.644.000 zal derhalve volgens partijen 

afnemen tot circa 16,6 miljoen.[31]

54. Als gevolg van de overcapaciteit (zie hierna, punt 56) bij de slachterijen en 

de schaarste aan de kant van het aanbod, is en blijft de marktmacht van de 

aanbieders van slachtvarkens (de varkenshouders en handelaren) groot. Alle 

slachterijen willen de varkens immers graag hebben om de capaciteit te 

vullen. Dientengevolge bieden de slachterijen relatief hoge prijzen. 

Prijsontwikkelingen op de (wereldwijde, of ten minste Europese) afzetmarkt 

van de slachterijen waar zij geen vat op hebben kunnen daardoor slechts 

beperkt worden afgewenteld op de Nederlandse aanbieders van slachtvarkens.

55. Vanwege de relatieve kleinschaligheid van het aanbod, zijn er, naast 

Dumeco en SturkoMeat, vele varkensslachterijen in binnen- en buitenland 

waar varkenshouders en/of handelaren hun slachtvarkens aan kunnen leveren.

56. De Nederlandse slachterijen hebben op dit moment een overcapaciteit van 

circa 6,7%[32]. Vanwege de door de overheid gestuurde dringing van de 

Nederlandse varkensstapel (zie punt 53) zal die overcapaciteit bij gebreke van 

een sectorsanering op korte termijn tot circa 21% toenemen, aldus partijen. 

Dit is meer dan voldoende slachtcapaciteit om aan een eventuele toename 

van de aanvoer van slachtvarkens door de huidige leveranciers van 

Dumeco/SturkoMeat te voldoen. SturkoMeat heeft minder dan 10 handelaren 

die meer dan 100.000 varkens per jaar aanbieden, en de grootste handelaar 

biedt circa 300.000 varkens per jaar aan. Dit zijn geringe hoeveelheden in 

verhouding tot de capaciteit van (zelfs de kleinste) slachterijen. De omvang 

van de slachterijen van Dumeco en SturkoMeat is overigens vergelijkbaar met 

de omvang van andere slachterijen. Daar komt nog bij dat handelaren 

doorgaans hun aanbod verdelen over verschillende slachterijen. Het 

absorptievermogen van de slachterijen is overigens nog aanzienlijk groter, 

omdat slachterijen tegen geringe meerkosten hun capaciteit bijna kunnen 

verdubbelen met bedrijfstijdverlenging en door in meerploegendienst te gaan 

werken.

57. Ook in de ons omringende landen hebben de slachterijen overcapaciteit 

en is het absorptievermogen groot. Prijsstijgingen van slachtvarkens in het 

buitenland of prijsdalingen in Nederland leiden onmiddellijk tot een toename 



van de export (zie hiervoor, punt 25).

58. Behalve de buitenlandse slachterijen kunnen ook de runderslachterijen die 

in het kader van de runderslachtsanering mogelijk worden gesloten, als 

potentile concurrenten worden aangemerkt. Hoewel het ombouwen van een 

runderslachterij tot varkensslachterij aanzienlijke investeringen vergt, is het 

technisch mogelijk en is dit nog altijd goedkoper dan de bouw van een volledig 

nieuwe slachterij.

59. Er is geen enkele feitelijke of juridische belemmering voor varkenshouders 

en handelaren om van slachterij te wisselen. Er zijn geen contractuele 

bindingen met slachterijen, en ook uit hoofde van het lidmaatschap van een 

coperatie hebben de leden van de aandeelhouders van Dumeco geen 

verplichting om aan Dumeco te leveren. Noch is er enige juridische of financile 

drempel aan andere slachterijen dan Dumeco te leveren.[33] Uit de 

concentratie tussen Dumeco en Peerbooms blijkt dat als gevolg van de 

concentratie een groot deel van de leveranciers van slachterij wisselt. Dit zal 

ook bij de onderhavige concentratie gebeuren.

60. Als gevolg van voorgaande overwegingen zal een eventuele verlaging door 

Dumeco/SturkoMeat van de inkoopprijs direct worden afgestraft doordat 

leveranciers zullen overstappen naar andere slachterijen.

61. Dumeco en SturkoMeat zijn op hun afzetmarkten aan concurrentie 

blootgesteld. Mochten er derhalve inkoopvoordelen worden bereikt hetgeen 

noch het doel van de concentratie, noch een te verwachten gevolg is, dan 

zullen zij door de concurrentie gedwongen zijn dit voordeel aan hun afnemers 

door te geven, hetgeen in het voordeel van de consumenten is. De 

mededinging in het algemeen zal derhalve geen beperkingen ondervinden.

62. De uiteindelijke marktsituatie na de voorgenomen concentratie in 

Nederland zal liberaler zijn dan die welke in de zaak Danish Crown/Vestjyske 

Slagterier[34] door de Europese Commissie werd goedgekeurd. In die 

beschikking werd een aandeel van 58% op de relevante inkoopmarkt van 

slachtrunderen zonder meer goedgekeurd. Dit marktaandeel bracht geen 

machtspositie mee, vooral omdat de leveranciers in deze marktverhoudingen 

voldoende alternatieve kopers hadden. De marktaandelen van de meest nabije 

concurrenten waren daarbij overigens kleiner dan in de Nederlandse 

varkensmarkt: respectievelijk 9% en 8%. Ten aanzien van de inkoop van 

slachtvarkens zouden partijen in die zaak een marktaandeel bereiken van 

76%. De positie werd daar voorts versterkt doordat de meest nabije 

concurrenten reeds op maximale capaciteit werkten en geen mogelijkheid 

hadden tot uitbreiding of absorptie van ontevreden leveranciers van Danish 

Crown. Deze leveranciers van Danish Crown waren bovendien op grond van de 

statuten van de coperatie verplicht al hun varkens aan Danish Crown te 

leveren. De fusie werd desondanks toegestaan nadat partijen in die zaak zich 

bereid hadden getoond hun statuten dusdanig te wijzigen dat de leden van de 

coperaties vrij waren 15% van hun wekelijkse aanbod zonder beperking aan 

derden te leveren. Partijen wijzen erop dat Dumeco/SturkoMeat een veel lager 

marktaandeel zullen krijgen (circa 47% in plaats van 76%), hun concurrenten 

anders dan in Denemarken voldoende restcapaciteit hebben en hun 

leveranciers nu reeds volledig vrij zijn 100% van hun aanbod (in plaats van 

15% vanaf 1 oktober 2001 in Denemarken na de remedies) zonder beperking 

aan derden aan te bieden.

63. Partijen concluderen op grond van bovenstaande overwegingen dat er 



geen gevaar bestaat dat als gevolg van hun voorgenomen concentratie een 

machtspositie zal ontstaan of zal worden versterkt op enige markt, en dat 

mitsdien voor de voorgenomen concentratie geen vergunning is vereist.

Opvattingen marktpartijen

64. De NMa heeft naar aanleiding van de onderhavige zaak ambtshalve vragen 

gesteld aan handelaren waaronder leveranciers van partijen, concurrenten van 

partijen en belangenorganisaties van varkenshouders. Belangenorganisaties 

van varkenshouder hebben, ook na herhaald verzoek, niet gereageerd op de 

vragen van de NMa. De meeste aangeschreven handelaren en concurrenten 

hebben de vragen van de NMa wel beantwoord.

65. Verschillende marktpartijen hebben desgevraagd een reactie gegeven op 

de voorgenomen concentratie. Een aantal varkenshandelaren heeft daarbij 

aangegeven dat in hun ogen Dumeco als gevolg van de voorgenomen 

overname van SturkoMeat inkoopmacht zal verkrijgen op de markt voor 

slachtvarkens. Dit geldt volgens sommige handelaren met name in het zuiden 

van het land. Handelaren vrezen gedwongen te worden om hun gehele pakket 

varkens aan Dumeco te moeten leveren, omdat Dumeco aangegeven zou 

hebben enkel een geheel pakket te willen ontvangen in plaats van een 

gedeelte van een pakket. Anderen stellen daar tegenover dat een sterke partij 

juist voordelen biedt doordat een tegenwicht ontstaat voor de macht van 

vleesinkopers, zoals supermarkten. Daarnaast zien zij ook voordelen op het 

gebied van het dierwelzijn, public relations van de sector, certificering, 

voorlichting en logistiek. Er zijn ook marktpartijen die geen problemen 

verwachten als gevolg van de voorgenomen concentratie, omdat er voldoende 

alternatieven overblijven en er ook nog export mogelijk is. Zolang er een 

situatie van overcapaciteit bij de slachterijen bestaat zal er geen sprake zijn 

van inkoopmacht bij Dumeco, aldus verschillende marktpartijen.

66. Over de door partijen aangevoerde mogelijkheid dat veel leveranciers van 

met name SturkoMeat over zullen stappen naar een andere slachterij naar 

aanleiding van de voorgenomen concentratie (het zogenaamde Peerbooms-

effect) zijn de marktpartijen verdeeld. Een vergelijking met de situatie die 

ontstond naar aanleiding van de overname van Peerbooms gaat volgens een 

aantal marktpartijen niet op aangezien Peerbooms een veel kleinere partij was 

dan SturkoMeat. Volgens sommige marktpartijen zullen er als gevolg van 

deze overname te weinig slachterijen overblijven om slachtvarkens aan te 

leveren. Anderen zien wel voldoende mogelijkheden om over te stappen. 

Handelaren geven aan dat het moeilijk wordt een slachterij te vinden die een 

grote hoeveelheid varkens kan slachten. Een aantal marktpartijen geeft aan 

dat het coperatieve karakter van Dumeco mogelijk een rol kan spelen als 

motief om te zoeken naar alternatieven. Concurrenten van Dumeco 

verwachten een versterking van de eigen positie als gevolg van de 

voorgenomen concentratie; de verwachting dat veel leveranciers over zullen 

stappen, achten zij reel.

67. De voorgenomen concentratie alsmede de verticale ketenstructuren leiden 

volgens sommige marktpartijen tot een aanzienlijke beperking van de vrije 

concurrentie op de markt voor slachtvarkens. De afstand tussen de eerste en 

de tweede speler aan de inkoopkant van de markt voor slachtvarkens is 

volgens sommige marktpartijen ook zorgwekkend. De recente uitbraak van 

MKZ laat volgens sommigen de macht van de varkensslachterijen goed zien. 

Andere marktpartijen benadrukken dat zolang er overcapaciteit bij de 

varkensslachterijen bestaat er nog voldoende ruimte voor concurrentie blijft en 



de concurrentiedruk van kleinere slachterijen zeker zal blijven bestaan. Een 

deel van de marktpartijen verwacht weinig veranderingen in de varkenssector 

als gevolg van de voorgenomen concentratie.

Reactie partijen op opvattingen marktpartijen

68. De kritische reacties naar aanleiding van de voorgenomen concentratie 

zijn uitsluitend afkomstig van handelaren. Van concurrenten van partijen heeft 

de NMa positieve dan wel neutrale reacties ontvangen. Partijen verklaren dit 

aan de hand van een aantal factoren:

ketenintegratie;

de toenemende wettelijke en maatschappelijke eisen op het gebied van 

dierwelzijn, milieu, veterinaire eisen en voedselveiligheid;

productaansprakelijkheidwetgeving.

69. Ketenintegratie brengt volgens partijen met zich mee dat de 

varkenshouder in toenemende mate vraagt om een integrale aanpak van 

slachterijen en handel enerzijds en voer- en fokkerijorganisaties anderzijds. 

Slachterijen richten zich niet langer primair op het aankopen van varkens, 

maar meer op het ontwikkelen van leveranciersmanagement en het uitwerken 

van marketingformules gericht op het vergroten van de afzetmogelijkheden. Zij 

worden in toenemende mate de ketenbeheerder en zoeken meer en meer 

direct contact met de varkenshouder. Voor de onafhankelijk opererende 

handelaar is hier minder plaats. Handelaren die met professionele slachterijen 

willen werken, kunnen evenwel een belangrijke rol krijgen in het relatiebeheer 

en het leveranciersmanagement van de slachterijen. Zij kunnen de kwaliteits- 

en productnormen en in zekere zin zelfs de strategie van de slachterij 

verdedigen richting de varkenshouder en krijgen een meer 

vertegenwoordigende en logistieke functie in plaats van de traditionele 

handelaarsfunctie. Met name de transparantie-eisen brengen een beperking 

van de handelingsvrijheid van de varkenshandelaar met zich mee nu deze 

immers niet meer vrijelijk kan schuiven met varkens.

70. Grote private slachterijen als SturkoMeat hebben de afgelopen jaren veel 

energie gestoken in het assisteren van handelaren bij dit veranderingsproces. 

Zo zijn er handelarendagen, trainingen en chauffeursdagen georganiseerd. 

Nochtans hebben sommige handelaren die werken vanuit de traditionele 

handelsopvatting nog veel problemen met dit proces. Sommige handelaren 

wensen onder geen beding afstand te nemen van hun traditionele rol. Dit type 

handelaar ziet in de voorgenomen overname van SturkoMeat door Dumeco 

een verdere bevestiging van de professionalisering van de varkensvleessector 

en daarmee een bedreiging van hun oude handelaarfunctie. Deze handelaren 

zullen volgens partijen tegen de voorgenomen overname zijn.

71. Voorstanders van de overname zijn er ook, volgens partijen. De 

voorgenomen overname van SturkoMeat door Dumeco vergroot het 

concurrentievermogen van de Nederlandse varkenssector in het grotere 

Europa. Zij past in het Nederlandse streven naar rationalisatie en sanering van 

de varkensslachterijsector. De capaciteit van Dumeco en SturkoMeat zal in 

het geval van samenvoeging en doorgang van de sectorsanering immers 

worden gebracht van [150.000 - 200.000] slachtingen per week (inclusief de 

nieuwbouw in Apeldoorn, zie punt 50) tot maximaal [150.000 - 200.000] 

slachtingen per week. Niet alleen Dumeco en SturkoMeat zullen door deze 

overname sterker worden, maar ook de andere slachterijen, wier 

overcapaciteit zal dalen, aldus partijen. De vergroting van het 

concurrentievermogen van de Nederlandse varkenssector is ten slotte ook 



goed voor de varkenshouders doordat ruimte wordt geschapen voor verdere 

investeringen in voedselveiligheid, dierwelzijn en hygine. Om deze redenen is 

het volgens partijen verklaarbaar dat de voorgenomen overname als positief 

wordt ervaren door collega-slachterijen en varkenshouders. 

Beoordeling

Marktstructuur

72. De relevante markt is afgebakend als de nationale markt voor 

slachtvarkens, waarbij de sterke concurrentiedruk die uitgaat van buitenlandse 

varkensslachterijen, met name die in de grensstreken met Duitsland en Belgi, 

bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie wordt meegewogen. 

Op deze markt treden varkensslachterijen, zoals Dumeco en SturkoMeat, op 

als afnemers. Leveranciers op deze markt zijn varkenshandelaren en 

varkenshouders.

73. De omvang van de Nederlandse markt voor slachtvarkens bedroeg in 2000 

20.012.250 varkens.[35] Bij een gemiddelde prijs per varken van circa NLG 

210 had de Nederlandse markt voor slachtvarkens in 2000 een waarde van 

circa NLG 4,2 miljard. In 1999 bedroeg de omvang van de Nederlandse markt 

voor slachtvarkens 20.951.675 varkens[36] en bij een gemiddelde prijs per 

varkens van circa NLG 200 had de Nederlandse markt voor slachtvarkens in 

1999 een waarde van eveneens circa NLG 4,2 miljard.

74. Op de Nederlandse markt voor slachtvarkens had Dumeco in 2000 een 

marktaandeel van circa [30 - 40]% (1999: [30 - 40]%). Het marktaandeel van 

SturkoMeat was in 2000 circa [10 - 20]% (1999: [10 - 20]%). Het 

gezamenlijke marktaandeel van Dumeco en SturkoMeat op de Nederlandse 

markt voor slachtvarkens in 2000 zou dus circa [40 - 50]% (1999: [40 - 50]%) 

bedragen. Door de voorgenomen concentratie komen de twee grootste 

marktpartijen op de markt voor slachtvarkens tezamen.

75. In totaal zijn er in Nederland 21 varkensslachterijen met een capaciteit van 

meer dan 100.000 slachtingen per jaar. Acht daarvan zijn in handen van 

Dumeco en SturkoMeat. Dumeco heeft in 5 plaatsen een varkensslachterij 

(Olst, Twello, Boxtel, Helmond en Weert). SturkoMeat heeft in 3 plaatsen een 

varkensslachterij (Apeldoorn, Lichtenvoorde en Eindhoven). De 

varkensslachterijen van partijen zijn derhalve verspreid over Nederland. Ook de 

slachterijen van concurrenten zijn verspreid over Nederland. Hendrix Meat 

Group B.V., dochteronderneming van Nutreco Holding N.V. (hierna: Nutreco), 

heeft in 3 plaatsen een varkensslachterij (Emmen, Meppel en Druten). De 

overige concurrenten beschikken elk over n varkensslachterij met een 

capaciteit van meer dan 100.000 slachtingen per jaar. Daarnaast zijn in de 

grensstreek met Duitsland en Belgi respectievelijk negen en zes 

varkensslachterijen met een capaciteit van meer dan 100.000 slachtingen per 

jaar.

76. Derde speler op de markt voor slachtvarkens is Nutreco met een door 

partijen geschat marktaandeel van circa 13%. De vierde en vijfde speler op de 

markt voor slachtvarkens zijn Compaxo en Benedik met een marktaandeel 

van respectievelijk 6% en 5%. De overige spelers zijn allemaal kleiner. Verder 

zijn op de Nederlandse markt voor slachtvarkens buitenlandse slachterijen 

actief, die gezamenlijk een marktaandeel hebben van circa 7%.[37]



77. Het genoemde gezamenlijke marktaandeel van partijen op de Nederlandse 

markt voor slachtvarkens (circa [40 - 50]%) toont de sterke positie van partijen 

op deze markt aan. Dit gezamenlijke marktaandeel als zodanig geeft evenwel 

niet noodzakelijkerwijs reden om aan te nemen dat als gevolg van de 

concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden 

versterkt. De marktpositie van partijen kan in werkelijkheid sterker of zwakker 

zijn dan bovengenoemd marktaandeel uitdrukt. De feiten en omstandigheden 

die hier een rol in spelen komen hierna, in de punten 78 tot en met 106, aan 

de orde. Ten eerste zal worden ingegaan op kenmerken van de markt voor 

slachtvarkens. Vervolgens zal worden ingegaan op concurrentiedruk van 

buitenlandse slachterijen. Ten slotte zal worden ingegaan op toekomstige 

ontwikkelingen op de markt voor slachtvarkens.

Kenmerken van de markt voor slachtvarkens

78. In het navolgende zal een aantal voor de beoordeling van de gevolgen van 

de onderhavige concentratie relevante kenmerken van de markt voor 

slachtvarkens worden besproken. Achtereenvolgens komen de volgende 

kenmerken aan de orde: inkoopmacht, prijsvorming, vrijheid van levering en 

kleinschalig aanbod.

(a) Inkoopmacht

79. Inkoopmacht stelt een onderneming in staat om de prijs en andere 

inkoopvoorwaarden voor zijn leveranciers vast te stellen. Hierdoor is een 

onderneming met inkoopmacht in staat om betere inkoopvoorwaarden te 

realiseren dan zijn concurrenten.[38] Inkoopmacht is in de beschikkingen van 

de Europese Commissie en de NMa met name onderzocht in de retail-sector, 

met name bij supermarkten. Een onderneming met inkoopmacht kan 

eenzijdig inkoopcondities vaststellen en zou daardoor op de 

detailhandelsmarkt een poortwachtersfunctie gaan innemen, omdat zij de 

succesvolle introductie door leveranciers van nieuwe producten op deze markt 

in aanzienlijke mate zou kunnen benvloeden of zelfs reguleren.[39]

80. In de retail-sector zijn de verkoopmarkt en de inkoopmarkt nauw met 

elkaar verbonden.[40] Het marktaandeel van detailhandelaren is normaliter 

bepalend voor hun inkoopvolume, wat weer van doorslaggevende invloed is op 

hun positie op de inkoopmarkt. Omgekeerd is de positie van een 

detailhandelaar op de inkoopmarkt belangrijk voor de omstandigheden 

waaronder hij levensmiddelen kan verkopen aan de consument. De 

inkoopvoorwaarden zijn van belang bij het vaststellen van de detailhandelsprijs 

en zijn daarom van beslissende invloed op de mogelijkheid om op de 

detailhandelsmarkt te concurreren.[41] Een detailhandelsketen die relatief 

gunstige inkoopvoorwaarden kan bedingen, heeft daarmee een instrument in 

handen om zich op de afzetmarkt krachtiger te manifesteren.

81. In de onderhavige zaak is de situatie echter anders dan in de retail-sector. 

Ten eerste zijn in de varkensslachtsector de verkoopmarkt en de inkoopmarkt 

niet op een dergelijke, nauwe, manier met elkaar verbonden. De onderhavige 

zaak laat zien dat een sterke positie op de inkoopmarkt voor slachtvarkens 

niet noodzakelijkerwijs gepaard hoeft te gaan met sterke posities op de 

verkoopmarkten (zie hierna, de punten 109 tot en met 112).

82. Ten tweede is er een verschil in de aard van het product dat leveranciers 

van supermarkten respectievelijk varkensslachterijen leveren. Waar 

supermarkten ten opzichte van hun leveranciers een poortwachtersfunctie 



hebben doordat zij de macht hebben bepaalde merken of producten uit hun 

supermarktformules te weren, is er bij varkensslachterijen geen sprake van 

een dergelijke rol, omdat alle varkensslachterijen van hun leveranciers een 

homogeen product afnemen, namelijk slachtvarkens. Voor een leverancier is 

er geen prikkel[42] om per se aan (een) bepaalde slachterij(en) zijn 

slachtvarkens te leveren. Hierdoor heeft een slachterij weinig mogelijkheden 

om betere inkoopvoorwaarden te realiseren dan zijn concurrenten.

83. Ten derde is er een verschil in de positie in de bedrijfskolom waarin 

slachterijen en supermarkten zich bevinden. Waar supermarkten 

eindproducten aan consumenten leveren, zijn slachterijen een tussenschakel. 

Het is derhalve niet aannemelijk dat eventuele voordelen die op de 

inkoopmarkt door slachterijen zouden worden behaald, op geen enkele wijze 

doorgegeven zouden worden aan volgende schakels in de bedrijfskolom.

(b) Prijsvorming

84. De wekelijks wijzigende roepprijzen van de slachterijen zijn in de sector 

bekend via internet, teletekst en het Agrarisch Dagblad. De roepprijzen 

worden door de slachterijen verhoogd met toeslagen voor kwaliteit en 

kwantiteit en verlaagd met bepaalde inhoudingen. De toeslagen die 

slachterijen hanteren, worden niet gepubliceerd en kunnen van dag tot dag 

verschillen. Indien een slachterij in de loop van de week constateert dat het 

voor die week benodigde aantal varkens niet zal worden gehaald, worden voor 

de resterende dagen van de week de toeslagen verhoogd. Handelaren laten 

het aantal varkens dat zij bij een slachterij onderbrengen, afhangen van de 

prijs die de slachterij ervoor biedt.

85. De belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de hoogte van de 

biedprijzen zijn de afzetmarkt voor varkensvlees en de inkoopmarkt voor 

slachtvarkens. Een daling van de prijzen op de afzetmarkt van varkensvlees 

zal een neerwaarts effect hebben op de prijzen die varkensslachterijen bieden 

voor slachtvarkens. In reactie hierop zullen varkenshouders geneigd zijn, waar 

mogelijk, hun aanbod van varkens enkele dagen/weken op te houden in 

afwachting van hogere prijzen. Door het tekort aan slachtvarkens worden de 

slachterijen gedwongen hun biedprijzen te verhogen. Uiteindelijk zou de 

vleesprijs door het verminderde aanbod van slachtvarkens weer omhoog 

moeten gaan, hoewel dit niet per se het geval hoeft te zijn. De Nederlandse 

slachterijen hebben immers geringe invloed op de afzetmarkten voor 

varkensvlees.

86. Partijen hebben een grafiek overgelegd waaruit blijkt dat de prijstrends 

voor slachtvarkens in Nederland, Denemarken en de EU als geheel gelijk zijn 

in de zin dat stijgingen en dalingen van de prijzen telkens parallel lopen. Zelfs 

na de fusie van Danish Crown/Vestjyske Slagterier in Denemarken begin 

1999, waardoor de grootste varkensslachterij van Europa ontstond, liepen de 

prijzen van slachtvarkens in Denemarken in de pas met die in andere landen 

van de EU. Uit een overzicht van de wekelijkse roepprijzen in 2000 van 

verschillende varkensslachterijen[43] in Nederland blijkt dat de roepprijzen van 

deze slachterijen op dezelfde wijze zijn gerelateerd aan de internationale 

prijzen. Hieruit kan worden afgeleid dat de (prijzen op de) afzetmarkten voor 

varkensvlees een belangrijke factor zijn bij de prijsvorming op de markt voor 

slachtvarkens.

(c) Vrijheid van levering



87. Varkenshouders kunnen in beginsel uit drie structuren kiezen om hun 

varkens naar de slachterij te brengen:

1. de coperatieve structuur waarbij de varkenshouder lid is van en een 

rechtstreekse band heeft met een coperatie en levert aan een slachterij 

behorende bij de coperatie. Coperatie Dumeco U.A. is de enige coperatie wier 

leden zich uitsluitend op levering van slachtvarkens richten;

2. de handelaarstructuur waarbij de varkenshouder een rechtstreekse relatie 

heeft met een handelaar. De handelaar heeft een collecterende functie ten 

behoeve van de slachterij;

3. de varkenshouder die rechtstreeks levert aan een slachterij zonder lid te 

zijn van een coperatie.

88. Dumeco krijgt jaarlijks circa [4,5 - 5,5] miljoen varkens van leden van haar 

aandeelhouders aangeleverd. Dat komt erop neer dat circa 25% van de 

Nederlandse slachtvarkens via de coperatieve structuur wordt geleverd. De 

overige Nederlandse slachtvarkens worden ofwel via handelaren ofwel 

rechtstreeks aan de slachterij aangeboden. Het vermoeden van partijen is dat 

circa 67,5% van de Nederlandse slachtvarkens via de handelaarstructuur 

wordt aangeleverd en circa 7,5% van de Nederlandse slachtvarkens 

rechtstreeks van varkenshouders die geen lid zijn van een coperatie afkomstig 

is. Varkenshouders die geen lid zijn van de aandeelhouders van Dumeco en 

handelaren hebben doorgaans geen contract met slachterijen.

89. Voor de leden van de aandeelhouders van Dumeco moet onderscheid 

worden gemaakt tussen enerzijds de leden van Coperatie Dumeco U.A. en 

anderzijds de leden van Coperatie Cehave Landbouwbelang U.A., ZLTO en 

Coperatie Koninklijke Cebeco Groep U.A. Van de leden van Coperatie 

Dumeco U.A. levert naar schatting 99% of meer aan Dumeco. Daarnaast zijn 

er leden van de andere aandeelhouders (Coperatie Cehave Landbouwbelang 

U.A., ZLTO en Coperatie Koninklijke Cebeco Groep U.A.). Het lidmaatschap 

van deze coperaties staat los van het lidmaatschap van Coperatie Dumeco 

U.A. (maar kan daar ook mee zijn gecombineerd), waardoor er een iets verder 

verwijderde psychologische en economische band lijkt te zijn met Dumeco.

90. Beide type leden zijn volledig vrij in hun keuze van een varkensslachterij. 

In de zaak SturkoMeat Jansen Group[44] is door partijen in die zaak 

opgemerkt dat er geen formele belemmeringen bestaan voor varkenshouders 

die verbonden zijn aan een coperatie om aan andere varkensslachterijen te 

leveren. In dit kader kan verder opgemerkt worden dat de Europese 

Commissie in haar beschikking Danish Crown/Vestjyske Slagterier een 

vergelijking heeft gemaakt tussen de Deense coperatieve slachthuizen en 

Dumeco: Ofschoon er enige gelijkenissen bestaan tussen de Deense 

coperatieve structuur en die in andere landen, lijkt het Deense systeem aan 

de landbouwers naar verhouding meer restricties op te leggen. Een 

Nederlandse slachthuiscoperatie[45] voorziet bijvoorbeeld niet in een 

exclusieve leveringsplicht en er is geen vooropzegtermijn om de coperatie te 

verlaten. De coperatie is echter wel verplicht om aan te kopen wat de leden 

wensen aan te bieden. Indien een lid zijn volledige productie aan de coperatie 

aanbiedt, dan heeft hij recht op een jaarlijkse bonus. Die betaling bedraagt 

echter slechts een fractie van de bonus die de Deense coperaties betalen 

(circa 0,40 NLG of 0,18 EUR per varken tegenover circa 0,50 DKK of ca. 5 

EUR per varken), en bijgevolg worden de landbouwer veel minder 

leveringsbeperkingen opgelegd.[46]

91. Ook ketenbinding (de zogeheten Integraal Keten Beheer-regeling) kan 

varkenshouders er niet van weerhouden om te gaan leveren aan een andere 



slachterij. De slachterij houdt in het kader van de ketenbinding informatie over 

de varkens bij. Deze informatie kan echter door de slachterij bij een overgang 

aan de varkenshouder, of rechtstreeks aan de andere slachterij, worden 

verstrekt.

92. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat 

varkenshouders en handelaren vrij zijn in hun keuze van een varkensslachterij.

(d) Kleinschalig aanbod

93. Zowel bij varkenshouders als bij handelaren is een professionalisering en 

concentratietendens in de loop der jaren zichtbaar (zie punt 40). De omvang 

en het aantal varkenshouders in Nederland zag er in 1999 als volgt uit:

Bron: CBS

94. Uit een door partijen overgelegd overzicht van de leveranciers van 

slachtvarkens van SturkoMeat blijkt dat circa de helft van de handelaren die 

leveren aan SturkoMeat meer dan 100.000 slachtvarkens per jaar (circa 2.000 

slachtvarkens per week) levert aan SturkoMeat, waarbij de grootste handelaar 

circa 300.000 slachtvarkens per jaar (circa 6.000 per week) levert. De andere 

helft van de handelaren die leveren aan SturkoMeat leveren alle minder dan 

100.000 slachtvarkens per jaar. Verder hebben partijen een overzicht 

overgelegd waaruit blijkt dat deze grootte van handelaren niet of nauwelijks 

afwijkt van die van handelaren van andere slachterijen.

95. Verder blijkt uit een door partijen overgelegd overzicht dat van de 

zeventien grootste handelaren van SturkoMeat slechts twee handelaren 100% 

van de slachtvarkens levert aan SturkoMeat. Alle andere handelaren leveren 

daarnaast aan een andere slachterij en/of exporteren.

96. Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat door de 

relatieve kleinschaligheid van het aanbod ook andere slachterijen dan die van 

Dumeco en SturkoMeat in staat zijn om als afnemer van handelaren en 

varkenshouders te dienen. Het zal niet snel gebeuren dat een slachterij niet 

voldoende capaciteit heeft om varkens af te nemen van een grote handelaar.

Conclusie betreffende kenmerken van de markt voor slachtvarkens

97. Op grond van de besproken kenmerken van de markt voor slachtvarkens 

kan geconcludeerd worden dat een varkensslachterij ondanks een sterke 

positie op de inkoopmarkt weinig mogelijkheden heeft om betere 

inkoopvoorwaarden te realiseren dan zijn concurrenten. Voor prijsvorming op 

Grootte van 

varkenshouder

Aantal 

varkenshouders

Aantal 

varkens [47]

1-299 6.17 925.5

300-499 2.485 994

500-999 3.178 2.383.500

1000-1499 1.974 2.467.500

1500-1999 1.101 1.926.750

2000-2499 590 1.327.500

>2500 928 3.433.600

Totaal 16.426 13.458.350



de markt voor slachtvarkens zijn de (prijzen op de) afzetmarkten voor 

varkensvlees een belangrijke factor en hier hebben partijen een beperkt 

marktaandeel en beperkte invloed. Handelaren laten het aantal varkens dat zij 

bij een slachterij onderbrengen, afhangen van de prijs die de slachterij ervoor 

biedt. Uit door partijen overgelegd materiaal blijkt afdoende dat de prijzen voor 

slachtvarkens internationaal en nationaal als geheel gelijk zijn in de zin dat 

stijgingen en dalingen van de prijzen telkens parallel lopen. Verder zijn de 

leveranciers van Dumeco en SturkoMeat vrij in de keuze van een slachterij. 

Door de relatieve kleinschaligheid van het aanbod en de aanwezige 

overcapaciteit zijn ook andere slachterijen dan die van Dumeco en 

SturkoMeat in staat om als afnemer van handelaren en varkenshouders te 

dienen. Partijen zullen ook na de voorgenomen concentratie niet in staat zijn 

om betere inkoopvoorwaarden te realiseren dan hun concurrenten.

Concurrentiedruk van buitenlandse slachterijen

98. Er is vraag naar Nederlandse slachtvarkens afkomstig van buitenlandse 

slachterijen. In de grensstreken met Duitsland en Belgi zitten negen 

respectievelijk zes varkensslachterijen met een capaciteit van meer dan 

100.000 slachtingen per jaar, die niet alleen concurrentiedruk uitoefenen maar 

ook daadwerkelijk Nederlandse varkens slachten. In 2000 werden circa 1,4 

miljoen slachtvarkens oftewel circa 7% van de Nederlandse varkens geleverd 

aan buitenlandse varkensslachterijen. De tabel in punt 30, waarin een 

overzicht wordt gegeven van de export van slachtvarkens naar het buitenland 

in de afgelopen zes jaren, laat zien dat dit aantal in 1995 en 1996 2,8 miljoen 

bedroeg.

99. In de beschikking in de zaak Danish Crown/Vestjyske Slagterier[48] 

maakte de Commissie een vergelijking tussen de export van levende 

slachtvarkens vanuit Denemarken en de export vanuit Nederland. De 

Commissie oordeelde dat de uitvoer vanuit Denemarken nog steeds uiterst 

beperkt is in vergelijking met bijvoorbeeld de uitvoer van Nederlandse varkens 

naar Duitsland. In 1996 bijvoorbeeld was de prijs in Duitsland slechts 1,5% 

hoger dan in Nederland (vergeleken met het prijsverschil van 4,3% met 

Denemarken) en Nederland voerde 1.916.201 slachtvarkens uit naar 

Duitsland. Deze uitvoer vertegenwoordigde ongeveer 15% van de Nederlandse 

slachtvarkensproductie in vergelijking met de minder dan 1,3% van de Deense 

productie.

100. Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen hierover is gezegd in de 

punten 26 tot en met 31.

Ontwikkelingen op de markt voor slachtvarkens

101. Het aanbod van slachtvarkens neemt af, mede vanwege 

overheidsmaatregelen (zie punt 53). In een rapport van LTO[49] wordt gesteld 

dat herstructurering van de sector en inkrimping van de varkensstapel nodig is 

voor het behoud van voldoende toekomstperspectief voor de sector. LTO stelt: 

Vaste relaties tussen varkenshouders en slachterijen zijn noodzakelijk om te 

komen tot een meer stabiele prijsvorming, verruiming van de 

afzetmogelijkheden, beperking van de kosten en meer toegevoegde waarde. 

De tijd van vrijheid blijheid in de afzet is voorbij. Zonder ketenvorming, vaste 

relaties en stabiele afzetpatronen is er naar de mening van de vakgroep geen 

toekomst voor de varkenshouderij in Nederland.

102. In dit kader is verder relevant dat de varkensslachterijen recent een 



akkoord hebben bereikt over een zogenaamde warme sanering van de 

slachtsector.[50] Met de sanering wordt de sluiting van zes 

varkensslachterijen en daardoor een afname van de slachtcapaciteit met 17% 

beoogd. Op 5 april 2001 is tussen de slachterijen enerzijds en de Stichting 

Saneringsfonds Varkensslachterijen (hierna: SSV) anderzijds de 

Saneringsovereenkomst Varkensslachtsector hiertoe gesloten. Deze is door 

partijen desgevraagd overgelegd. Partijen hebben eveneens een voorbeeld van 

een individuele saneringsovereenkomst overgelegd.

103. Deze Saneringsovereenkomst Varkensslachtsector treedt uitsluitend in 

werking onder de opschortende voorwaarde dat de Nederlandse 

mededingingsautoriteit uiterlijk op 1 oktober 2001 toestemming heeft gegeven 

voor het geheel van de door partijen beoogde transacties waarbij de 

varkensslachtcapaciteit in Nederland wordt verminderd (artikel 1 van de 

Saneringsovereenkomst Varkensslachtsector). De individuele 

saneringsovereenkomsten kennen eveneens de opschortende voorwaarde van 

toestemming van de d-g NMa. Voorts is er de opschortende voorwaarde dat 

de SSV met zoveel andere slachterijen overeenstemming heeft bereikt 

omtrent beindiging van hun varkensslachtactiviteiten dat daardoor in zijn 

totaliteit een voldoende vermindering van de varkensslachtcapaciteit in 

Nederland wordt bereikt, zulks tot genoegen van de SSV. Alleen de SSV en 

de betrokken uittredende slachterijen weten met wie de SSV individuele 

saneringsovereenkomsten heeft gesloten.

104. Dumeco is een van de varkensslachterijen die heeft aangegeven 

slachtcapaciteit te willen opgeven. Dumeco heeft de door haar zelf 

ondertekende individuele saneringsovereenkomst met betrekking tot een 

nader te bepalen locatie overgelegd.

105. Volgens partijen is met de sanering in de varkensslachtsector van 1995

[51] de daadwerkelijke structurele overcapaciteit in de sector niet 

weggenomen. Hierbij brengen partijen naar voren dat de varkensstapel als 

gevolg van overheidsmaatregelen in de afgelopen jaren al sterk is afgenomen 

(zie punt 53) en in volgende jaren verder zal afnemen. Deze dringing van de 

varkensstapel wordt gezien als noodzakelijke voorwaarde voor Nederland om 

tegen 2003 te kunnen voldoen aan de eisen van de zgn. Nitraatrichtlijn.[52] De 

beoogde vermindering van de varkensstapel zou oorspronkelijk worden 

gerealiseerd door de Wet herstructurering varkenshouderij en nadat deze door 

een aantal juridische procedures is gestrand, door middel van de 

Meststoffenwet en een aantal flankerende maatregelen, waaronder de 

Regeling beindiging veehouderijtakken. Het Nederlandse aanbod van 

slachtvarkens zal ten gevolge van deze maatregelen met circa 15% afnemen. 

Door de afname van het Nederlandse aanbod van slachtvarkens zal, 

onafhankelijk van de uitkomst van de beoordeling door de d-g NMa van de 

nieuwe saneringsregeling, in ieder geval verwacht mogen worden dat er een 

structurele overcapaciteit zal blijven bestaan.

106. Bij de beoordeling van concentraties moet rekening worden gehouden 

met ontwikkelingen op de markt in de nabije toekomst. Dat met een 

toekomstige saneringsregeling die nog is onderworpen aan toestemming van 

de d-g NMa, bij de beoordeling van de onderhavige concentratie nu al rekening 

zou moeten worden gehouden, lijkt niet direct aannemelijk. In de 

Saneringsovereenkomst Varkensslachtsector en in de individuele 

saneringsovereenkomsten is expliciet opgenomen dat deze zijn onderworpen 

aan toestemming van de d-g NMa. Op het moment dat de saneringsregeling 

aan het toezicht van de d-g NMa is onderworpen, zal de d-g NMa de gevolgen 



ervan voor de markt beoordelen. Bij de beoordeling van de onderhavige 

concentratie worden de gevolgen van de toekomstige saneringsregeling voor 

de markt derhalve nog niet meegenomen.

Conclusie

107. Ondanks de sterke positie van partijen op de markt voor slachtvarkens 

en de structuur van deze markt zijn er belangrijke factoren aanwezig die het 

marktaandeel van partijen relativeren. Die relativerende factoren zijn in de 

eerste plaats gelegen in de kenmerken van de markt voor slachtvarkens. Als 

gevolg van de wijze van prijsvorming, de vrijheid die leveranciers hebben ten 

aanzien van de keuze van hun slachterij en de relatieve kleinschaligheid van 

het aanbod, zullen partijen ook na de voorgenomen concentratie niet in staat 

zijn om betere inkoopvoorwaarden te realiseren dan hun concurrenten, mede 

omdat zij op de verkoopmarkten niet over een sterke positie beschikken. In de 

tweede plaats oefenen buitenlandse slachterijen concurrentiedruk uit, 

waardoor zij een belangrijke disciplinerende factor zijn voor de positie van 

partijen op de markt voor slachtvarkens. Ten derde zal de 

Saneringsovereenkomst Varkensslachtsector zijn onderworpen aan 

toestemming van de d-g NMa, zodat op dat moment de gevolgen ervan voor 

de markt voor slachtvarkens zullen worden beoordeeld. Door de afname van 

het Nederlandse aanbod van slachtvarkens zal, onafhankelijk van de uitkomst 

van de beoordeling door de d-g NMa van de nieuwe saneringsregeling, in ieder 

geval verwacht mogen worden dat er een zekere structurele overcapaciteit zal 

blijven bestaan.

108. Op grond van het voorgaande is er geen reden om aan te nemen dat als 

gevolg van de onderhavige concentratie een economische machtspositie kan 

ontstaan of worden versterkt op de markt voor slachtvarkens die tot gevolg 

heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een 

deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

Markt(en) voor karkassen en technische delen en de markt voor uitgebeend 

varkensvlees

109. Marktinformatie waarbij onderscheid wordt gemaakt naar karkassen en 

technische delen enerzijds en uitgebeend varkensvlees anderzijds is volgens 

partijen niet voorhanden. Partijen hebben echter op basis van eigen gegevens 

en gegevens van GIRA[53] en de PVE met betrekking tot de Europese 

productie van varkensvlees een inschatting gemaakt van hun gezamenlijke 

positie op de markt(en) voor karkassen en technische delen en de markt voor 

uitgebeend varkensvlees.

110. De totale productie van varkensvlees in de Europese Unie in 2000 is 

circa 17,5 miljoen ton karkasgewicht per jaar. Dit cijfer is gebaseerd op 204 

miljoen slachtingen en een gemiddeld karkasgewicht van 86,7 kg.[54] Op 

basis van deze productie is het gezamenlijke marktaandeel van Dumeco en 

SturkoMeat op de Europese markt voor varkensvlees kleiner dan 5%. Hierbij 

is geen onderscheid aangebracht naar karkassen en technische delen 

enerzijds en uitgebeend varkensvlees anderzijds. De ervaring van partijen is 

dat het gewicht van uitgebeend varkensvlees circa 63% is van het gewicht in 

de been. Op basis hiervan schatten partijen de omvang van de Europese 

markt voor uitgebeend varkensvlees op circa 11,o25 miljoen ton 

karkasgewicht. Op basis van deze totale marktomvang is het gezamenlijke 

marktaandeel van Dumeco en SturkoMeat op de Europese markt voor 

uitgebeend varkensvlees circa 4%. Het is niet aannemelijk dat de positie van 



partijen op (een) Europese markt(en) voor karkassen en technische delen 

aanzienlijk afwijkt van de hier genoemde marktaandelen op de markt voor 

varkensvlees of de markt voor uitgebeend varkensvlees.

Markt voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op vers 

vlees

111. De Nederlandse markt voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten 

gebaseerd op vers vlees heeft een omvang van circa 574.000 ton per jaar.[55] 

Op basis van deze totale omvang hebben partijen een gezamenlijk 

marktaandeel van circa [0 - 10]%. Partijen hebben aannemelijk gemaakt dat 

hun gezamenlijke positie op een Europese markt voor verse vleesproducten 

en vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees aanzienlijk kleiner is dan [0 - 

10]%.[56]

112. Als onderscheid wordt gemaakt naar een huishoudelijke en een 

buitenhuishoudelijke markt voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten 

gebaseerd op vers vlees in Nederland (zie punt 23), dan hebben partijen op de 

huishoudelijke markt voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten 

gebaseerd op vers vlees een gezamenlijk marktaandeel van circa [10 - 20]% 

en op de buitenhuishoudelijke markt voor verse vleesproducten en 

vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees een gezamenlijk marktaandeel 

van circa 0,1%. Partijen hebben aannemelijk gemaakt dat hun gezamenlijke 

positie op een Europese huishoudelijke markt voor verse vleesproducten en 

vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees minder dan 5% is. Op een 

buitenhuishoudelijke Europese markt voor verse vleesproducten en 

vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees is de gezamenlijke positie van 

partijen verwaarloosbaar klein.

 

VII. NEVENRESTRICTIES

113. Partijen hebben verzocht een non-concurrentiebeding en een niet-

wervingsbeding aan te merken als nevenrestrictie. Deze bedingen zijn 

neergelegd in de artikelen 8.5 tot en met 8.7 van de Koopovereenkomst. Het 

non-concurrentiebeding houdt in dat het Meatpoint B.V. (hierna: Meatpoint) 

alsmede de heer A.Th.M van der Laan verboden is om binnen een periode van 

vijf jaar na de overdrachtsdatum direct dan wel indirect betrokken te zijn bij 

activiteiten welke concurrerend zijn met de slacht- en vers vleesactiviteiten die 

ten tijde van de overdrachtsdatum door SturkoMeat of haar dochters worden 

verricht. Indien Meatpoint een vennootschap die concurrerende activiteiten 

uitoefent, overneemt of daar een belang in verwerft dient zij de concurrerende 

activiteiten op zo kort mogelijke termijn af te stoten, waarbij Dumeco het right 

of first refusal heeft.

114. Het niet-wervingsbeding houdt in dat het Meatpoint verboden is 

gedurende een periode van vijf jaar na de overdrachtsdatum personeel in 

dienst bij SturkoMeat of haar dochters te benaderen voor een functie bij 

Meatpoint of daarmee gelieerde vennootschappen alsmede om dit personeel 

in dienst te nemen of met hen een andere overeenkomst voor tewerkstelling te 

sluiten, behoudens na voorafgaande goedkeuring van Dumeco. De heer 

A.Th.M. van der Laan staat er tevens voor in dat zijn zusters als indirect 

belanghebbenden in Meatpoint eveneens niet in strijd met de beschreven 

bedingen zullen handelen.



115. Partijen stellen dat het non-concurrentiebeding en het niet-

wervingsbeding voor de duur van vijf jaar onlosmakelijke voorwaarden voor de 

Koopovereenkomst zijn vanwege de hoge prijs die wordt betaald voor de 

goodwill en het feit dat Meatpoint als financieel krachtige en volwaardige 

speler actief blijft in de sector. Doordat Meatpoint actief blijft in de sector 

behoudt zij op een vanzelfsprekende wijze contacten met afnemers, 

leveranciers en personeel, aldus partijen.

116. Het non-concurrentiebeding valt uiteen in een algemeen deel en een deel 

dat betrekking heeft op het geval waarin Meatpoint een vennootschap die 

concurrerende activiteiten uitoefent, overneemt of daar een belang in verwerft. 

Wat betreft het algemene deel van het non-concurrentiebeding kan worden 

aangenomen dat in het onderhavige geval Dumeco voor een periode van drie 

jaar dient te worden beschermd tegen mogelijk concurrerend handelen van 

Meatpoint. Het is begrijpelijk dat de koper tot op zekere hoogte beschermd 

wenst te worden tegen concurrerend handelen van de verkoper teneinde de 

koper in staat te stellen de volledige waarde van de overgedragen activiteiten 

te verwerven. Dit algemene deel van het non-concurrentiebeding kan derhalve 

aanvaard worden als nevenrestrictie voorzover het de duur van drie jaar niet 

overschrijdt, betrekking heeft op het gebied waarop de huidige activiteiten van 

SturkoMeat plaatsvinden en het niet ziet op het verschaffen van leningen of 

ander krediet.

117. Het deel van het non-concurrentiebeding dat voorschrijft dat Meatpoint, in 

het geval waarin zij een vennootschap die concurrerende activiteiten uitoefent, 

overneemt of daar een belang in verwerft, de concurrerende activiteiten op zo 

kort mogelijke termijn af dient te stoten, waarbij Dumeco het right of first 

refusal heeft, is niet rechtstreeks verbonden aan de concentratie en 

noodzakelijk voor de verwezenlijking van de concentratie. De materile 

draagwijdte van dit beding gaat verder dan wat redelijkerwijs daartoe nodig kan 

worden geacht. Dit deel van het overeengekomen non-concurrentiebeding kan 

derhalve niet als nevenrestrictie worden aanvaard.

118. Het niet-wervingsbeding kan als rechtstreeks verbonden aan en 

noodzakelijk voor de concentratie geacht worden voorzover het de duur van 

drie jaar niet overschrijdt, het betrekking heeft op het actief werven van 

werknemers met belangrijke knowhow betreffende SturkoMeat of haar 

dochterondernemingen en met het begrip gelieerde vennootschappen 

dochterondernemingen van Meatpoint worden bedoeld.

119. Het non-concurrentiebeding en het niet-wervingsbeding voorzover deze 

betrekking hebben op A.Th.M. van der Laan en/of zijn zusters kunnen niet als 

nevenrestricties worden aangemerkt, aangezien geen van genoemde 

personen aan te merken is als verkoper.

 

VIII. CONCLUSIE

120. 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.

121. 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.

122. Gelet op de overwegingen 116 tot en met 119 is de directeur-generaal 

van oordeel dat, voorzover de in de punt 113 en 114 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 deze clausules betrekking hebben op Meatpoint, 

voorzover het algemene deel van het non-concurrentiebeding de duur van drie 

jaar niet overschrijdt, betrekking heeft op het gebied waarop de huidige 

activiteiten van SturkoMeat plaatsvinden en het niet ziet op het verschaffen 

van leningen of ander krediet en voorzover het niet-wervingsbeding de duur van 

drie jaar niet overschrijdt, het betrekking heeft op het actief werven van 

werknemers met belangrijke knowhow betreffende SturkoMeat of haar 

dochterondernemingen en met het begrip gelieerde vennootschappen 

dochterondernemingen van Meatpoint worden bedoeld.

Datum: 11 mei 2001

 

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] SturkoMeat koopt geen slachtzeugen in. Slachtzeugen zullen in het 

navolgende derhalve buiten beschouwing blijven. Zie ook het besluit van 24 juli 

1998 in zaak 775/Hendrix Vlees Druten Murris Meppel Smits Emmen, punten 

22 en 23, waaruit blijkt dat voor het slachten van zeugen een zwaardere 

constructie van de slachtlijn is vereist. De producten die ontstaan uit het 

slachten van zeugen zijn, aldus informatie van de partijen in die zaak, niet 

geschikt om te verwerken als vers varkensvlees maar alleen geschikt voor de 

verwerking in vleeswaren en vleesconserven. In die zaak is niet uitgesloten dat 

er, separaat van de markt voor slachtvarkens, een markt voor slachtzeugen 

bestaat.

[2] Technische delen zijn de grote delen in de been, zoals kop, romp, poten 

et cetera.

[3] Zie het besluit van 18 mei 1998 in zaak 349/SturkoMeat Jansen Group, 

het besluit in zaak 775/Hendrix Vlees Druten Murris Meppel Smits Emmen, 



reeds aangehaald, en het besluit van 23 oktober 1998 in zaak 967/Dumeco 

Peerbooms. Zie ook de beschikking van de Europese Commissie van 11 

januari 1999 in zaak IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier.

[4] Zie ook het besluit van 13 maart 2001 in zaak 2355/Dumeco Gebr. Kroot, 

punt 17.

[5] Onder de out-of-home-markt wordt verstaan: horeca, cateraars, 

instellingen (ziekenhuizen en dergelijke) die leveren aan eindgebruikers voor 

gebruik buitenshuis.

[6] Verse vleesproducten zijn eindproducten, zoals men die in de supermarkt 

en bij de slager vindt (bijvoorbeeld speklappen, varkenshaas, biefstuk).

[7] Vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees onderscheiden zich van verse 

vleesproducten doordat zij enige bewerking hebben ondergaan die geen 

invloed op de houdbaarheid heeft gehad (bijvoorbeeld cordon bleu, blinde vink, 

Wiener schnitzel).

[8] Dit wordt bevestigd door de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren 

(hierna: PVE).

[9] Zie bijvoorbeeld het besluit van 30 december 1999 in zaak 1687/Meatpoint 

CSG.

[10] In de praktijk bevinden de inkopers van slachtvarkens, die deze ook 

fysiek verwerken, zich om deze reden in ieder geval binnen een gebied dat in 

acht uur rijden van de varkenshouderijen kan worden bereikt, aldus partijen.

[11] De uitvoer van levende slachtvarkens bedroeg in 2000 ca. 1,4 miljoen 

stuks. Dit is circa 7,5% van het aantal slachtingen (18.644.000) in Nederland 

(bron: PVE).

[12] De meerkosten per varken dat wordt aangevoerd uit de verstgelegen 

locatie binnen Nederland bedragen volgens partijen NLG 1,-. In verhouding tot 

de totale prijs per varken is dit een zeer gering bedrag (0,38%).

[13] Dit onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. J.W. Velthuijsen van de 

Universiteit van Amsterdam, tevens partner van PriceWaterHouseCoopers, 

prof. dr. J.J.M. Theeuwes en F. Felso, beiden verbonden aan de Stichting voor 

Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (SEO).

[14] Een hoge prijscorrelatie suggereert dat de kruiselingse prijselasticiteiten 

tussen Nederlandse en Duitse slachtvarkens groot is en dat er een 

competitieve interactie bestaat tussen deze beide gebieden. Positieve 

prijscorrelatie wil niet zeggen dat met zekerheid geconcludeerd mag worden 

dat Nederlandse en Duitse slachterijen zich op dezelfde markt begeven. Het 

is echter wel een noodzakelijke, maar geen voldoende, voorwaarde voor een 

dergelijke conclusie.

[15] Ter vergelijking: in de beschikking van de Europese Commissie van 22 

juli 1992 in zaak IV/M.190 - Nestl/Perrier werd op basis van een prijscorrelatie 

van tussen de 0,85 en 1 geconcludeerd dat de verschillende soorten 

mineraalwater tot dezelfde relevante markt behoorden.



[16] Zie het besluit in zaak 349/SturkoMeat Jansen Group, reeds aangehaald, 

het besluit in zaak 775/Hendrix Vlees Druten Murris Meppel Smits Emmen, 

reeds aangehaald, en het besluit in zaak 967/Dumeco Peerbooms, reeds 

aangehaald.

[17] Geval van Afrikaanse varkenspest (1986), varkenspest Belgi (1989), 

blaasjesziekte (1992), grote uitbraak varkenspest (1997) en MKZ (2001).

[18] Het betreft hier afgeronde cijfers.

[19] De Nederlandse vee-, vlees- en eiersector in cijfers. Het jaar 2000 

voorlopig, Rijswijk, Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren, januari 2001, 

rapportnr. 0101 (hierna: PVE 2000 voorlopig), p. 21.

[20] Zie het besluit in zaak 349/SturkoMeat Jansen Group, reeds aangehaald, 

punt 32.

[21] Zie het besluit in zaak 967/Dumeco Peerbooms, reeds aangehaald, 

punten 17 en 18.

[22] Zie ook het besluit in zaak 2355/Dumeco Gebr. Kroot, reeds aangehaald, 

punt 15.

[23] Zie bijvoorbeeld het besluit van 28 juli 1999 in zaak 1402/Zwanenberg 

Offerman, van 21 oktober 1999 in zaak 1547/Sara Lee Meester, en in zaak 

1687/Meatpoint CSG, reeds aangehaald.

[24] Zie bijvoorbeeld Faull & Nickpay, The EC Law of Competition, 1999, par. 

6.302 e.v.

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

15 april 1996 in zaak IV/M.731 - Kvaerner/Trafalger, punt 17. 

[26] Zie het besluit in zaak 967/Dumeco Peerbooms, reeds aangehaald.

[27] Partijen verwijzen naar het besluit van 7 juli 1999 in zaak 1132/FCDF De 

Kievit, punt 106 en 130, alsmede de fusies die aanleiding gaven tot de 

verschillende uittreedgeldprocedures zoals bijvoorbeeld zaak C-224/94, De 

Bie a.o. v. Campina Melkunie.

[28] Partijen hebben dit als volgt berekend. De totale capaciteit van de in de 

relevante markt opererende slachterijen na een Nederlandse sanering 

schatten partijen op: in Nederland (circa 20 miljoen 17% =) 16,6 miljoen, in 

Duitse grensstreken 11,6 miljoen en in Belgische grensstreken 5,3 miljoen, 

zijnde in totaal 33,5 miljoen. Uitgaande van die marktomvang zou de 

combinatie Dumeco/SturkoMeat aldus een marktaandeel krijgen van circa 

25%. Zou geheel worden geabstraheerd van iedere buitenlandse invloed, 

hetgeen niet realistisch is volgens partijen, dan zou Dumeco een 

marktaandeel krijgen van circa 51,6%.

[29] De verkoop van slachtvarkens door Nederlandse varkenshouders en 

handelaren bedroeg in 2000 20.012.250, waarvan 1.368.250 werden verkocht 

aan buitenlandse slachterijen (bron: PVE/Dumeco).



[30] Wet van 9 april 1998, houdende regels inzake een stelsel van 

varkensrechten en een heffing terzake van het houden van varkens (Wet 

herstructurering varkenshouderij), Stb. 1998, 236.

[31] De Stichting Saneringsfonds Varkensslachterijen prognosticeert een iets 

minder sterke daling tot 17,7 miljoen.

[32] De totale opgegeven slachtcapaciteit van de Nederlandse slachterijen is 

circa 20 miljoen slachtingen per jaar. In 2000 zijn 18.644.000 varkens 

geslacht. Dit resulteert in een overcapaciteit van circa 6,7%.

[33] Dumeco verstrekt weliswaar een bepaalde extra vergoeding aan leden-

varkenshouders die hun varkens aan Dumeco leveren en aan bepaalde 

voorwaarden voldoen, maar deze vergoeding is zeer gering in verhouding tot 

de totale prijs per varken en vormt in de praktijk geen enkele belemmering om 

van slachterij te wisselen.

[34] Beschikking van de Europese Commissie in zaak IV/M.1313 Danish 

Crown/Vestjyske Slagterier, reeds aangehaald.

[35] In 2000 zijn in Nederland 18.644.000 varkens geslacht. Daarnaast zijn 

door buitenlandse slachterijen 1.368.250 varkens bij Nederlandse 

varkenshouders en handelaren gekocht. Bron: PVE.

[36] In 1999 zijn in Nederland 19.544.000 slachtingen verricht. De betreffende 

varkens waren vrijwel allemaal in Nederland ingekocht. Daarnaast zijn door 

buitenlandse slachterijen 1.397.675 varkens bij Nederlandse varkenshouders 

en

-handelaren gekocht. Bron: PVE. 

[37] De in de punten 74 en 77 genoemde marktaandelen zijn schattingen van 

partijen, waarvan de juistheid is bevestigd door de PVE.

[38] Zie Faull & Nickpay, The EC Law of Competition, par. 6.302 e.v.

[39] Zie het besluit van 15 juli 1998 in zaak 811/Vendex Food Group De Boer 

Unigro, punt 49.

[40] Zie bijvoorbeeld de beschikking van de Europese Commissie van 27 

augustus 1996 zaak IV/M.803 - Rewe/Billa. 

[41] Zie het besluit in zaak 811/Vendex Food Group De Boer Unigro, reeds 

aangehaald, punt 38.

[42] Zoals een succesvolle introductie van een nieuw product of de 

positionering van een product in een bepaald segment van de markt.

[43] Dit betreft de volgende slachterijen: Dumeco, SturkoMeat, Zuid-Groep, 

Hendrix Meat Group, Compaxo, Udema en Hilckmann.

[44] Zie het besluit in zaak 349/SturkoMeat Jansen Group, reeds aangehaald, 

punt 22.



[45] Hier wordt Dumeco bedoeld, zie punt 87.

[46] Beschikking van de Europese Commissie in zaak IV/M.1313 Danish 

Crown/Vestjyske Slagterier, reeds aangehaald, punt 118.

[47] Dit aantal varkens geeft de gemiddelde omvang van de varkensstapel op 

enig moment in het jaar weer. De gemiddelde omvang van de Nederlandse 

varkensstapel in enig jaar is kleiner dan het totaal aantal slachtingen in 

datzelfde jaar doordat slachtvarkens doorgaans na circa 7 maanden worden 

geslacht.

[48] Beschikking van de Europese Commissie in zaak IV/M.1313 Danish 

Crown/Vestjyske Slagterier, reeds aangehaald, punten 51 tot en met 57.

[49] LTO Visie op de toekomst van de varkenshouderij in Nederland, 

Vakgroep LTO Varkenshouderij, Kwaliteit en verantwoordelijkheid, LTO 1999.

[50] Zie het Agrarisch Dagblad van 25 april 2001.

[51] In verband met deze sectorsanering heeft de Stichting Saneringsfonds 

Varkensslachterijen op 31 maart 1998 een ontheffingsaanvraag bij de d-g NMa 

ingediend. De d-g NMa heeft in een besluit van 23 maart 1999 in zaak 

374/Stichting Saneringsfonds Varkensslachterijen de ontheffingsaanvraag 

gedeeltelijk toegewezen.

[52] Richtlijn nr. 91/676/EEG.

[53] GIRA is een in Frankrijk gevestigd consultancybureau, actief op het 

terrein van Strategic Market Research, Forecasting & Consultancy all along 

the Food and Retail Chain. GIRA verricht regelmatig onderzoek naar 

Europese of mondiale marktsituaties voor uiteenlopende voedselproducten.

[54] Hoofdstuk 1.2 van PVE 2000 voorlopig.

[55] Deze omvang is samengesteld op basis van cijfers van Gfk en PVE.

[56] Over de Europese markt voor verse vleesproducten en vlugklaarproducten 

gebaseerd op vers vlees zijn geen gegevens beschikbaar. Partijen schatten 

de totale omvang van de markt aan de hand van inwonersaantallen en het 

gegeven dat de vleesconsumptie in Nederland ongeveer gelijk is aan het 

Europese gemiddelde.
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