
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2355 / Dumeco - Gebr. Kroot 

 

I. MELDING

1. Op 13 februari 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 Gebr. Kroot 

Vlees B.V. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 35 van 19 

februari 2001. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn 

geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen 

gesteld aan verschillende marktpartijen.

 

II. PARTIJEN

2. 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.

3. Dumeco is actief op het gebied van de handel in en begeleiding van 

transacties in levend vee, het fokken van varkens en rundvee, de verkoop van 

fokvee, het slachten van varkens en runderen, de bewerking van vers vlees en 

de productie en verkoop van vleesproducten.

4. Gebr. Kroot Vlees B.V. (hierna: Kroot) is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Zij is de dochteronderneming van Gebr. Kroot Beheer B.V., 

een familiebedrijf van de gebroeders A.H.M. en B.P.J. Kroot. Kroot is de 

moederonderneming van Abekro Beheer B.V., waarin de heren A.H.M. Kroot 

en B.P.J. Kroot bovendien preferente aandelen hebben. Abekro Beheer B.V. 

huurt een slachterij van Abekro C.V. en verhuurt deze vervolgens onder aan 

Kroot. Abekro C.V. is de commanditaire vennootschap waarvan Abekro 

Beheer B.V. beherend vennoot is en de heren A.H.M. Kroot en B.P.J. Kroot 

commanditaire vennoten zijn.

5. Kroot is actief op het gebied van het slachten van runderen, de bewerking 

van vers vlees en de groothandel van rundvlees, kalfsvlees en lamsvlees.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE



6. De gemelde operatie berust op een koopovereenkomst d.d. 8 februari 2001 

en behelst het volgende: In de eerste plaats zal de huidige aandeelhouder, 

Gebr. Kroot Beheer B.V., de aandelen Kroot verkopen aan Dumeco. Voorts 

zullen de heren A.H.M. Kroot en B.P.J. Kroot hun preferente aandelen in 

Abekro Beheer B.V. overdragen aan Dumeco. Ten slotte zullen de heren 

A.H.M. Kroot en B.P.J. Kroot hun vermogensaanspraken als stille vennoten 

van Abekro C.V. overdragen aan Dumeco.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, omschreven transactie 

leidt er toe dat Dumeco uitsluitende zeggenschap verwerft over Kroot.

8. Betrokken ondernemingen zijn Dumeco en Kroot.

9. 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

10. Dumeco en Kroot zijn actief op het gebied van het slachten, uitbenen en 

veredelen van runderen. Onder runderen wordt hier verstaan: vaarzen, koeien 

en stieren, dus exclusief kalveren. Er is overlap tussen de activiteiten van 

Dumeco en Kroot op het gebied van inkoop van slachtrunderen, de verkoop 

van runderkarkassen en de productie en verkoop van uitgebeend vers 

rundvlees. Voorts is er een verticale relatie tussen de activiteiten van Dumeco 

en Kroot op het gebied van de productie en verkoop van verse vleesproducten, 

vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees en vleeswaren en conserven (zie 

hierna, punt 18).

11. Kroot verricht op kleine schaal slachtdiensten voor derden. Aangezien 

Dumeco geen slachtingen voor derden verricht, is er op een eventuele markt 

voor het slachten van runderen en versnijden en uitbenen van rundvlees voor 

derden geen overlap tussen de activiteiten van partijen.

Markt voor slachtrunderen

12. Partijen geven aan dat runderslachterijen levende slachtrunderen inkopen. 

Volgens partijen is er een afzonderlijke productmarkt voor de inkoop van 

slachtrunderen. Slachterijen zijn heden ten dage gespecialiseerd in het 

slachten van runderen, varkens of pluimvee, waarbij het overschakelen van het 

slachten van de ene diersoort op de andere diersoort niet mogelijk is zonder 

omvangrijke investeringen. Ook worden runderen, varkens en pluimvee via 



afzonderlijke kanalen geleverd. Om deze redenen behoren slachtrunderen, 

slachtvarkens en slachtpluimvee tot verschillende productmarkten, aldus 

partijen.

13. Met partijen kan worden aangenomen dat er een markt voor de inkoop van 

slachtrunderen is, waarop de runderslachterijen als vragers optreden.[1]

Markt(en) voor (delen van) runderkarkassen

14. Het geslachte rund, het karkas genoemd, bestaat voor circa 80% uit vlees 

en voor 20% uit been. Partijen verkopen circa 5% van de door hen geslachte 

karkassen als volledig karkas aan bedrijven die de rest van de productieketen 

geheel of gedeeltelijk zelf voor hun rekening nemen. Dumeco verkoopt 

daarnaast circa 33% vlees van het karkas in kleinere delen direct door aan 

dezelfde ondernemingen die karkassen kopen.

15. De aanbieders (runderslachterijen) en afnemers (uitbeenbedrijven) zijn 

hetzelfde bij zowel de verkoop van hele karkassen als bij delen van 

karkassen. Kennelijk zijn karkassen en kleinere delen in de been 

substitueerbaar voor de afnemers van deze producten. Evenwel kan voor de 

onderhavige zaak in het midden blijven of er n markt voor runderkarkassen en 

delen van runderkarkassen is of dat er een aparte markt voor hele 

runderkarkassen en een aparte markt voor delen van runderkarkassen is, 

omdat de materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie punt 35).

Markt voor uitgebeend rundvlees

16. Runderkarkassen worden deels door partijen zelf uitgebeend (zie punt 14). 

Het uitgebeende vlees wordt verdeeld in technische delen (biefstuk, 

braadvleesstukken, bakvleesstukken, grondstof voor gehaktvlees et cetera). 

Vervolgens verkopen Dumeco en Kroot circa 40% respectievelijk 75% van het 

uitgebeende vlees aan grootslagers, de out-of-home-markt[2], de detailhandel 

(supermarkten en slagerijen) en de vleesverwerkende industrie die het vlees 

verder verwerken tot consumentenproducten.

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

rundvlees, met als aanbieders runderslachterijen en als afnemers 

grootslagers, de out-of-home-markt, de detailhandel en de vleesverwerkende 

industrie.

Verticale relatie

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

vlees, vleeswaren en

-conserven 

18. Kroot produceert en verkoopt geen vleesproducten, zodat van partijen 

uitsluitend Dumeco op deze markt actief is. Partijen staan hier derhalve in 

een verticale relatie tot elkaar.

19. Het uitgebeende rundvlees wordt door Dumeco verder verwerkt tot 

verschillende eindproducten voor de consument. Deze producten kunnen 

worden onderverdeeld in (1) verse vleesproducten en vlugklaarproducten 

gebaseerd op vers vlees en (2) vleeswaren en vleesconserven. Mogelijk zijn er 



nog andere deelmarkten. De grondstof voor de markt voor verse 

vleesproducten en vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees en de markt 

voor vleeswaren en

conserven bestaat niet enkel uit rundvlees, maar ook uit pluimveevlees en 

varkensvlees.

20. Voor de onderhavige zaak kan in het midden blijven of er n markt is voor 

verse vleesproducten, vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees en 

vleeswaren en conserven of dat deze markt verder moet worden opgedeeld[3], 

omdat de materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 37 

en 38).

Relevante geografische markten

Markt voor slachtrunderen

21. Volgens partijen omvat de markt voor de inkoop van slachtrunderen ten 

minste Nederland.

22. Uit reacties van ondervraagde runderslachterijen blijkt dat een gering deel 

van de levende runderen uit het buitenland komt. Dit heeft onder andere te 

maken met de maximale afstand waarover levende runderen vervoerd kunnen 

worden. De afstand hangt volgens marktpartijen niet zozeer af van de 

transportkosten, maar heeft meer te maken met de aanwezigheid van de 

juiste slachtdieren tegen een daarbij behorende prijs. De import en export van 

levende runderen ten behoeve van de slacht is minimaal, zodat geconcludeerd 

kan worden dat de geografische markt voor slachtrunderen niet groter is dan 

Nederland.[4]

Markt(en) voor (delen van) runderkarkassen

23. Partijen geven aan dat de markt(en) voor (delen van) runderkarkassen ten 

minste de gehele Europese Unie omvat. In gekoelde toestand kunnen 

runderkarkassen over grote afstanden worden vervoerd. In bevroren toestand 

kan rundvlees zelfs langer dan een jaar bewaard worden, hetgeen wereldwijd 

transport mogelijk maakt.

24. In een eerder besluit[5] is geconcludeerd dat de geografische markt voor 

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

Unie betreft. Dit is bevestigd door meerdere marktpartijen. Ook de 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren beoordeelt de structuurveranderingen 

in de vleessector op Europees niveau. Derhalve wordt met partijen 

aangenomen dat de markt(en) voor (delen van) runderkarkassen ten minste de 

Europese Unie omvat.

Markt voor uitgebeend rundvlees

25. Voor de geografische markt voor uitgebeend rundvlees gelden dezelfde 

overwegingen als voor de markt(en) voor (delen van) runderkarkassen. 

Derhalve wordt in het onderhavige besluit uitgegaan van een markt voor 

uitgebeend rundvlees die ten minste de Europese Unie omvat.

Verticale relatie



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

vlees, vleeswaren en

-conserven 

26. Voor de onderhavige zaak kan in het midden blijven of de markt(en) voor 

verse vleesproducten, vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees en 

vleeswaren en conserven nationaal of ruimer dan nationaal is/zijn[6], omdat de 

materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 37 en 38).

B. Gevolgen van de concentratie

Markt voor slachtrunderen

27. Partijen hebben aangegeven dat de Nederlandse runderslachtsector 

kampt met een forse en structurele overcapaciteit. Naar aanleiding hiervan 

heeft de Stichting Saneringsfonds Runderslachterijen (SSR) het initiatief 

genomen tot een sanering waarbij een aantal sterkere runderslachterijen de 

uitkoop van een aantal minder renderende slachterijen zal financieren.[7] Een 

van de elementen van deze saneringsregeling is de uitkoop en sluiting van de 

(enige) runderslachterij en uitsnijderij van Dumeco, Dumeco Rundvlees B.V. 

te s-Hertogenbosch. 

28. Dumeco heeft haar slachtactiviteiten op het gebied van runderen, mede 

vanwege de BSE-crisis, feitelijk reeds gestaakt. Met de sluiting van de 

runderslachterij van Dumeco is een capaciteit uit de markt genomen van 

132.600 slachtingen per jaar. Het verlies aan rundvleesactiviteit door sluiting 

van de capaciteit wenst Dumeco te compenseren door middel van de aankoop 

van de runderslachtactiviteiten van Kroot, bestaande uit een runderslachterij in 

Tilburg met een capaciteit van 170.000 slachtingen per jaar. Dumeco is 

voornemens de slachtrunderen die zij via haar bestaande en blijvende 

inkooporganisatie van haar vaste toeleveranciers (veelal leden van haar 

moederondernemingen) afneemt te laten slachten in de slachterij in Tilburg.

29. De totale waarde van de markt voor de inkoop van slachtrunderen bedroeg 

in 2000 circa NLG 1,4 miljard. In volume kan de markt voor de inkoop van 

slachtrunderen worden uitgedrukt in het aantal runderslachtingen. Het aantal 

runderslachtingen bedroeg in 1999 circa 933.000 (tegenover 892.000 in 2000).

[8]

30. Uitgaande van het aantal runderslachtingen in 1999 behaalde Dumeco in 

1999 een marktaandeel van circa 11%. Kroot behaalde in dat jaar een 

marktaandeel van circa 14%, zodat het gezamenlijke marktaandeel van 

Dumeco en Kroot gezamenlijk op de Nederlandse markt voor de inkoop van 

slachtrunderen circa 25% is.[9]

31. Dumeco wordt als gevolg van de voorgenomen concentratie de grootste 

speler op de Nederlandse markt voor de inkoop van slachtrunderen. Weyl 

Beef Products B.V. volgt daarna met een door partijen geschat marktaandeel 

van circa 18%. Derde speler op de Nederlandse markt voor de inkoop van 

slachtrunderen is Bradas Vleeschbedrijf B.V. met een door partijen geschat 

marktaandeel van circa 13%.

32. Kleinere slachterijen hebben een door partijen geschat gezamenlijk 

marktaandeel van circa 19%. Marktpartijen hebben aangegeven dat zij hetzij 



reeds behoorlijke concurrentie ondervinden van kleinere slachterijen hetzij 

verwachten in de toekomst meer concurrentie van kleinere slachterijen te 

ondervinden. Volgens marktpartijen kunnen kleinere slachterijen flexibeler 

werken dan grote slachterijen, maar vooral goedkoper, vanwege onder meer 

geografische ligging, goedkopere huisvesting en andere inzet van 

medewerkers.

33. Marktpartijen hebben unaniem aangegeven dat er als gevolg van de 

onderhavige concentratie niet veel zal veranderen voor de 

concurrentieverhoudingen op de Nederlandse markt voor de inkoop van 

slachtrunderen. Er blijft nog voldoende slachtcapaciteit over en de 

concurrentie tussen de overblijvende slachterijen zal voldoende blijven. 

Daarnaast blijven er voldoende kleinere slachterijen bestaan in Nederland en 

in het zuiden van het land om keuzes te blijven houden waar een dier geslacht 

moet worden.

34. Gelet op bovenstaande overwegingen is er geen reden om aan te nemen 

dat als gevolg van de onderhavige 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.

Markt(en) voor (delen van) runderkarkassen

35. Partijen zullen na de totstandkoming van de concentratie op de Europese 

markt(en) voor (delen van) runderkarkassen een gezamenlijk marktaandeel 

hebben van ten hoogste 2%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat door de 

voorgenomen concentratie op de Europese markt(en) voor (delen van) 

runderkarkassen geen economische machtspositie zal ontstaan of worden 

versterkt.

Markt voor uitgebeend rundvlees

36. Partijen zullen na de totstandkoming van de concentratie op de Europese 

markt voor uitgebeend rundvlees een gezamenlijk marktaandeel hebben van 

ten hoogste 2%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat door de voorgenomen 

concentratie op de Europese markt voor (delen van) runderkarkassen geen 

economische machtspositie zal ontstaan of worden versterkt

Verticale relatie

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

vlees, vleeswaren en

-conserven 

37. Partijen schatten het marktaandeel van Dumeco op de Nederlandse markt

(en) voor verse vleesproducten, vlugklaarproducten gebaseerd op vers vlees en 

vleeswaren en -conserven op circa 10%. Als de geografische dimensie van 

deze markt(en) ruimer is/zijn, dan zal dit marktaandeel nog lager zijn.

38. Gelet op bovenstaande overweging is er geen reden om aan te nemen dat 

zich als gevolg van de onderhavige concentratie op de door de concentratie 

verticaal benvloede markten marktafsluitingseffecten zullen voordoen, die tot 

gevolg hebben dat een economische machtspositie kan ontstaan of worden 



versterkt.

 

VI. NEVENRESTRICTIES

39. Op grond van artikel 7.1 van de koopovereenkomst zullen de huidige, 

uiteindelijke eigenaren van Kroot, de heren A.H.M. Kroot en B.P.J. Kroot, een 

managementovereenkomst/arbeidsovereenkomst sluiten met Dumeco op 

grond waarvan zij voor een periode van drie jaar het management zullen 

voeren over de activiteiten in Tilburg. Op grond van artikel 7.2 is het de heren 

Kroot verboden, anders dan ingevolge hun 

managementovereenkomst/arbeidsovereenkomst, binnen een periode van vijf 

jaar na levering van de aandelen direct dan wel indirect zelf dan wel via Kroot 

op enigerlei wijze werkzaam te zijn dan wel financieel of anderszins betrokken 

te zijn bij activiteiten in de rundvee- of vleessector. Partijen hebben verzocht 

dit non-concurrentiebeding als nevenrestrictie aan te merken. 

40. Met betrekking tot dit non-concurrentiebeding kan worden opgemerkt dat 

dit ook kan worden neergelegd in de 

managementovereenkomsten/arbeidsovereenkomsten zoals die worden 

gesloten met de heren A.H.M. Kroot en B.P.J. Kroot. De onderhavige 

transactie brengt in principe geen verandering in deze verhouding. Deze 

restrictie kan niet worden gezien als een nevenrestrictie in de zin van artikel 

10 van de Mededingingswet daar een rechtstreekse verbondenheid tussen de 

restricties en de onderhavige transactie ontbreekt.[10]

 

VII. CONCLUSIE

41. 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.

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

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van 

de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 

vereist.

Datum: 13 maart 2001

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mw. 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] Zie het besluit van 23 oktober 1998 in zaak 967/Dumeco Peerbooms, punt 

16. In het besluit van 18 mei 1998 in zaak 349/SturkoMeat Jansen Group, het 

besluit van 24 juli 1998 in zaak 775/Hendrix Vlees Druten Murris Meppel 

Smits Emmen en het besluit in zaak 967/Dumeco Peerbooms, reeds 

aangehaald, is een markt voor de inkoop van slachtvarkens afgebakend. Zie 

ook de beschikking van de Europese Commissie van 11 januari 1999 in zaak 

IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier.

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

instellingen (ziekenhuizen en dergelijke) die leveren aan eindgebruikers voor 

gebruik buitenshuis.

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

Offerman, van 21 oktober 1999 in zaak 1547/Sara Lee Meester en van 30 

december 1999 in zaak 1687/Meatpoint CSG.

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

23.

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

punten 17 tot en met 19.

[6] Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 1402/Zwanenberg Offerman, reeds 

aangehaald, in zaak 1547/Sara Lee Meester, reeds aangehaald, en in zaak 

1687/Meatpoint CSG, reeds aangehaald.

[7] Voor deze saneringsregeling is ontheffing aangevraagd bij de Nederlandse 

mededingingsautoriteit op grond van artikel 17 Mededingingswet (zaak 

2101/PVV - Slachtsanering). 

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

voorlopig, Productschappen Vee, Vlees en Eieren, januari 2001, Rijswijk, p. 

9.

[9] Partijen hebben verklaard dat hun gezamenlijke marktaandeel in 2000 niet 

hoger was. Partijen geven aan dat indien de voorgenomen sanering van de 

runderslachtsector in 2001 uitgevoerd zou worden, het marktaandeel van 

Dumeco (op basis van capaciteit, na een voorgenomen uitbreiding) in dezelfde 

orde van grootte zou liggen.

[10] Zie het besluit van 22 maart 2000 in zaak 1805/ABC Reuling Intervar, 

punt 13, en het besluit van 5 maart 1999 in zaak 1208/ABN AMRO 



Participaties Humares Beheer, punt 25.

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


