
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer: 2720/Kwetters Holding - Cebeco Groep 

 

I. MELDING

1. Op 8 oktober 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 Kwetters Holding B.V. en Coperatie Koninklijke Cebeco 

Groep U.A. voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming tot stand 

te brengen, in de zin van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet. Van de 

melding is mededeling gedaan in Staatscourant 197 van 11 oktober 2001. 

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

een derde naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan 

verschillende marktpartijen.

 

II. PARTIJEN

2. Kwetters Holding B.V. (hierna: Kwetters) is een besloten vennootschap 

naar Nederlands recht. Zij staat aan het hoofd van een groep ondernemingen 

waartoe behoren: G. Kwetters en Zn. B.V., E.S.B. Ei-Service B.V., Kwetters 

B.V., Eierhandel De Veluwezoom Ede B.V. en Kwetters International B.V. 

Kwetters is actief op het gebied van de handel in eieren.

3. Coperatie Koninklijke Cebeco Groep U.A. (hierna: Cebeco) is een coperatie 

naar Nederlands recht. Cebeco heeft als doel de bedrijfseconomische 

belangen te dienen van de boeren en tuinders die zijn aangesloten bij de 

coperaties die lid zijn van Cebeco. Cebeco is thans via diverse 

dochterondernemingen, waaronder B.V. Nederlandse Industrie van 

Eiproducten (hierna: Nive), Hamegg GmbH, R. Liot S.A. (hierna: Liot), Pap 

Eieren/Eiprodukten B.V. (hierna: Pap), Eiveko Logistiek B.V. (hierna: Eiveko) 

en Ready Egg N.V (hierna: Ready Egg), onder meer actief op het gebied van 

verwerking, ontwikkeling en verhandeling van eieren en eiproducten.

4. De tot stand te brengen gemeenschappelijke onderneming Nive is thans 

een dochteronderneming van Cebeco. Nive zal ook na de onderhavige 

transactie actief zijn op het gebied van de verwerking van eieren tot 

eiproducten.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

5. De gemelde operatie is uiteengezet in een door partijen overgelegde 

Voorovereenkomst d.d. 21 september 2001 (hierna: de Voorovereenkomst), 



waaruit blijkt dat Kwetters 50% van de aandelen in Nive zal verkrijgen van 

Cebeco.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

6. Voor de beoordeling van de toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

wordt in het navolgende ingegaan op de vraag of de gemelde operatie 

resulteert in de totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming 

die duurzaam alle functies van een zelfstandige economische eenheid vervult, 

en die er niet toe leidt dat de oprichtende ondernemingen hun marktgedrag 

cordineren.

Gezamenlijke zeggenschap

7. Kwetters en Cebeco zullen ieder 50% van de aandelen in Nive houden. 

Krachtens de Voorovereenkomst zullen Kwetters en Cebeco gelijk 

vertegenwoordigd zijn in de raad van commissarissen van Nive. De directie zal 

alle belangrijke besluiten ter voorafgaande goedkeuring aan de raad van 

commissarissen voorleggen. In het geval van een staking van stemmen in de 

raad van commissarissen over een voor Nive essentieel onderwerp, zal een 

onafhankelijke deskundige een besluit nemen. Partijen hebben aannemelijk 

gemaakt dat Kwetters en Cebeco gezamenlijke zeggenschap zullen hebben 

over Nive.

Duurzame zelfstandige economische eenheid

8. Nive functioneert reeds voorafgaand aan de onderhavige concentratie als 

een volwaardige onderneming op het gebied van verwerking van eieren en zal 

ook actief blijven op dit gebied. Volgens partijen zal Nive ook na de transactie 

geleid worden door een eigen management, directie en raad van 

commissarissen. Nive zal tevens blijven beschikken over alle, voor verwerking 

van eiproducten noodzakelijke, activa. Nive neemt niet alleen eieren af van 

vennootschappen die tot de Cebeco-groep behoren, maar ook in belangrijke 

mate van andere binnen- en buitenlandse handelaren. Daarnaast verkoopt zij 

de door haar geproduceerde eiproducten door aan de levensmiddelenindustrie, 

zoetwarenfabrikanten, bakkerijen en de farmaceutische industrie, aldus 

partijen.

9. Gelet op het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat Nive duurzaam 

alle functies van een zelfstandige economische eenheid zal vervullen.

Geen mededingingsbeperkende cordinatie van de oprichtende ondernemingen

10. Volgens partijen zal de voorgenomen concentratie niet leiden tot 

cordinatie van het marktgedrag van de moederondernemingen, aangezien de 

moederondernemingen voornamelijk op verschillende gebieden actief zijn.

11. Partijen hebben desgevraagd aangegeven dat de tot de Cebeco-groep 

behorende vennootschap Eiveko soortgelijke activiteiten verricht als Kwetters, 

namelijk de handel in eieren. Kwetters heeft een minderheidsbelang in Eiveko 

en neemt eieren af van Eiveko.



12. De activiteiten van Cebeco zijn verspreid over de gehele agrarische 

bedrijfskolom. Cebeco is actief op het gebied van uitgangsmateriaal voor land- 

en tuinbouw, toelevering van agrarische grond- en hulpstoffen en collectie van 

agrarische producten, handel, dienstverlening en advisering en de productie 

van kant-en-klaar-maaltijden, maaltijdcomponenten en snacks. Als zodanig 

maakt de handel in eieren slechts een beperkt deel uit van de activiteiten van 

Cebeco. Dat blijkt tevens uit het inkoopaandeel van Cebeco op de markt voor 

eieren. Kwetters koopt bijvoorbeeld jaarlijks meer dan drie keer zoveel eieren 

in als Cebeco. Kwetters is niet actief op het gebied van het verwerken van 

eieren tot eiproducten.

13. Aangezien slechts een van de moederondernemingen op de dezelfde 

markt actief is als Nive en beide moederondernemingen verschillende 

kernactiviteiten hebben is het in het onderhavige geval, in het licht van het 

bovenstaande, niet aannemelijk dat de oprichting van de gemeenschappelijke 

onderneming een mededingingsbeperkend cordinerend effect zal hebben op 

de activiteiten van de moederondernemingen.

Conclusie

14. Gezien het voorgaande is de gemelde transactie aan te merken als een 

concentratie in de zin van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet. De 

hierboven, onder punt 5, omschreven transactie leidt er toe dat Kwetters en 

Cebeco gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Nive.

15. Betrokken ondernemingen zijn Kwetters en Cebeco.

16. 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

Opvattingen van partijen

17. Volgens partijen zijn Kwetters en Nive actief op twee verschillende 

productmarkten, te weten de markt voor de handel in eieren en de markt voor 

de verwerking van eieren tot eiproducten.

18. Partijen geven aan dat de markt voor de handel in eieren onder andere het 

inkopen van eieren van legpluimveehouders, het opslaan, verpakken, 

marketen en verkopen van eieren aan verschillende afnemers, waaronder 

producenten van eiproducten, omvat. Daarnaast geven partijen aan dat 

eiproducten zijn onttrokken aan eieren of geproduceerd zijn op basis van 

eieren. Het betreft diverse (direct verwerkbare) halffabrikaten die in hoofdzaak 

worden geleverd aan de levensmiddelenindustrie, zoetwarenfabrikanten, 

bakkerijen en farmaceutische industrie.



19. Partijen zijn van mening dat er geen aparte markt bestaat voor de 

verhandeling van consumptie-eieren, maar geven desgevraagd wel aan dat 

consumptie-eieren om prijstechnische redenen doorgaans niet worden 

gebruikt voor de verwerkende industrie en dat bepaalde eieren in verband met 

kwaliteitseisen niet geschikt zijn voor de consumptie.

Beoordeling

20. Aangezien sprake is van een verticale relatie tussen de 

moederondernemingen en Nive op het gebied van handel in eieren, waar de 

moederondernemingen als aanbieders van eieren actief zijn en waar Nive als 

vrager optreedt, zal de beoordeling in de onderhavige zaak zich op dit gebied 

toespitsen. Er is sprake van een geringe horizontale overlap op het gebied van 

handel in eieren. Bij de beoordeling van de verticale relatie zal het horizontale 

aspect naar voren komen bij de gezamenlijke marktaandelen van partijen. De 

mogelijke markt voor het verwerken van eieren tot eiproducten wordt in de 

onderhavige zaak buiten beschouwing gelaten, aangezien deze mogelijke 

markt niet horizontaal wordt benvloedt door de voorgenomen concentratie.

Aanbodzijde van de markt voor handel in eieren

21. Beide moederondernemingen zijn actief op de markt voor handel in eieren. 

Uit reacties van ondervraagde handelaren in eieren en producenten van 

eiproducten blijkt dat zij hun eieren inkopen van legpluimveehouders en dat zij 

vervolgens de eieren onder andere sorteren op eieren bestemd voor 

consumptie en eieren bestemd voor de verwerkende industrie.

22. Mogelijk is de markt voor handel in eieren nader te segmenteren, 

bijvoorbeeld in eieren bestemd voor consumptie en eieren bestemd voor de 

verwerkende industrie. In de onderhavige zaak kan een dergelijk onderscheid 

echter in het midden worden gelaten, aangezien dit de materile beoordeling 

niet benvloedt (zie punten 27 tot en met 30).

23. Van marktpartijen is vernomen dat eieren onderscheiden kunnen worden 

naar houderijsysteem.[1] Aangezien partijen slechts actief zijn als handelaar 

in eieren en niet als legpluimveehouder kan een dergelijk onderscheid in het 

onderhavige geval buiten beschouwing blijven.

Vraagzijde van de markt voor handel in eieren

24. Aan de vraagzijde van de markt voor handel in eieren is Nive als producent 

van eiproducten actief. Marktpartijen en partijen geven desgevraagd aan dat 

producenten van eiproducten niet alleen via handelaren, maar ook 

rechtstreeks van legpluimveehouders eieren inkopen. Mogelijk is ook hier een 

nadere segmentatie aan te brengen naar eieren bestemd voor consumptie en 

eieren bestemd voor de verwerkende industrie. Voor de onderhavige zaak kan 

het evenwel in het midden blijven of een nader onderscheid moet worden 

gemaakt naar eieren bestemd voor consumptie en eieren bestemd voor de 

verwerkende industrie, aangezien de materile beoordeling hierdoor niet wordt 

benvloed (zie punten 31 tot en met 34).

Relevante geografische markten

Opvattingen van partijen



25. Partijen zijn van mening dat de markt voor handel in eieren ten minste 

Europees van omvang is. Volgens partijen blijkt dit uit het feit dat in 2000 83% 

van de totale eiproductie in Nederland werd gexporteerd naar andere 

Europese landen en het Verre Oosten. Uit de bij de melding overgelegde 

gegevens blijkt dat het overgrote deel van de totale eiproductie wordt 

gexporteerd naar Duitsland.[2] Partijen hebben desgevraagd aangegeven dat 

Nederland beschikt over de hoogste zelfvoorzieningsgraad en daardoor tevens 

over een groot overschot (ruim 300% in 2000). Dit wordt bevestigd door de 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). Duitsland heeft daarentegen 

de laagste zelfvoorzieningsgraad van Europa (75% in 2000), terwijl andere 

Europese landen een zelfvoorzieningsgraad van circa 100% hebben. 

Daarnaast hebben partijen aangegeven dat de transportkosten van Nederland 

naar Duitsland relatief gering zijn.

Beoordeling

26. Gezien de exportcijfers en de lage transportkosten omvat de geografische 

markt ten minste Nederland, maar mogelijk ook Belgi, Luxemburg en 

Duitsland tezamen. Hoewel een groot gedeelte van de totale eiproductie 

gexporteerd wordt en de zelfvoorzieningsgraad in Nederland erg hoog is, kan 

voor de beoordeling van onderhavige concentratie voor beide zijden van de 

markt voor handel in eieren in het midden blijven of de geografische markt 

Nederland, Nederland, Belgi, Luxemburg en Duitsland tezamen of Europa 

omvat, aangezien dit de materile beoordeling niet benvloedt. (zie punten 27 tot 

en met 34).

B. Gevolgen van de concentratie

Aanbodzijde van de markt voor handel in eieren

27. De totale eiproductie in Nederland bedraagt 10,025 miljard stuks eieren.

[3] Het marktaandeel van Kwetters op het gebied van de handel in eieren 

bedraagt in Nederland circa [10-20]%. Het gezamenlijke marktaandeel van 

Kwetters en Cebeco, via Eiveko, op dit gebied bedraagt in Nederland circa 

[10-20]%.[4] 

28. Op een markt die Nederland, Belgi, Luxemburg en Duitsland omvat, 

hebben Kwetters en Cebeco, via Eiveko, een gezamenlijk marktaandeel van 

[0-10]%. Hierbij is uitgegaan van een totale marktomvang van 23,7 miljard 

stuks eieren.[5] Het gezamenlijke marktaandeel is aanzienlijk lager indien 

uitgegaan wordt van een Europese markt voor handel in eieren.[6]

29. Indien binnen de markt voor handel in eieren nader onderscheid wordt 

gemaakt naar aparte (deel)markten voor consumptie-eieren en eieren 

bestemd voor de verwerkende industrie, wordt in het onderhavige geval alleen 

de (deel)markt voor eieren bestemd voor de verwerkende industrie door de 

voorgenomen concentratie benvloed.

30. Kwetters en Cebeco, via Eiveko, behalen op de mogelijke (deel)markt voor 

handel in eieren bestemd voor de verwerkende industrie in Nederland een 

gezamenlijk marktaandeel van circa [10-20]%.[7] In Nederland, Belgi, 

Luxemburg en Duitsland behalen zij een gezamenlijk marktaandeel van circa 

[0-10]% en indien uitgegaan wordt van een Europese markt voor eieren 

bestemd voor de verwerkende industrie, behalen Kwetters en Cebeco, via 

Eiveko, een gezamenlijk marktaandeel van circa [0-10]%. 



Vraagzijde van de markt voor handel in eieren

31. Het gezamenlijke aandeel in de inkoop van eieren in Nederland van Nive 

en Pap bedraagt maximaal [0-10]%.[8] Indien uitgegaan wordt van een 

geografische markt die Nederland, Belgi, Luxemburg en Duitsland omvat, 

behalen Nive, Liot, Pap en Ready Egg aan de vraagzijde van de markt voor 

handel in eieren een gezamenlijk marktaandeel van circa [0-10]%. Nive, Liot, 

Pap en Ready Egg behalen op een Europese markt een gezamenlijk 

marktaandeel van maximaal [o-10]%. 

32. Mogelijk is binnen de markt voor inkoop van eieren nader onderscheid te 

maken naar aparte (deel)markten voor consumptie-eieren en eieren bestemd 

voor de verwerkende industrie. In de onderhavige zaak dient, zoals hierboven 

reeds aan de orde kwam, alleen de mogelijke (deel)markt voor eieren 

bestemd voor de verwerkende industrie meegenomen te worden in de 

beoordeling.

33. Het gezamenlijke marktaandeel van Nive en Pap aan de inkoopzijde van 

de mogelijke (deel)markt voor eieren bestemd voor de verwerkende industrie in 

Nederland bedraagt circa [20-30]%.[9] In Nederland, Belgi, Luxemburg en 

Duitsland behalen Nive, Liot, Pap en Ready Egg een gezamenlijk 

marktaandeel van circa [10-20]% en indien uitgegaan wordt van een Europese 

markt voor eieren bestemd voor de verwerkende industrie, behalen Nive, Liot, 

Pap en Ready Egg een gezamenlijk marktaandeel van circa [0-10]%. 

34. Verschillende marktpartijen[10] hebben aangegeven geen bezwaren te 

hebben tegen de voorgenomen concentratie.

Conclusie

35. Gezien het voorgaande is er geen reden om aan te nemen dat zich als 

gevolg van de onderhavige concentratie op een van de door de concentratie 

benvloede (mogelijke) markten marktafsluitende effecten zullen voordoen die 

tot gevolg hebben dat een economische machtspositie kan ontstaan of 

worden versterkt.

 

VI. CONCLUSIE

36. 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.

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

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van 

de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 

vereist.



Datum: 21 november 2001

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mr. J. Schnau

Directeur 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] Volgens de Productschappen Vee, Vlees en Eieren bestaan de volgende 

houderijsystemen: batterij, volire, scharrel, vrije uitloop en vrije uitloop 

extensief. Vanaf 1 januari 2002 worden deze vijf benamingen gebracht tot drie, 

namelijk kooi-eieren, scharreleieren en eieren van hennen met vrije uitloop 

(Bron: www.pve.nl, d.d. 15 november 2001).

[2] Alleen al van de totale productie van eieren bestemd voor consumptie werd 

in 2000 67% naar Duitsland gexporteerd (Bron: Kerngetallen Vee, Vlees en 

Eieren 2000, Productschappen Vee, Vlees en Eieren).

[3] Kerngetallen Vee, Vlees en Eieren 2000, PVE.

[4] Het afzetaandeel van partijen zal niet wezenlijk afwijken indien rekening 

wordt gehouden met export. Het gedeelte dat partijen exporteren is ongeveer 

gelijk aan het gedeelte van de totale productie in Nederland dat gexporteerd 

wordt. Indien rekening gehouden wordt met de import, zal het marktaandeel 

van partijen nog lager zijn.

[5] Bronnen: PVE, CBS, Eurostat.

[6] Uitgaande van een totale Europese productie van eieren van 78,1 miljard 

stuks eieren wordt een gezamenlijk marktaandeel behaald van circa [0-10]%. 

[7] Uit verschillende gegevens is gebleken dat circa 75% van het totale 

verbruik van eieren in Nederland bestemd is voor consumptie en dat circa 

25% wordt verwerkt tot eiproduct. Bij de berekening van de totale 

marktomvang is deze 75/25 verhouding gehanteerd.

[8] Liot en Ready Egg, de overige dochterondernemingen van Cebeco die 

actief zijn als verwerker van eieren tot eiproducten zijn actief in respectievelijk 

Frankrijk en Belgi .

[9] Liot en Ready Egg zijn actief in respectievelijk Frankrijk en Belgi, zie 



voetnoot 8.

[10] Met marktpartijen wordt hier tevens de derde, die zich naar aanleiding van 

de mededeling in de Staatscourant heeft gemeld, bedoeld.

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


