
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

Nummer 2779/36

 

I. MELDING

1. Op 19 november 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 Land- en Tuinbouw Coperatie Rijnvallei B.A. voornemens is 

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

Mededingingswet, over Verbeeks Pluimvee Beheer B.V. Van de melding is 

mededeling gedaan in Staatscourant 229 van 26 november 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. Land- en Tuinbouw Coperatie Rijnvallei B.A. (hierna: Rijnvallei) is een 

coperatie met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Rijnvallei 

heeft ongeveer 2275 leden. Rijnvallei is actief op het gebied van de productie 

en verkoop van mengvoeders voor de rundvee-, varkens- en pluimveesector, de 

verkoop van ruwvoeders respectievelijk andere enkelvoudige vochtige voeders 

voor de rundvee- en varkenssector, de verkoop van kunstmeststoffen, 

zaaigranen, zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen, de exploitatie van 

een aantal winkels onder de naam Welkoop[1] op het gebied van akkerbouw, 

tuinbouw en veehouderij, de op- en overslag van mengvoedergrondstoffen en 

levering van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en teeltbenodigdheden 

aan de fruitteelt- en tuinbouwsector. Ten slotte adviseert en ondersteunt 

Rijnvallei haar leden ten aanzien van een groot aantal activiteiten op het 

gebied van akkerbouw, veehouderij en tuinbouw. Rijnvallei is hoofdzakelijk 

actief in het oosten van de provincie Utrecht en in Gelderland (met 

uitzondering van de Achterhoek en Noord-Gelderland). De levering van 

mengvoeders aan de pluimveehouderij en de levering van benodigdheden voor 

de fruitteelt verricht Rijnvallei landelijk.

3. Verbeeks Pluimvee Beheer B.V. (hierna: Verbeek) is een besloten 

vennootschap naar Nederlands recht. Verbeek maakt deel uit van de Cebeco-

groep en is een dochtermaatschappij van Cebeco Integratie Dierlijke 

Producten B.V. Verbeek staat aan het hoofd van een groep ondernemingen 

waartoe onder andere behoren: Verbeeks Broederij B.V., Verbeeks 

Opfokbedrijven B.V., Verbeeks Poultry International B.V. en Verbeek Belgi 

N.V. Verbeek houdt zich bezig met de productie en verkoop van broedeieren, 

consumptie-eieren en vaccineieren, het uitbroeden van broedeieren, de 

verkoop van ndagskuikens en het opfokken en verkopen van (17-weekse) 

leghennen. De activiteiten van Verbeek zijn niet gericht op de productie van 



mestkuikens bestemd voor de vleessector, maar uitsluitend op de productie 

van pluimvee en eieren bestemd voor de legsector.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. Rijnvallei zal, blijkens de door partijen overgelegde intentieverklaring van 2 

november 2001, door middel van een aandelenoverdracht 70% van de 

aandelen in Verbeek gaan houden. De overige 30% van de aandelen, waar 

geen zeggenschapsrechten aan zijn verbonden, zullen gehouden worden door 

Aan- en Verkoopcoperatie Meppel B.A. 

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie 

leidt er toe dat Rijnvallei uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over 

Verbeek.

6. Betrokken ondernemingen zijn Rijnvallei en Verbeek.

7. 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 partijen

8. Partijen zijn van mening dat de markt voor productie en verkoop van 

broedeieren en pluimvee bestemd voor de legsector een afzonderlijke 

productmarkt is en derhalve dient te worden onderscheiden van de markt voor 

de productie en verkoop van broedeieren en pluimvee bestemd voor de 

vleessector. Deze activiteiten zijn volgens partijen niet onderling 

substitueerbaar. Bepaalde kippenrassen zijn uitsluitend geschikt voor de 

productie van leghennen en andere uitsluitend voor de productie van 

mestkuikens. Het vermeerderen, uitbroeden, opfokken en de verkoop van 

leghennen en mestkuikens vindt gescheiden plaats en er is ander 

mengvoeder vereist. Daarnaast is voor het opfokken van leghennen een geheel 

andere bedrijfscapaciteit vereist dan voor het mesten van mestkuikens. Het 

opfokken en het mesten vereist specifieke kennis en ten slotte kunnen 

ondernemingen die zich bezighouden met het produceren van pluimvee 

bestemd voor de legsector niet zonder het doen van aanzienlijke investeringen 

overschakelen op de productie van pluimvee bestemd voor de vleessector, 

aldus partijen.



9. Partijen maken onderscheid tussen de productie en verkoop van 

mengvoeders voor rundvee, varkens en pluimvee, omdat de substitutie zowel 

aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde gering is.

10. Volgens partijen dient er binnen de markt voor de productie en verkoop 

van mengvoeders voor pluimvee geen onderscheid te worden gemaakt tussen 

verschillende soorten mengvoeders voor pluimvee.[2] De producent van 

pluimveevoeders kan vrijwel zonder technische aanpassingen en investeringen 

overschakelen van de productie van n bepaald soort pluimveevoeder naar de 

productie van een mengvoeder dat bestemd is voor een ander soort pluimvee. 

Voor de productie van de verschillende pluimveevoeders worden dezelfde 

productiemiddelen gebruikt. Ten slotte zijn de grondstoffen die in de 

verschillende pluimveevoeders worden verwerkt over het algemeen hetzelfde.

Beoordeling

11. Aangezien er sprake is van een verticale relatie tussen Rijnvallei en 

Verbeek op het gebied van mengvoeders, waarop Rijnvallei als aanbieder van 

mengvoeders actief is en waarop Verbeek als vrager optreedt, zal de 

beoordeling in de onderhavige zaak zich op deze verticale relatie toespitsen.

12. Het is aannemelijk dat binnen de markt voor productie en verkoop van 

diervoeders een nader onderscheid mogelijk is naar mengvoeders voor 

pluimvee, varkens en rundvee. In eerdere besluiten[3] is vastgesteld dat 

mengvoeders voor respectievelijk varkens, pluimvee en rundvee elk een 

specifiek gebruik kennen en er aldus geen sprake is van vraagsubstitutie. 

Daarnaast is geconcludeerd dat gezien de productievoorwaarden voor de 

verschillende soorten diervoeders eveneens geen sprake is van 

aanbodsubstitutie. In de onderhavige zaak kan een dergelijk onderscheid 

echter in het midden blijven, aangezien dit de materile beoordeling niet 

benvloedt (zie de punten 16 tot en met 28).

13. Gebleken is dat Rijnvallei verschillende soorten mengvoeders voor 

pluimvee levert aan broederijen. Binnen de eventuele markt voor productie en 

verkoop van mengvoeders voor pluimvee kan mogelijk een nader onderscheid 

worden gemaakt naar leghennenvoeders, opfok- en foktoomvoeders, 

eendenvoeders, kalkoenvoeders en vleeskuikenvoeders. Enkele marktpartijen 

hebben desgevraagd aangegeven dat de verschillende pluimveevoeders wat 

betreft de samenstelling van grondstoffen zijn afgestemd op n specifieke 

diersoort. Andere marktpartijen hebben desgevraagd aangegeven dat zij alle 

verschillende soorten pluimveevoeders kunnen aanbieden, aangezien dezelfde 

machines worden gebruikt en dezelfde ingredinten worden gebruikt, alleen in 

een andere verhouding. Bij de beoordeling van de onderhavige concentratie 

kan, zowel voor de markt voor productie en verkoop van mengvoeders voor 

pluimvee als voor de inkoopmarkt van mengvoeders voor pluimvee, in het 

midden worden gelaten of een dergelijk nader onderscheid dient te worden 

gemaakt, aangezien dit de materile beoordeling niet benvloedt (zie de punten 

16 tot en met 28).

Relevante geografische markten

14. Volgens partijen dient de markt voor pluimveevoeders nationaal te worden 

afgebakend. Marktpartijen zetten hoofdzakelijk in hun werkgebied 

mengvoeders af, maar kunnen zonder het maken van veel (extra) kosten in 



heel Nederland concurrerend verkopen, aldus partijen.

15. In eerdere besluiten[4] is reeds geconcludeerd dat de afstand waarover 

een rendabele afzet van diervoeders mogelijk is maximaal tussen de 200 en 

500 kilometer bedraagt. In die besluiten is geconcludeerd dat de markt voor 

productie en verkoop van diervoeders Nederland omvat. Evenals in de eerdere 

besluiten zal bij de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige 

concentratie worden uitgegaan van (een) nationale markt(en) voor de 

productie, verkoop en inkoop van mengvoeders voor de verschillende 

diersoorten.

B. Gevolgen van de concentratie

Markt(en) voor de productie en verkoop van diervoeders

16. De Nederlandse markt voor de productie en verkoop van diervoeders 

bedroeg in 2000 14.55.000 ton.[5] Rijnvallei behaalt op een dergelijke markt 

een marktaandeel van circa [0-10]%. 

17. Indien binnen de markt voor de productie en verkoop van diervoeders nader 

onderscheid wordt gemaakt naar aparte (deel)markten voor pluimveevoeders, 

rundveevoeders en mengvoeders voor varkens wordt in het onderhavige geval 

alleen de mogelijke (deel)markt voor pluimveevoeders door de voorgenomen 

concentratie benvloed, aangezien Verbeek uitsluitend mengvoeders voor 

pluimvee afneemt.

18. Op de mogelijke Nederlandse markt voor de productie en verkoop van 

mengvoeders voor pluimvee is in 2000 3.850.000 ton afgezet.[6] Rijnvallei 

heeft op deze mogelijke markt in 2000 een marktaandeel van circa [0-10]% 

behaald.

19. Indien de markt voor de productie en verkoop van mengvoeders voor 

pluimvee nader onderscheiden wordt naar leghennenvoeders, opfok- en 

foktoomvoeders, eendenvoeders, kalkoenvoeders en vleeskuikenvoeders wordt 

in de onderhavige zaak alleen de mogelijke (deel)markt voor de productie en 

verkoop van leghennenvoeders en opfok- en foktoomvoeders door de 

voorgenomen concentratie benvloed, aangezien Verbeek alleen 

leghennenvoeders en opfok- en foktoomvoeders inkoopt. 

20. In 2000 is op de mogelijke Nederlandse markt voor productie en verkoop 

van leghennen- en opfok- en foktoomvoeders circa 1.533.000 ton leghennen- 

en opfok- en foktoomvoeders afgezet.[7] Rijnvallei behaalt op een dergelijke 

markt een marktaandeel van circa [10-20]%. 

Inkoopmarkt(en) voor diervoeders

21. Op de Nederlandse inkoopmarkt voor diervoeders behaalt Verbeek een 

marktaandeel van minder dan [0-10]%. Op de mogelijke Nederlandse 

inkoopmarkt voor mengvoeders voor pluimvee behaalt Verbeek een 

marktaandeel van circa [0-10]%. Op de mogelijke Nederlandse inkoopmarkt 

voor leghennen- en opfok- en foktoomvoeders heeft Verbeek een 

marktaandeel van circa [0-10]%. 

22. Het merendeel van de marktpartijen heeft desgevraagd aangegeven geen 

bezwaren te hebben tegen de voorgenomen concentratie. Volgens hen zullen 



er zich geen wijzigingen in de concurrentieverhoudingen in de branche 

voordoen en zal de overname van Verbeek door Rijnvallei geen consequenties 

hebben voor de concurrentie in de branche waarin zij werkzaam zijn.

23. Na de totstandkoming van de concentratie is Verbeek volgens partijen niet 

verplicht haar mengvoeders slechts bij Rijnvallei af te nemen. Naast Rijnvallei 

leveren verschillende andere coperaties mengvoeders aan Verbeek. De leden 

van die coperaties zijn vaak tevens afnemers van de producten (eieren, 

ndagskuikens en leghennen) van Verbeek. Verschillende marktpartijen 

hebben dit bevestigd. Partijen verwachten derhalve dat Verbeek na het tot 

stand brengen van de concentratie niet meer mengvoeders zal afnemen van 

Rijnvallei dan zij nu reeds doet.

24. En marktpartij heeft desgevraagd aangegeven bezwaar te hebben tegen 

de onderhavige concentratie. De betreffende marktpartij is van mening dat er 

weinig andere afnemers van leghennenvoeders overblijven. Rijnvallei zal in de 

toekomst - via Verbeek - makkelijker aan informatie kunnen komen over 

potentile afnemers van mengvoeders. Hierdoor zal Rijnvallei een betere 

concurrentiepositie verkrijgen. Daarnaast zal volgens deze marktpartij 

Rijnvallei wel de mogelijkheid hebben om Verbeek te verplichten alle 

mengvoeders van Rijnvallei af te nemen, aangezien er een directe 

zeggenschapsverhouding zal bestaan. De betreffende marktpartij geeft aan 

dat Rijnvallei Verbeek een dergelijke verplichting zal opleggen indien de 

mengvoedermarkt verder zal inkrimpen.

25. De betreffende marktpartij levert slechts een relatief klein deel van haar 

totale afzet aan leghennenvoeders aan Verbeek. Dit betekent dat deze 

marktpartij voor het grootste deel aan andere afnemers van leghennenvoeders 

dan Verbeek levert. Ook andersom koopt Verbeek een relatief klein deel van 

haar totale afname aan leghennenvoeders van deze marktpartij.

26. Op de mogelijke markt voor productie en verkoop van mengvoeders voor 

pluimvee zijn naast Rijnvallei een aantal gelijkwaardige dan wel grotere 

concurrenten actief: ACM/Cavo Latuco [10-20]%, De Heus Brokking Koudijs 

[10-20]%, Hendrix UTD [10-20]%, C.H.V. Landbouwbelang [10-20]% en 

ABCTA [0-10]%. Op de inkoopmarkt voor mengvoeders voor pluimvee zijn 

onder andere de volgende marktpartijen actief: [], [], [] en [].*

27. Ten slotte kan worden opgemerkt dat, aangezien Verbeeks 

Opfokbedrijven B.V. en Verbeeks Broederij B.V. thans reeds lid zijn van 

coperatie Rijnvallei, als gevolg van de voorgenomen concentratie geen 

wijziging in de coperatiestructuur zal optreden.

Conclusie

28. Zelfs indien Verbeek na de voorgenomen concentratie haar 

leghennenvoeders uitsluitend van Rijnvallei zou afnemen, is het niet 

aannemelijk dat zich, gelet op het marktaandeel van Verbeek op de mogelijke 

Nederlandse inkoopmarkt voor leghennen- en opfok- en foktoomvoeders, het 

marktaandeel van Rijnvallei op de mogelijke Nederlandse markt voor productie 

en verkoop van leghennen- en opfok- en foktoomvoeders en het feit dat er voor 

aanbieders van diervoeders voldoende afnemers overblijven, als gevolg van de 

voorgenomen concentratie marktafsluitende effecten zullen voordoen. 

Bovendien voorziet het merendeel van de ondervraagde marktpartijen geen 

concurrentieproblemen als gevolg van de voorgenomen concentratie.



 

VI. CONCLUSIE

29. 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.

30. 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: 19 december 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] Welkoop is een franchiseformule van Agri Retail B.V.

[2] Zoals leghennenvoeders, opfok- en foktoomvoeders, eendenvoeders, 

kalkoenvoeders en mestkuikenvoeders.

[3] Zie het besluit van 20 december 1999 in zaak 1603/Coperatie Cehave 

Coperatie Landbouwbelang en het besluit van 23 juli 2001 in zaak 2526/ACM 

Cavo Latuco.

[4] Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 1603/Coperatie Cehave Coperatie 

Landbouwbelang, reeds aangehaald, en het besluit in zaak 2526/ACM Cavo 

Latuco, reeds aangehaald.



[5] Bron: Productschap Diervoeders/STIGEVO d.d. 16 maart 2001.

[6] Idem noot 5.

[7] Idem noot 6.
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