
 

 BESLUIT 
 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in 

artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.  

    

    

Nummer 7482 / 18 

Betreft zaak: DOC Kaas-Cheesepartners 

  
 

 

Nederlandse Mededingingsautoriteit  
 
 
 
   

1                                           Openbare versie      

Datum ontvangst melding: 25 juli 2012 

 

1. Op bovenvermelde datum heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat DOC 

Kaas Holding B.V., een onderdeel van de DOC Kaas groep (hierna: DOC Kaas), voornemens is 

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

Mededingingswet, over Cheesepartners Holland v.o.f. (hierna: Cheesepartners Holland). 

 

2. Na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens heeft de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit vastgesteld dat de gemelde operatie binnen de 

werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht 

valt. De Raad heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen 

belemmeren. 

 

3. Partijen hebben verzocht een non-concurrentiebeding zoals overeengekomen tussen DOC 

Kaas, Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen U.A. (hierna: Rouveen) en Kaasland Holland B.V. 

(onderdeel van Westland Kaas Groep B.V., hierna: Westland) aan te merken als nevenrestrictie. 

Dit non-concurrentiebeding is neergelegd in een tweetal principeovereenkomsten tussen DOC 

Kaas en haar vennoten in Cheesepartners Holland.1 

 

4. Het non-concurrentiebeding neergelegd in de principeovereenkomsten d.d. 13 juli 2012 

houdt, kort samengevat, in dat de vertrekkende vennoten Special Cheese B.V. en Kaasland 

Holland B.V. gedurende een periode van 3 jaar na de overname, noch de heer A. Schaap 

                                                           
1 De afspraken tussen Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen U.A. (Rouveen) en Drents-Overijsselse Coöperatie Kaas B.A. 

(DOC Kaas) inzake overname 8% belang Special Cheese B.V. in VOF Cheesepartners Holland (CPH) door DOC Kaas d.d. 

13 juli 2012 en de afspraken tussen Kaasland Holland B.V. (Westland), Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen U.A. (Rouveen) 

en Drents-Overijsselse Coöperatie Kaas B.A. (DOC Kaas) inzake overname 50% belang Kaasland Holland B.V. in VOF 

Cheesepartners Holland door DOC Kaas d.d. 13 juli 2012. 
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(vertrekkend algemeen directeur Cheesepartners Holland) noch andere medewerkers van 

Cheesepartners Holland in dienst mogen nemen en/of werk voor hen te laten verrichten. 

Daarnaast houdt het non-concurrentiebeding in dat de verkopende partij Westland en haar 

groepsmaatschappijen (waaronder Kaasland Holland B.V.) zich gedurende een periode van 3 jaar 

zullen onthouden van activiteiten die concurreren met de huidige activiteiten van Cheesepartners 

Holland, te weten de verkoop en afzet van blanco kazen, dat wil zeggen kazen zonder merk, 

eventueel onder private label. 

 

5. Een non-concurrentiebeding houdt verband met het feit dat kopers tot op zekere hoogte en 

gedurende een zekere termijn beschermd wensen te worden tegen het concurrerend handelen 

van verkopers teneinde in staat te zijn de volledige waarde van de overgedragen activiteiten te 

verwerven. Een non-concurrentiebeding kan als rechtstreeks verbonden met en noodzakelijk voor 

de verwezenlijking van de concentratie en derhalve als nevenrestrictie worden beschouwd indien 

het dienstig is aan het legitieme doel een concentratie te verwezenlijken en de duur, het 

territoriale toepassingsgebied en de materiële draagwijdte ervan niet verder gaan dan wat daartoe 

redelijkerwijs nodig kan worden geacht.2 

 

6. Het doel van de gemelde transactie is om Cheesepartners Holland gedurende een 

overgangsperiode te beschermen tegen eventuele concurrentie van Westland en haar 

groepsondernemingen. De gemelde transactie ziet daartoe niet alleen op de overdracht van 

materiële activa, maar vooral ook op de overdracht van de binnen Cheesepartners Holland 

opgebouwde knowhow en goodwill, aangezien deze goodwill (bestaande uit klantentrouw en de 

waarde van de merk- en handelsnaam) en knowhow zijn niet aanwezig bij DOC Kaas.  

 

7. De NMa beschouwt het non-concurrentiebeding zoals overeengekomen tussen enerzijds 

DOC Kaas en Rouveen en anderzijds DOC Kaas en Westland als noodzakelijk voor en 

rechtstreeks verbonden aan de verwezenlijking van de onderhavige concentratie, voor zover: 

a. Het beding zich beperkt tot de producten en diensten die reeds worden 
aangeboden door CheesePartners Holland, te weten de verkoop en afzet van 
blanco kazen, dat wil zeggen kazen zonder merk, eventueel onder private label; 

b. Het beding zich beperkt tot de actieve werving van een werknemer, klant, 
leverancier of andere persoon van Cheesepartners Holland en zich niet uitstrekt 
tot het doen van iets waardoor de relatie tussen zo een werknemer, klant, 
leverancier of andere persoon en de onderneming nadelig beïnvloed zou kunnen 
worden; en 

                                                           
2 Zie de Mededeling van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn 

voor de totstandbrenging van concentraties (2005/C56/03), punten 18 tot en met 26. 
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c. Het beding zich beperkt tot werknemers die ten tijde van de overeenkomst 
verbonden zijn met Cheesepartners Holland en die beschikken over belangrijke 
know-how met betrekking tot activiteiten van de over te dragen ondernemingen. 

 

8. Gelet op de punten 3 tot en met 7 is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van oordeel dat, voor zover het in de punten 3 en 4 omschreven beding 

een overeenkomst vormt als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat artikel ingevolge 

artikel 10 van de Mededingingswet niet geldt voor dit beding, met inachtneming van het in de 

punt 7 gestelde. 

 

9. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad mede dat voor het tot stand brengen van de 

concentratie waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist. 

 

Datum:  3 september 2012 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze: 

 

 

 

w. g. Stijn van den Broek 

Clustermanager Handel, Diensten en Transport,Directie Mededinging 

 

 

 

 

 
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 Rechtbank te Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 


