
 

PUBLIEKE VERSIE 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2022-CC-22 van 4 juli 2022 in toepassing van artikel 

IV. 66, §1-2 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door 

de wet van 2 mei 2019 

Zaak nr. MEDE-C/C-22/0011 

Verwerving van uitsluitende zeggenschap door TERBEKE-PLUMA 

N.V. over CAMPOFRIO FOOD GROUP NETHERLANDS HOLDING B.V. 

en IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF 

I. Procedure 

I.1 Historiek van de onderzoekdaden 

I.1.1 Prenotificatie fase 

 Op 30 november 2021 heeft de aanmeldende partij een eerste ontwerp van aanmeldingsformulier 

overgemaakt aan het auditoraat.  

 Op 24 december 2022 volgde een tweede ontwerp van aanmeldingsformulier. 

 Tijdens de prenotificatie fase werd per verzoek om inlichtingen bijkomende informatie opgevraagd 

aan de aanmeldende partij, onder andere op 24 december 2021, 17 januari 2022, 10 februari 2022, 7 

maart 2022, 16 maart 2022, 22 maart 2022, 24 maart 2022, 8 april 2022 en 28 april 2022. Deze 

inlichtingen werden in het aanmeldingsformulier verwerkt. Daarnaast waren er telefonische 

contacten met de advocaten van de aanmeldende partij samen met verantwoordelijken binnen Ter 

Beke ter verduidelijking van de overgemaakte antwoorden. 

 Op 26 april 2022 gaf het case team telefonisch een stand van zaken aan de advocaten van de 

aanmeldende partij m.b.t. de voorlopige resultaten van het marktonderzoek.  Daaropvolgend vond op 

29 april een fysieke vergadering plaats met de advocaten van de aanmeldende partij alsook de CEO 

en CFO van Ter Beke voor het delen met het case team van een eerste impressie en reactie m.b.t. de 

resultaten van het voorlopig onderzoek. 

I.1.2 Fase 1  onderzoek 

 De concentratie in bovenvermelde zaak werd aangemeld bij de auditeur-generaal op 4 mei 2022.  

 Op dezelfde dag werd Charlotte Delmeire, auditeur bij de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 

“BMA”), overeenkomstig artikel IV.27, § 2 van het Wetboek Economisch recht (verder “WER”) door 
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de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van het onderzoek. 

Jellis De Coninck, Julian De Bisschop, Ynske De Neve, Vincent Leirs, allen attaché bij de BMA, werden 

door de auditeur-generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam overeenkomstig artikel IV.27, § 3 

WER. Bert Willekens en Jeroen Vander Cruyssen, economische adviseurs hebben bijstand verleend 

aan het onderzoek. 

 Overeenkomstig artikel IV.27, §4 WER heeft de auditeur-generaal Antoon Kyndt aangewezen als 

auditeur-adviseur. De auditeur-adviseur heeft zijn advies verleend in toepassing van artikel IV.64, §1 

WER.  

 Tijdens de formele onderzoeksfase werd per verzoek om inlichtingen bijkomende informatie 

opgevraagd aan de aanmeldende partij, onder andere op 5 mei 2022, 10 mei 2022, 11 mei 2022 en 16 

mei 2022. Daarover waren er telefonische contacten met de advocaten van de aanmeldende partij 

samen met verantwoordelijken binnen Ter Beke ter verduidelijking van de overgemaakte  

antwoorden. 

 Op 3 juni  2022 heeft de auditeur in toepassing van artikel IV.63, §2 WER de aanmeldende partij op de 

hoogte gebracht dat zij meent dat de concentratie ernstige twijfels van een daadwerkelijke 

mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zou 

veroorzaken.  

 Voormeld artikel IV.63 §2 WER voorziet voor de aanmeldende partij in de mogelijkheid om aan de 

auditeur verbintenissen aan te bieden die bedoeld zijn om een beslissing van toelaatbaarheid te 

verkrijgen. Van deze mogelijkheid werd door de aanmeldende partij geen gebruik gemaakt. 

 Op 13 juni 2022 werd in toepassing van artikel IV.64, §1 WER het gemotiveerde voorstel van beslissing 

aan de voorzitter van het Mededingingscollege alsook aan de aanmeldende partij overgemaakt. 

 Op 14 juni 2022 heeft de voorzitter het college samengesteld. 

 Op 1 juli 2022 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij gehoord in aanwezigheid van het 

Auditoraat, de directeur economische zaken en de directeur juridische zaken.   

II. Betrokken partijen1 

II.1 Aanmeldende partij 

II.1.1 Ter Beke 

 Ter Beke is gevestigd te Beke 1, 9950 Lievegem en heeft als ondernemingsnummer 0421.364.139. 

 Ter Beke is actief op het gebied van de productie, versnijding, verpakking en de verkoop van bewerkte 

vleeswaren alsmede op het gebied van de productie en verkoop van versbereide gerechten. 

 Ter Beke levert zowel merkproducten als private label producten. Ter Beke is voor wat betreft 

bewerkte vleeswaren met name een producent onder private label, terwijl het in de divisie 

versbereide gerechten, met onder meer Come a Casa, welbekende merken heeft uitgebouwd. 

 

 
1 Zie aanmeldingsformulier pg. 3-5. 
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II.2 Doelonderneming 

II.2.1 Imperial Meat Products VOF 

 Imperial Meat Products VOF is gelegen te Grote Baan 200, 9920 Lovendegem en heeft als 

ondernemingsnummer 0453.627.923. 

 CFG Benelux is actief op het gebied van de productie, versnijding, verpakking en verkoop van bewerkte 

vleeswaren, via de bedrijfsdivisies Stegeman in Nederland en Imperial Meat Products in België.  

 CFG Benelux levert zowel merkproducten als private label producten aan retail en non-retail klanten. 

De merken die CFG Benelux in portefeuille heeft betreffen onder meer Imperial, Marcassou, 

Stegeman, Leielander, Bistro, Aoste en Justin Bridou. 

II.2.2 Campofrio Food Group Netherlands Holding B.V. 

 Campofrio Food Group Netherlands Holding BV is gelegen te 1043 BW Amsterdam, Naritaweg 165  

(Nederland). Het ondernemingsnummer is KVK 34111046. 

 CFG Benelux is actief op het gebied van de productie, versnijding, verpakking en verkoop van bewerkte 

vleeswaren, via de bedrijfsdivisies Stegeman in Nederland en Imperial Meat Products in België. 

 De Voorgenomen Concentratie heeft betrekking op het geheel van CFG Benelux, met name (i) Imperial 

Meat Products VOF en (ii) Campofrio Food Group Netherlands Holding BV, en haar 

dochterondernemingen Campofrio Food Group Netherlands BV en Stegeman CV. 

De aandelen in CFG Benelux zijn in handen van Campofrio Food Group Holding SLU, die exclusieve 

zeggenschap uitoefent over CFG Benelux. Sinds 2014 is Campofrio Food Group een 

dochteronderneming van Sigma Alimentos SA de CV, een Mexicaans multinationale 

voedingsonderneming, dat verder deel uitmaakt van Alfa SAB de CV, een beursgenoteerd Mexicaans 

conglomeraat dat actief is in verscheidene sectoren, waaronder voedingswaren.2 

II.3 Vertegenwoordiger 

 Als vertegenwoordiger voor de aanmeldende partij geldt: 

Allen & Overy (Belgium) LLP  

Dirk Arts, Maxime Cuypers  

Tervurenlaan 268 A  

1150 Brussel 

België 

T : +32 2 780 29 24; +32 2 780 29 25 

E-mail : dirk.arts@allenovery.com; maxime.cuypers@allenovery.com 

  

 
2 Zie aanmeldingsformulier, pg. 10. 
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III. Gemotiveerd voorstel van de auditeur van 13 juni 2022 

 Het gemotiveerd voorstel van beslissing van de auditeur luidt als volgt: 

“III. Aangemelde operatie3 

III.1 Beschrijving van de operatie 

35. De voorgenomen concentratie betreft de verwerving van exclusieve zeggenschap door Ter Beke 

N.V. (hierna: “Ter Beke”), over (i) Imperial Meat Products VOF en (ii) Campofrio Food Group 

Netherlands Holding BV, en haar dochtervennootschappen Campofrio Food Group Netherlands B.V. en 

Stegeman C.V. (hierna: “CFG Benelux”). 

III.2 Doel van de concentratie 

36. Volgens de Aanmeldende Partij zal de voorgenomen concentratie Ter Beke toelaten om krachten 

te bundelen met Imperial Meat Products en Stegeman, om zo beter in te spelen op klantbehoeften en 

op trends in de voedselmarkt, zoals het toegenomen belang van snacks en de stijgende vraag naar 

vegetarische en plantaardige producten. 

III.3 Type overeenkomst 

37. De voorgenomen concentratie betreft de verwerving van exclusieve zeggenschap door Ter Beke 

over CFG Benelux. 

38. De voorgenomen concentratie heeft betrekking op het geheel van CFG Benelux, met name (i) 

Imperial Meat Products VOF en (ii) Campofrio Food Group Netherlands Holding B.V., en haar 

dochterondernemingen Campofrio Food Group Netherlands B.V. en Stegeman C.V. 

39. De voorgenomen concentratie zal tot stand komen via een aankoop door Ter Beke N.V., via haar 

dochteronderneming Terbeke - Pluma N.V., van 100% van het aandelenkapitaal van (i) Imperial Meat 

Products VOF en, via haar dochteronderneming Berkhout Langeveld B.V., van 100 % van het 

aandelenkapitaal van (ii) Campofrio Food Group Netherlands Holding B.V., en haar 

dochtervennootschappen Campofrio Food Group Netherlands B.V. en Stegeman C.V. (“CFG Benelux”). 

40. De partijen hebben op 6 oktober 2021 een signing protocol ondertekend met de intentie om de 

koop/verkoopovereenkomst (SPA) te ondertekenen eens de informatieprocedures met de 

ondernemingsraden en de vakbonden succesvol zijn doorlopen.  Op 10 maart 2022 hebben zij de SPA 

ondertekend.  

 

 

 

 

 
3 Zie aanmeldingsformulier,  pg. 6-8. 
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III.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding 

Aanmelding concentratie 4 mei 2022  

Aanvang termijn 5 mei 2022 

20 werkdagen 3 juni 2022 

25 werkdagen 13 juni 2022 

40 werkdagen 4 juli 2022 

III.5 Drempels4 

41. De omzetcijfers van de partijen in 2020 zijn als volgt:  

 Ter Beke CFG Benelux 

Wereldwijde omzet [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

EU-wijde omzet  

(exclusief VK) 
[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Omzet in België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

42. Op grond van deze omzetcijfers en op basis van artikel IV.7, §1 WER dient de transactie te worden 

aangemeld bij de BMA.  

43. Op 12 maart 2022 werd de concentratie ook aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) 

onder het zaaknummer Case Nr. ACM/22/177504. Actueel is het dossier ver gevorderd in de 

Meldingsfase (eerste fase). 

IV. Activiteiten van partijen 

IV.1 Ter Beke5 

IV.1.1 Bedrijfsactiviteiten 

44. Ter Beke is actief op het gebied van de productie, versnijding, verpakking en verkoop van bewerkte 

vleeswaren alsmede op het gebied van de productie en verkoop van versbereide gerechten. 

45. De activiteiten van Ter Beke worden traditioneel dan ook opgedeeld in twee divisies: 

46. De divisie bereide maaltijden produceert en verkoopt versbereide gerechten (ook wel “kant-en-

klare maaltijden” genoemd) voor de bredere Europese markt. Voorbeelden van zulke versbereide 

gerechten die door Ter Beke worden verkocht zijn lasagnes, pizza, pastagerechten en sausen. Ter Beke 

 
4 Zie aanmeldingsformulier, pg. 8. 
5 Zie aanmeldingsformulier, pg. 19. 
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levert hierbij zowel merkproducten (onder de merknamen Come a casa, Vamos en Stefano Toselli) als 

private label producten. 

47. De divisie vleeswaren produceert, versnijdt, verpakt en verkoopt fijne bewerkte vleeswaren 

voornamelijk, maar niet uitsluitend, in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het gamma 

aan bewerkte vleeswaren omvat onder meer salami, kookham, gevogelte, paté en zoutwaren. De 

bewerkte vleeswaren zijn grotendeels bestemd voor gebruik door consumenten als broodbeleg of als 

snack.  

IV.1.2 Merkenportfolio 

48. Ter Beke is voor wat betreft bewerkte vleeswaren voornamelijk een producent onder private label. 

49. Ter Beke is tevens eigenaar van een beperkte merkportfolio bestaande uit de merken Pluma en 

Daniël Coopman. Zij is ook licentienemer voor het gebruik van het  Studio 100 merk. 

50. Onder het Daniël Coopman merk levert Ter Beke een waaier aan bewerkte vleeswaren in bulk aan 

groothandelaars, die op hun beurt hoofdzakelijk slagerijen en andere “over-the-counter” (OTC) 

detailhandelaars beleveren. Het gaat onder meer maar niet uitsluitend om salami, gevogelte, 

kookworst en paté.  

51. Onder het Studio 100 merk levert Ter Beke bewerkte vleeswaren zoals kookworst en gevogelte aan 

supermarkten en aan groothandelaars.  

52. Ter Beke is in België niet actief met het Pluma merk. Onder het Pluma merk levert Ter Beke een 

waaier aan bewerkte vleeswaren (waaronder paté en kookworst) aan het retailkanaal in Duitsland en 

Nederland.  

IV.1.3 Verkoopkanalen 

53. Ter Beke belevert in België aan de volgende verkoopkanalen:6 

 supermarkten en discounters 

 directe verkoop aan: 

 “Out-of-Home” (OOH): dit omvat verkopen aan foodservice, horeca en catering; 

 B2B: dit omvat verkopen van bewerkte vleeswaren aan bedrijven die de bewerkte 

vleeswaren als topping gebruiken om bereide maaltijden te produceren (zoals de ham in de 

macaroni ham en kaas, of de ham op pizza’s); 

 het groothandelskanaal dat op zijn beurt doorverkoopt aan marktspelers binnen het OOH, B2B 
en OTC kanaal waarbij OTC (“over the counter”) de verkopen aan slagers en kleinhandel 
omvat. 

54. In het bijzonder voor de verkopen aan OTC verduidelijkt de auditeur dat Ter Beke niet of weinig 

direct aan slagers en kleinhandel verkoopt, maar deze belevert via groothandels die (onder meer) 

actief zijn binnen het OTC kanaal. De aanmeldende partijen hebben in de loop van het onderzoek 

bevestigd niet over een grossiersnetwerk  te beschikken. Ze  beschikken ook niet  over een  logistiek 

netwerk  en hebben ook geen relaties met slagers en kleinhandelaars om rechtstreekse leveringen aan 

hen te laten plaatsvinden.7 Derhalve brengt de auditeur voor de verdere analyses de gerapporteerde 

 
6 Zie aanmeldingsformulier, § 149. 
7 Zie aanmeldingsformulier,§ 279. 
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verkopen aan OTC onder in het groothandelskanaal (en dus niet - zoals de aanmeldende partijen doen 

in het aanmeldingsformulier - onder directe verkopen aan OTC). 

IV.1.4 Productie- en versnijdings- &  verpakkingssites 

55. Ter Beke heeft twaalf industriële vestigingen (voor bereide maaltijden en vleeswaren), waarvan vijf 

in België, vier in Nederland, één in Frankrijk, één in Polen en één in het Verenigd Koninkrijk. Bij Ter Beke 

werken ongeveer 2.650 medewerkers. 

56. De divisie bereide maaltijden heeft twee gespecialiseerde productiesites in België (Wanze en 

Marche-en-Famenne), één in Frankrijk (Mézidon-Vallée d’Auge), één in Polen (Opole) en één in het 

Verenigd Koninkrijk (Deeside). 

57. De divisie bewerkte vleeswaren heeft twee productievestigingen in België (Wommelgem en 

Lievegem) en één in Nederland (Borculo). Er zijn ook zes centra voor de versnijding en verpakking van 

bewerkte vleeswaren waarvan drie in België (Wommelgem, Lievegem en Veurne) en drie in Nederland 

(Wijchen, Ridderkerk en Aalsmeer). 

IV.1.5 Omzet uit bewerkte vleeswaren 

58. De totale omzet uit bewerkte vleeswaren voor 2020 bedroeg [VERTROUWELIJK] 

59. In 2020 bedroeg de totale omzet uit de verkoop van versbereide gerechten [VERTROUWELIJK] 

IV.2 CFG Benelux8 

IV.2.1 Bedrijfsactiviteiten 

60. CFG Benelux is actief op het gebied van de productie, versnijding, verpakking en verkoop van 

bewerkte vleeswaren, via de bedrijfsdivisies Stegeman in Nederland en Imperial Meat Products in 

België.  

61. De verkopen vinden hoofdzakelijk plaats in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en het 

Verenigd Koninkrijk. 

62. CFG Benelux levert zowel merkproducten als private label producten aan retail klanten en non-

retail klanten.  

IV.2.2 Merkenportfolio 

63. Imperial Meat Products is, voor wat betreft bewerkte vleeswaren, eigenaar van een merkportfolio 

bestaande uit de merken Imperial, Marcassou, Bistro en Leielander. Zij is ook licentienemer voor het 

gebruik van bepaalde CFG-merken, waaronder Fiorucci, Campofrio, Aoste en Justin Bridou, en houdt 

ook merklicenties aan van derde partijen, waaronder Weight Watchers en Disney.  

- onder het Marcassou merk levert Imperial Meat Products bewerkte vleeswaren zoals onder 

meer droge worst en zoutwaren/rauwe ham aan supermarkten; 

- onder het Aoste merk levert Imperial Meat Products bewerkte vleeswaren zoals onder meer 

kookham, gevogelte en droge worst aan supermarkten; 

- onder het Justin Bridou merk levert Imperial Meat Products droge worst aan supermarkten; 

 
8 Zie aanmeldingsformulier, pg. 19. 
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- onder het Weight Watchers merk levert Imperial Meat Products bewerkte vleeswaren zoals 

onder meer kookham, gevogelte en droge worst aan supermarkten; 

- onder het Disney merk levert Imperial Meat Products bewerkte vleeswaren zoals onder meer 

gevogelte en kookworst aan supermarkten; 

- onder het Leielander merk levert Imperial Meat Products kookham aan groothandelaars; 

- onder het Bistro merk levert Imperial Meat Products droge worst aan groothandelaars;  

- onder het Fiorucci merk levert Imperial Meat Products droge worst en gedroogde ham aan 

groothandelaars; 

- onder het Campofrio merk levert Imperial Meat Products droge worst en gedroogde ham aan 

groothandelaars.  

IV.2.3 Verkoopkanalen 

64. CFG belevert in België aan de volgende verkoopkanalen:9 

 supermarkten en discounters; 

 directe verkoop aan: 

 OOH 

 B2B;  

 het groothandelskanaal dat op zijn beurt doorverkoopt aan marktspelers binnen het OOH, B2B 
en OTC kanaal, waarbij OTC (“over the counter”) verkopen aan slagers en kleinhandel omvat. 

IV.2.4 Productie- en versnijdings-& verpakkingssites 

65. CFG Benelux exploiteert vijf industriële vestigingen in België (Lievegem, Destelbergen, Zwijnaarde, 

Champlon and Cornby) en één industriële vestiging in Nederland (Wijhe), waar in totaal 1.014 

medewerkers werken. 

IV.2.5 Omzet uit bewerkte vleeswaren 

66. CFG Benelux realiseerde in 2020 een totale omzet van [VERTROUWELIJK] 

V. De verticale waardeketen van bewerkte vleeswaren 

67. In deze inleidende sectie wordt een beknopte voorstelling gegeven van de verticale waardeketen 

voor de productie en verkoop van bewerkte vleeswaren. Zoals verderop in de marktafbakening zal 

blijken, zijn verschillende marktspelers actief op de verschillende niveau’s van de keten. Sommige 

bedrijven hebben activiteiten voor slechts één diersoort (kip, kalkoen, rund, varken, wild,…), terwijl 

andere bedrijven voor meerdere diersoorten actief zijn. Onbewerkt vlees kan voorts op verschillende 

wijzen tot een eindproduct worden verwerkt, waarbij niet alle bedrijven elke verwerkingsvorm 

toepassen maar zich meer specialiseren in bepaalde verwerkingsactiviteiten. Sommige bedrijven zijn 

slechts actief in één schakel binnen de keten, terwijl andere bedrijven één of meerdere van de schakels 

verticaal integreren binnen eenzelfde onderneming.  

 
9 Zie aanmeldingsformulier, §149. 
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68. Volgende figuur geeft een schematisch overzicht van de verticale waardeketen. Deze waardeketen 

is op elke diersoort van toepassing.  

 

69. Helemaal bovenaan de keten bevinden zich de landbouwbedrijven die dieren kweken voor 

menselijke consumptie. Afhankelijk van de diersoort wordt heel wat vlees vanuit België naar het 

buitenland geëxporteerd, en omgekeerd ook vanuit andere landen geïmporteerd. De slachtrijpe dieren 

worden vervolgens door slachthuizen en uitbeenderijen verder klaargemaakt voor het verdere 

verkoopcircuit van vers vlees. Op de groothandelsmarkten voor de verkoop van vers vlees, is een deel 

van het vlees bestemd voor de consumptie van vers vlees. Vers vlees betreft onbewerkt rauw vlees - 

zoals biefstukken en koteletten die te koop zijn bij slagerijen en in supermarkten - ofwel bevroren vlees 

dat geen enkele andere bewerking heeft ondergaan dan een bevriezing. Ter Beke noch CFG Benelux 

zijn actief in de verkoop of distributie van vers vlees.  

70. Het andere gedeelte van het vers vlees dat op de groothandelsmarkten wordt verkocht, is bestemd 

voor de consumptie van bewerkt vlees. Leveranciers verkopen bijgevolg een deel van het vers geslachte 

vlees aan producenten van bewerkt vlees. Er bestaan geen aparte verkoopcircuits voor de aankoop 

van vers vlees voor onbewerkte consumptie enerzijds en voor bewerkte consumptie anderzijds. 

Bovendien zijn voor de meeste diersoorten deze groothandelsmarkten Europees tot internationaal van 

omvang. De leveranciers van vers vlees uiten geen enkele vrees voor een eventuele verhoogde 

inkoopmacht van partijen.10 Om deze redenen wordt de groothandelsactiviteit van vers vlees 

stroomopwaarts in de waardenketen (zie de relatie tussen “leveranciers van vers vlees” en 

“producenten van bewerkt vlees” in bovenstaande figuur) vanaf hier niet meer verder behandeld.  

 
10 Antwoorden van leveranciers van vers vlees op verzoek om inlichtingen van 18 februari 2022. 

OTC OOH B2B
Supermarkten

Groothandel

Veeteelt, slachterijen en uitbeenders

Leveranciers vers vlees

Producenten bewerkt vlees

vlees bestemd voor consumptie onbewerkt vlees

(niet relevant voor onderhavige transactie)
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71. Het aangekochte vers vlees wordt door de producenten van bewerkte vleeswaren verder verwerkt 

tot bulk- en paalproducten door toevoeging van bijkomende ingrediënten en de toepassing van 

bepaalde bereidingswijzen zoals koken of roken. Er zijn drie verschillende verkoopkanalen voor de 

verdere distributie van bewerkt vlees in bulk. 

72. Een deel van de verkoop van bewerkte vleeswaren is bestemd voor de groothandelaars. Aan 

groothandelaars wordt doorgaans in bulk verkocht. De groothandelaars verkopen op hun beurt 

(mogelijks zelf versneden en verpakt) de vleeswaren aan verschillende kanalen: OTC, OOH, B2B en 

supermarkten. 

73. Een ander deel is bestemd voor de directe verkoop aan OOH, B2B en/of OTC. Ook aan deze kanalen 

wordt het vlees doorgaans in bulk verkocht. De partijen hebben zelf geen activiteiten op het directe 

verkoopkanaal aan OTC en slechts in zeer beperkte mate aan B2B.  

74. Een laatste deel is bestemd voor verkoop via supermarkten (inclusief discounters zoals Aldi en 

Lidl), waarbij het vlees finaal versneden en verpakt aan de consument wordt aangeboden. Dit kanaal 

wordt hierna meer in detail besproken.  

75. Alvorens het bewerkte vlees in de charcuterieafdeling van de supermarkten belandt, moet het 

bewerkte vlees worden versneden en verpakt. Producenten van bewerkte vleeswaren verstrekken in 

de regel zelf versnijdings- en verpakkingsdiensten zodat deze aan de supermarkten een volwaardig 

eindproduct (verpakt en versneden bewerkt vlees) kunnen aanbieden. Daarbij versnijden en verpakken 

zij bewerkte vleeswaren die zij zelf produceren of bij derden, op eigen initiatief aankopen. Voor 

vleeswarenproducenten, die verschillende soorten bewerkte vleeswaren aan hun afnemers leveren, is 

het gebruikelijk om bepaalde soorten bewerkte vleeswaren bij derde partijen in te kopen en deze zelf 

te versnijden en te verpakken. 

76. Het komt echter ook voor dat supermarkten aan de vleeswarenproducenten de opdracht geven om 

bepaalde bewerkte vleeswaren bij een specifieke, door de supermarkt gekozen producent af te nemen 

tegen door de supermarkt onderhandelde voorwaarden, deze te versnijden en verpakken en vervolgens 

aan de supermarkt te leveren. Door alle ingekochte vleeswaren bij dezelfde versnijder en verpakker te 

laten behandelen, bewerkstelligt een supermarkt o.a. een consistente uitstraling en kwaliteit van de 

versnijding en de verpakking van de door haar aan de consument aangeboden bewerkte vleeswaren. 

In België werken verscheidene supermarktenketens met dergelijke versnijding- en 

verpakkingscontracten. In Nederland zijn zulke contracten nog meer gangbaar. 

77. Volgens deze praktijk deelt de supermarkt de productie en versnijding van bewerkte vleeswaren 

op. De supermarkt zal de levering van bewerkte vleeswaren en van versnijdings- en 

verpakkingsdiensten meestal via afzonderlijke aanbestedingsovereenkomsten toebedelen. De 

contractuele voorwaarden voor de levering van de bewerkte vleesproducten worden dan door de 

retailer en de gekozen producent onderhandeld, zonder dat onderneming die de versnijdings- en 

verpakkingsdiensten levert hierbij betrokken wordt. Hetzelfde geldt voor het sluiten van de 

overeenkomst voor de verstrekking van versnijdings- en verpakkingsdiensten, waarbij de 

onderhandelingen plaatsvinden tussen de supermarkt en de versnijder-verpakker (in de figuur 

hieronder aangeduid als ”versnijding en verpakking vlees van derden op vraag van supermarkten”), 

maar waar deze onderhandelingen buiten de producent van de bewerkte vleesproducten om verlopen.   
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78. In de volgende figuur worden de verschillende stromen onderscheiden.   

 

79. De impact van de opsplitsing van productie enerzijds en de versnijding en verpakking anderzijds op 

de concurrentiële dynamiek in de markt, zal nauwgezet onderzocht worden in zowel het onderdeel 

marktafbakening als de concurrentiële analyse.  

80. Tenslotte zijn er ook supermarkten die zelf deels instaan voor de versnijding en verpakking van 

aangekochte bewerkte vleeswaren die worden verkocht onder hun eigen private label (bv. Colruyt via 

haar zusteronderneming Vlevico). Deze supermarkten kopen voor dit gedeelte dan ook bewerkt vlees 

aan in bulk.  

81. Het versneden en verpakte bewerkte vlees wordt finaal door de supermarkten aan de 

eindconsument verkocht.  

VI. Relevante productmarkten binnen de sector van de productie en 

verkoop van bewerkte vleeswaren 

VI.1 Inleiding 

82. De partijen hebben overlappende activiteiten in de productie (en in beperkte mate aankoop) van 

bewerkte vleeswaren. Betreffende de verkoop hiervan zijn beide partijen actief in de verkoop in bulk 

aan groothandelaars, OOH klanten (en in zeer beperkte mate aan B2B klanten) en aan versnijder-

verpakkers die dit verder verwerken voor supermarkten. Beide partijen zijn zelf ook actief in de 

versnijding en verpakking van bewerkt vlees bestemd voor supermarkten, zowel van eigen productie 

als van door derde geproduceerde bewerkte vleeswaren. Ten slotte zijn beide partijen actief in de 

verkoop van versneden en verpakte bewerkte vleeswaren aan supermarkten. 

Supermarkten

Versnijden en verpakken eigen 

productie en/of ingekocht 

vlees

                        Producent B

                        bewerkt vlees    

Versnijden en verpakken 

vlees van derden op vraag 

van supermarkten

Levering van versneden en verpakt vlees aan supermarkten

Versnijden en verpakken 

eigen productie en/of 

ingekocht vlees

                   Producent A

                    bewerkt vlees

Versnijden en verpakken 

vlees van derden op vraag 

van supermarkten

Prijs bulk bewerkt vlees onderhandeld 

tussen producent en supermarkt

Verkoop bulk voor versnijding en 

verpakking door derden

Prijs versnijden en verpakken onverhandeld 

tussen supermarkt en V&V

Prijs vlees (eigen productie en/of ingekocht) 

en versnijden en verpakken onderhandeld 
tussen producent en supermarkt
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83. Er is ook een verticale relatie tussen partijen aangezien Ter Beke door CFG geproduceerde bewerkte 

vleeswaren versnijdt en verpakt.  

84. Gelet op de respectieve activiteiten van de partijen wordt in de  volgende secties in gegaan op de 

relevante marktdefinities. In het bijzonder zal het worden overwogen of  afzonderlijke markten moeten 

worden weerhouden naargelang:  

- de diersoort en/of productcategorie; 

- het verkoopkanaal; 

- de activiteit in kader van het productieproces (i.e. productie, versnijden en/of verpakken); 

- private labels versus A-brands.  

VI.2 Opsplitsing volgens diersoort en/of productcategorie 

VI.2.1 Standpunt partijen11 

85. De partijen zijn van mening dat de markt voor bewerkte vleeswaren in zijn geheel zou moeten 

worden beschouwd en niet zou moeten worden onderscheiden naargelang type vlees.12 Een dergelijk 

onderscheid zou indruisen tegen het feit dat veel bewerkte vleeswaren bestaan uit meerdere types 

vlees en dat consumenten producten van bewerkt vlees veelal als vervangbaar zouden beschouwen, 

ongeacht het specifieke type bewerkt vlees waaruit deze producten bestaan.13 [VERTROUWELIJK].14 

Voorts zou er sprake zijn van substitueerbaarheid aan de aanbodzijde, in zoverre 

vleeswarenproducenten dezelfde verwerkingsmethoden kunnen aanwenden voor de productie van 

zowel bewerkt rund-, varkens-, als gevogeltevlees.15 Vleeswarenproducenten zouden alle 

verwerkingstechnieken (drogen, roken en koken) immers kunnen toepassen op het vlees van alle 

diersoorten.16  

86. De partijen zijn voorts van mening dat binnen de markt voor bewerkt vlees geen onderscheid zou 

moeten worden aangebracht naargelang productcategorie. Zowel aan de aanbodzijde als aan de 

verkoopzijde, zou er namelijk substitueerbaarheid zijn tussen de verschillende soorten bewerkte 

vleeswaren die de partijen aanbieden. 

87. Zo zouden vleesproducenten aan de aanbodzijde gewoonlijk een breed assortiment van bewerkte 

vleeswaren aanbieden. Indien een vleeswarenproducent een bepaald type bewerkt vleeswaar niet zelf 

produceert, zou deze daarenboven gemakkelijk de bewerkte vleeswaren bij een derde partij kunnen 

inkopen, en dan zelf de finale productiestappen uitvoeren. 

 
11 Zie aanmeldingsformulier, §96-105 en 87. 
12 De partijen bedoelen met “type vlees” de diersoort waaruit het product werd vervaardigd. 
13 Zoals ook aangestipt door een respondent in het marktonderzoek van de Commissie in Smithfield/Pini Polonia. Zie 
Commissiebeschikking van 23 januari 2018 in zaak M.8611, Smithfield/Pini Polonia, punt 42. Dit punt wordt ook aangedragen 
door de Partijen in Commissiebeschikking van 22 september 2010 in zaak M.5933, Marfrig/Keystone, punt 9. 
14 Zie het antwoord op vraag 23 van het verzoek om inlichtingen van 24 december 2021; zie bijlagen 17 en 18 bij het 
aanmeldingsformulier. 
15 Dit punt wordt aangedragen door de partijen in Commissiebeschikking van 13 september 2004 in zaak M.3522, Danish 
Crown/HK Sokolow, punt 18. Ook de partijen in Commissiebeschikking van 17 juni 2004 in zaak M.3401, Danish Crown/ 
Flagship Foods, punt 14 beroepen zich op substitueerbaarheid aan de aanbodzijde. 
16 De Commissie doet deze observering in Commissiebeschikking van 14 februari 2002 in zaak M.2662, Danish Crown/Steff-
Houlberg, punt 44. Zij overweegt dat “ that supply-side substitutability would, therefore, tend to support the conclusio that 
there is an overall processed meat product market”. Zie ook Commissiebeschikking van 19 maart 2004 in zaak M.3337, Best 
Agrifund/Nordfleisch, punt 39. 
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88. Voorts zouden aanbieders van bewerkte vleeswaren kunnen overschakelen op de productie van 

verschillende soorten bewerkte vleeswaren, en deze op korte termijn op de markt brengen zonder 

aanzienlijke bijkomende kosten te maken of risico’s te lopen. 

89. Zo zou de productie van gevogelte en kookham (beide zijn “kookproducten”) gemakkelijk 

inwisselbaar zijn. Er zouden namelijk geen technische, sanitaire of regelgevende belemmeringen zijn 

om voor deze bewerkte vleeswaren dezelfde productielijnen te gebruiken. Kookham en gevogelte 

zouden immers hetzelfde productieprocedé volgen: de grondstoffen worden er voorbereid, 

geïnjecteerd, getrommeld en gemalaxeerd, en na een rustperiode wordt dit ingevormd, gekookt en 

nabewerkt. Producenten van dit type bewerkte vleeswaren zouden allemaal kookkasten hebben 

waarin deze producten bereid kunnen worden. 

90. Ter illustratie voegen de partijen bij de aanmelding een technische beschrijving toe van het 

productieproces voor ham en kipproducten. Hieruit zou blijken dat het proces identiek is voor beide 

productgroepen.17 

91. De productie van gerookte producten (zoals rauwe ham) zou dan weer gemakkelijk inwisselbaar 

zijn met de productie van salami. Voor beide bewerkte vleeswaren zou het productieprocedé immers 

een rook-en rijpkamer vereisen. Producenten van dit type bewerkte vleeswaren zouden de nodige rook-

en rijpkamers hebben waarin deze producten bereid kunnen worden. 

92. Een producent zou tegen lage kost en binnen een korte termijn (zes maanden) kunnen 

overschakelen van de productie van kookproducten naar de productie van gerookte producten/salami 

(of omgekeerd), of zou zijn bestaande activiteit in de ene categorie kunnen uitbreiden naar een 

activiteit in de andere categorie. Zo schatten de partijen in dat indien een vleesproducent het gebouw 

en de plaats ter beschikking heeft, er slechts een zestal maanden zou nodig zijn om een bijkomend 

productieproces op te zetten of om de bestaande productiecapaciteit uit te breiden en de producten te 

maken: de kennis en de vereiste machines zouden namelijk gemakkelijk te vinden en verkrijgbaar zijn. 

De bijkomende bouw van een rijpkamer (voor gerookte producten) zou ongeveer een extra zes 

maanden vereisen. 

93. [VERTROUWELIJK] 

94. De partijen stellen dat de Europese Commissie in enkele besluiten heeft overwogen  om de markt 

voor bewerkt vlees te segmenteren naargelang productgroep, met name (i) rauwe gezouten producten 

(raw cured products), (ii) bewerkte vleeswaren voor koude consumptie (charcuterie en broodbeleg) 

(processed meat for cold consumption (cold cuts or charcuterie)), (iii) vlees in blik (canned meat), (iv) 

worsten (sausages), (v) paté en pastei (pâtés and pies), (vi) kant-en-klaar maaltijden en componenten 

 
17 Zie aanmeldingsformulier, pg. 27-28. 
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hiervoor (ready- prepared dishes and components for such).18 De Commissie heeft dit onderscheid in 

haar beschikkingspraktijk uiteindelijk echter steeds in het midden gelaten.19 

95. In Westvlees/Covalis, een door partijen vermelde concentratiezaak met betrekking tot de productie 

van varkensvlees, onderscheidde de BMA een markt voor de verkoop van bewerkt varkensvlees.20 

Daarnaast definieerde de BMA een markt voor de verkoop van gemaksproducten, d.w.z. “geheel of 

gedeeltelijk bereide maaltijden of verpakte voedingswaren die snel en eenvoudig klaargemaakt 

kunnen worden”.21 De partijen hebben geen andere relevante BMA-besluiten geïdentificeerd die inzicht 

geven in de wijze waarop de BMA de markt voor bewerkt vlees beschouwt. 

96. De Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) heeft in haar beschikkingspraktijk een markt voor 

vleeswaren en vleesconserven geïdentificeerd.22 Deze markt bevindt zich stroomafwaarts ten opzichte 

van de markt voor de verkoop van vers vlees.23 Daarbij heeft de ACM overwogen om de markt voor 

vleeswaren en vleesconserven onder te verdelen (i) tussen vleeswaren en vleesconserven, (ii) naar 

gelang verkoopkanaal. 

97. Zo kan binnen de markt voor vleeswaren en vleesconserven volgens de ACM mogelijk nader 

onderscheid worden gemaakt tussen vleeswaren en vleesconserven.24 Het verschil tussen vleeswaren 

en vleesconserven houdt verband met de wijze van bereiding. Vleeswaren zijn (i) vers (ii) 

gepasteuriseerd of (iii) gefermenteerd (worst). Broodbeleg, bacon en worst zijn voorbeelden van 

 
18 Zie bijvoorbeeld Commissiebeschikking van 29 september 2017 in zaak M.8481, ABP Food Group/Fane Valley/Linden 
Foods, punt 51, met verdere verwijzing naar Commissiebeschikking van 17 juni 2004 in zaak M.3401, Danish Crown/Flagship 
Foods, punt 13. Zie ook Commissiebeschikking van 26 februari 2016 in zaak M.7868, Tönnies/Tican, punt 27, met verdere 
verwijzing naar onder meer Commissiebeschikking van 17 juli 2015 in zaak M.7565, Danish Crown/Tican, punten 22, 50; 
Commissiebeschikking van 21 december 2004 in zaak M.3605, Sovion/HMG, punten 88 en 89; Commissiebeschikking van 13 
september 2004 in zaak M.3522, Danish Crown/HK/Sokolow, punten 17 en 19; Commissiebeschikking van 14 februari 2002 
in zaak M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, punt 29. Zie voorts Commissiebeschikking van 22 september 2010 in zaak 
M.5933, Marfrig/Keystone, punt 12, met verdere verwijzing naar onder meer Commissiebeschikking van 24 november 2009 
in zaak M.5558, Nutreco/Cargill, punt 17 en Commissiebeschikking van 19 maart 2004 in zaak M.3337, Best 
Agrifund/Nordfleisch, punt 40. Zie ten slotte Commissiebeschikking van 18 december 2009 in zaak M.5705, Marfrig 
Alimentos/Seara, punt 13, met verdere verwijzing naar Commissiebeschikking van 13 oktober 2008 in zaak M.5322, Marfrig/ 
OSI Group Companies, punt 16.  
Voorts heeft de Commissie overwogen dat (maar uiteindelijk in het midden gelaten of) varkensspek (pig bacon) en rauwe 
worsten aparte productmarkten vormen binnen de categorie rauwe gezouten producten (raw cured products). Zie 
Commissiebeschikking van 29 september 2017 in zaak M.8481, ABP Food Group/Fane Valley/Linden Foods, punt 51, met 
verdere verwijzing naar Commissiebeschikking van 17 juni 2004 in zaak M.3401, Danish Crown/Flagship Foods, punt 16. Zie 
voorts Commissiebeschikking van 26 februari 2016 in zaak M.7868, Tönnies/Tican, punten 29 en 30, met verdere verwijzing 
naar onder meer Commissiebeschikking van 17 juli 2015 in zaak M.7565, Danish Crown/Tican, punten 23, 29 en 31. Zie ook 
Commissiebeschikking van 14 februari 2002 in zaak M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, punten 28 en 29. 
19 Zie bijvoorbeeld Commissiebeschikking van 29 september 2017 in zaak M.8481, ABP Food Group/Fane Valley/Linden 
Foods, punt 51; Commissiebeschikking van 26 februari 2016 in zaak M.7868, Tönnies/Tican, punten 27 en 30; 
Commissiebeschikking van 17 juli 2015 in zaak M.7565, Danish Crown/Tican, punt 31; Commissiebeschikking van 22 
september 2010 in zaak M.5933, Marfrig/Keystone, punt 15; Commissiebeschikking van 18 december 2009 in zaak M.5705, 
Marfrig Alimentos/Seara, punten 13 en 15; Commissiebeschikking van 24 november 2009 in zaak M.5558, Nutreco/Cargill, 
punten 17 en 19; Commissiebeschikking van 13 oktober 2008 in zaak M.5322, Marfrig/OSI Group Companies, punten 16 en 
19; Commissiebeschikking van 28 juli 2006 in zaak M.4257, Smithfield/Oaktree/Sara Lee Foods Europe, punt 31; 
Commissiebeschikking van 21 december 2004 in zaak M.3605, Sovion/HMG, punten 88 en 89; Commissiebeschikking van 13 
september 2004 in zaak M.3522, Danish Crown/HK/Sokolow, punt 19; Commissiebeschikking van 17 juni 2004 in zaak 
M.3401, Danish Crown/Flagship Foods, punt 16; Commissiebeschikking van 19 maart 2004 in zaak M.3337, Best Agrifund/ 
Nordfleisch, punten 40 en 42 en Commissiebeschikking van 14 februari 2002 in zaak M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, 
punt 29. 
20 BMA Besluit van 8 september 2015 in zaak MEDE-C/C-15/0019, Westvlees/Covalis, punt 53. 
21 BMA Besluit van 8 september 2015 in zaak MEDE-C/C-15/0019, Westvlees/Covalis, punt 54. 
22 Zie bijvoorbeeld ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 3624, Zwanenberg - Cebeco, punten 10 e.v. 
23 Zie ACM Besluit van 7 februari 2006 in zaak 5460, Dumeco - Slachthuis Groenlo, punt 11. 
24 Zie bijvoorbeeld ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 3624, Zwanenberg - Cebeco, punt 11. 
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vleeswaren. Vleesconserven ondergaan een sterilisatieproces en zijn om die reden langer houdbaar. 

Vleesconserven worden doorgaans in blik of potten verpakt. Door vleeswaren te conditioneren is het 

mogelijk ze gedurende langere periode te bewaren.25 De ACM heeft tot dusverre echter in het midden 

gelaten of de relevante markt bestaat uit één overkoepelende markt voor vleeswaren en 

vleesconserven, of dat de productmarkt daadwerkelijk in tweeën moet worden opgedeeld.26  

98. De ACM heeft ook overwogen om de mogelijke markt voor vleeswaren onder te verdelen 

naargelang de productgroep. Daartoe onderscheidde de ACM tien verschillende mogelijke 

categorieën.27 Op basis van informatie van marktpartijen en de marktdefinitie van de Commissie, zoals 

beschreven in voetnoot 20, maakte de ACM in zaak 3624 Zwanenberg - Cebeco uit 2003 een 

onderscheid tussen de volgende categorieën: (i) droge worst; (ii) rookworst; (iii) gekookte worst 

(exclusief rookworst); (iv) leverworst en andere leverproducten; (v) enkelvoudige gekookte vleeswaren; 

(vi) enkelvoudige rauwe vleeswaren voor koude consumptie; (vii) enkelvoudige rauwe vleeswaren voor 

consumptie na bewerking (waaronder bacon); (viii) patés en pasteien; (ix) barbecue- en braadworst; 

(x) kant & klare maaltijden en snacks. Daarbij heeft de ACM overwogen dat deze categorieën “elkaar 

in enkele gevallen gedeeltelijk overlappen”. 

99. Desalniettemin heeft de ACM tot dusverre steeds in het midden gelaten of de mogelijke markt voor 

vleeswaren ook daadwerkelijk op deze wijze moet worden gesegmenteerd.28 

VI.2.2 Bestaande beslissingspraktijk 

100. De auditeur verwijst vooreerst naar de bespreking van de beslissingspraktijk door de partijen. 

Hierna wordt bijkomend de beslissingspraktijk van de Franse mededingingsautoriteit besproken 

betreffende een verdere marktopdeling naar productcategorieën. 

101. In Frankrijk hanteert INSEE29, het Ministerie van Landbouw en de Franse Federatie van industriële 

slagers, traiteurs en vleesverwerkers (FICT30) een nomenclatuur die drieëntwintig productfamilies 

onderscheidt en die zijn gegroepeerd volgens de bereidingswijze (rauw of gekookt), de toegepaste 

technologie (zouten, drogen, roken, koken, inblikken, invriezen) en de aard van het gebruikte vlees 

(varkensvlees, gevogelte, rundvlees, wild, enz.).31 

102. De Franse mededingingsautoriteit heeft geoordeeld dat elk van deze productfamilies 

waarschijnlijk afzonderlijke markten vormen, zonder evenwel het bestaan uit te sluiten van markten 

 
25 ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 2586, Zwanenberg - Boekos, punt 8. Zie ook ACM Besluit van 21 oktober 1999 
in zaak 1547, Sara Lee - Meester, punt 13; ACM Besluit van 28 juli 1999 in zaak 1402, Zwanenberg - Offerman, punt 10. 
26 ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 3624, Zwanenberg - Cebeco, punten 11 en 14, met verdere verwijzing naar 
ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 2586, Zwanenberg - Boekos, punt 10; ACM Besluit van 21 oktober 1999 in zaak 
1547, Sara Lee - Meester , punt 16; ACM Besluit van 28 juli 1999 in zaak 1402, Zwanenberg - Offerman, punt 13; ACM Besluit 
van 24 juli 1998 in zaak 775, Hendrix’ Vlees Druten - Murris Meppel - Smits Emmen, punt 20 en ACM Besluit van 18 mei 1998 
in zaak 349, SturkoMeat - Jansen Group, punt 20. 
27 Op basis van informatie van de marktpartijen en de marktdefinitie van de Commissie, zoals beschreven in voetnoot 20, 
maakte de ACM in zaak 3624 Zwanenberg - Cebeco dit onderscheid. Zie ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 3624, 
Zwanenberg - Cebeco, punt 13. 
28 ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 3624, Zwanenberg - Cebeco, punt 14, met verdere verwijzing naar ACM Besluit 
van 22 september 2003 in zaak 2586, Zwanenberg - Boekos, punt 10; ACM Besluit van 21 oktober 1999 in zaak 1547, Sara 
Lee - Meester , punt 16; ACM Besluit van 28 juli 1999 in zaak 1402, Zwanenberg - Offerman, punt 13; ACM Besluit van 24 juli 
1998 in zaak 775, Hendrix’ Vlees Druten - Murris Meppel - Smits Emmen, punt 20; ACM Besluit van 18 mei 1998 in zaak 349, 
SturkoMeat - Jansen Group, punt 20. 
29 Institut national de la statistique et des études économique. 
30 Fédération Française des Industriels Charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de Viandes. 
31 Beslissing 17-DCC-169 van 20 oktober 2017 van de Franse mededingingsautoriteit (Société Financière Turenne Lafayette/ 
Société Cooperl Arc Atlantique), punt 15. 
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die verscheidene productfamilies omvatten.32 Zo bleek uit reacties op een markttoets dat werd 

voorgesteld om gekookte hammen, gekookte schouders en andere gekookte deelstukken van 

varkensvlees in dezelfde markt onder te brengen, evenals patés en diverse bereidingen op basis van 

varkensvlees en lever. In die zaak veranderde een eventuele uitbreiding van de relevante markten niets 

aan de conclusies van de analyse uit het oogpunt van de mededinging.33 Uit die markttoets bleek ook 

dat alle respondenten aangaven dat gekookte schouders kunnen worden geproduceerd op dezelfde 

productielijnen die voor gekookte ham worden gebruikt.34 

103. De Franse mededingingsautoriteit overwoog ook om patés en diverse bereidingen op basis van 

lever (met uitzondering van foie gras), andere bereidingen en conserven op basis van varkensvlees, 

met inbegrip van mengsels, en patés en diverse bereidingen op basis van gevogelte of wild in twee 

afzonderlijke markten onder te brengen: (i) patés en vleesbereidingen en (ii) gekookt vlees van 

pluimvee.35 

104. Uit de meest recente Franse beslissing van 20 april 2021 blijkt dat de voormelde indeling in 

drieëntwintig productfamilies tot dusver niet in twijfel werd getrokken en nooit aanleiding gaf tot 

mededingingsbezwaren in Frankrijk. Frankrijk hanteert dus nog steeds deze zeer fijne  indeling. 36 

105. In de Franse beslissingspraktijk wordt verder een opdeling  gemaakt op basis van het 

distributiekanaal (supermarkten en hypermarkten ("GMS") en buurtwinkels, out-of-home catering 

("RHF") en groothandel, en de agrovoedingsindustrie ("IAA")) en wordt voor supermarkten een 

subsegmentering gemaakt op basis van de distributiemethode (zelfbediening of per stuk) en de 

positionering van de producten.37 

VI.2.3 Marktonderzoek 

VI.2.3.a Opsplitsing volgens diersoort 

106. In de marktbevraging werd onderzocht  in welke mate de verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren 

als één productmarkt moet beschouwd worden zonder opsplitsing volgens diersoort (waaruit het 

bewerkt vlees werd vervaardigd (i.e. rund-, varkens- en gevogeltevlees) omwille van de volgende 

elementen:  

- de  gemengde samenstelling van bewerkte vleeswaren; 

- de vervangbaarheid voor de consument; 

- de toepasbaarheid van alle verwerkingstechnieken (drogen, roken en koken) op vlees van alle 

diersoorten.38 

 
32 Ibid, punt 17. 
33 Ibid, punt 13. 
34 Ibid, punt 18. 
35 Ibid, punt 19. 
36 Beslissing 21-DCC-69 van 20 april 2021 van de Franse mededingingsautoriteit (Groupe Arcadie Sud-Ouest/groupe Bigard), 
punt 61.  
37 Beslissing 14-DCC-85 van 20 juni 2014 van de Franse mededingingsautoriteit (Société Jean Caby/Société Financière 
Turenne Lafayette), punt 7; Beslissing 17-DCC-169 van 20 oktober 2017 van de Franse Mededingingsautoriteit (Société 
Financière Turenne Lafayette/Société Cooperl Arc Atlantique), punt 23; Beslissing 12-DCC-178 van 19 december 2012 van de 
Franse mededingingsautoriteit (Charcu Pac/Groupe coopératif Cooperl et les consorts Levy, punt 14; Beslissing 21-DCC-69 
van 20 april 2021 van de Franse Mededingingsautoriteit (Groupe Arcadie Sud-Ouest/groupe Bigard), punt 60.  
38 Zie vraag 3 van het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten en vraag 3 a) van het verzoek om 
inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten. 
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107. Alle bevraagde supermarkten zijn algemeen van oordeel dat een opsplitsing volgens diersoort niet 

echt speelt binnen bewerkte vleeswaren en alles kan ondergebracht worden onder “charcuterie”. Geen 

enkele supermarkt gaat daarbij specifiek in op de voorgelegde elementen uit de vraagstelling.39 

108. Concurrenten merken op dat het argument van de gemengde samenstelling sowieso niet opgaat 

voor het gevogeltesegment dat uitsluitend uit wit vlees bestaat. Voor het runds- en varkenssegment  

antwoorden meerdere vleesproducenten dat - anders dan de partijen beweren - bewerkte vleeswaren 

slechts zeer beperkt (zoals voor hammen) uit een gemengde samenstelling bestaat. 40 

109. Specifiek voor gevogelte merkt een producent op dat consumenten worden aangesproken die op 

zoek zijn  naar “gezondere” voeding en dat er ook steeds meer flexitariërs zijn die van mening zijn dat 

de ecologische impact van gevogelte kleiner is dan van andere diersoorten. Verder wijst deze 

producent ook op de veranderende consumentenbehoeftes waardoor bepaalde productcategorieën - 

deels gelinkt aan de diersoort - kunnen gegroepeerd worden onder dagelijkse kost (gekookte ham) en 

andere categorieën onder zondagseten (gedroogde ham).41 

110. Het standpunt van supermarkten en concurrenten met betrekking tot de vervangbaarheid voor 

de consument en de toepasbaarheid van alle verwerkingstechnieken ongeacht de diersoort worden 

besproken in de volgende titel. 

VI.2.3.b Opsplitsing volgens productcategorie 

111. De auditeur heeft vooreerst het standpunt van de partijen aan supermarkten en concurrenten 

voorgelegd en gevraagd in welke mate de verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren als één 

productmarkt moet beschouwd worden zonder opsplitsing volgens productgroep (bv. salami, ham, 

paté) op grond van volgende elementen:  

- het productieproces voor kookham en kipproducten dat identiek zou zijn (beide worden beschouwd 

als kookproducten) alsook het productieproces voor salami en gerookte producten (zoals bv. rauwe 

ham); 

- tijd, kosten en risico’s voor een overschakeling (of uitbreiding van productielocatie) van de productie 

van kookproducten naar de productie van gerookte producten (of omgekeerd ).42 

112. Daarnaast werd gevraagd of de volgende categorisatie volgens productgroep - zoals door de 

partijen in ondergeschikte orde zelf werd voorgesteld - relevant is vanuit  vraag-  en aanbodzijde: 

- kookham; 

- gevogelte; 

- droge worst (waaronder salami); 

- zoutwaren en rauwe ham (waaronder droge ham, spek/bacon); 

- gekookte worst;  

- paté.43 

 
39 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten, vraag 3. 
40 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten, vraag 3 a). 
41 Zie het antwoord van Herta Belgium S.R.L. op vraag 3 a) van het verzoek om inlichtingen van 3 februari 2022. 
42 Zie vraag 3 van het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten en vraag 3 c) van het verzoek om 
inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten. 
43 De partijen hebben in hun aanmeldingsformulier een aparte productgroep “overige” opgenomen met paté en gekookte 
worst als voorbeelden van charcuteriewaren. In de vraagstelling zelf werd paté en gekookte worst als  aparte 
productcategorieën opgelijst. Zie vraag 4 a) en 4 b) van het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten 
en vraag 4 van het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten. 
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113. Tenslotte heeft de auditeur aan de belangrijkste concurrenten bijkomend gevraagd of en in welke 

mate er gemakkelijk kan worden overgeschakeld van de productie van ham naar gevogelte en 

omgekeerd.44 

114. Daarnaast heeft de auditeur aan de partijen toelichting gevraagd bij de concrete samenstelling 

van de productgroepen gebruikt in Nielsen45 en GfK46 rapporten enerzijds en de door de partijen 

gehanteerde groeperingen in het aanmeldingsformulier anderzijds.47 

115. De antwoorden van de concurrenten, supermarkten en partijen op elk van deze verzoeken om 

inlichtingen worden hierna per onderzoekspunt samengevat. 

VI.2.3.c Identificatie van de relevante productcategorieën 

116. Alle concurrenten gaan akkoord met een opsplitsing van de verkoopmarkt van bewerkte 

vleeswaren volgens de voorgestelde productcategorieën in de vraagstelling. 48 

117. Ook de meerderheid van de supermarkten gaat akkoord met de voorgestelde productcategorieën. 

Slechts twee supermarkten vinden dat er geen onderscheid per productcategorie moet gemaakt 

worden en alles onder charcuterie moet ondergebracht worden, maar geven wel aan intern met 

vergelijkbare productcategorieën te werken.49 

118. Concurrenten en supermarkten stellen intern eenzelfde indeling te gebruiken voor hun category 

management (i.e. de functie die verantwoordelijk is voor het beheer van de categorie), soms met nog 

iets specifiekere subcategorieën (bv. salami sneden, salami stuk/droge worst).  Deze indeling volgt ook 

in grote lijnen de marktindeling die Nielsen hanteert.50   

119. De respondenten geven aan dat de voorgestelde categorisatie in overeenstemming is met de 

substitueerbaarheid van charcuteriewaren vanuit het consumentenperspectief. De voorgestelde 

categorisatie zou wel de Belgische segmentatie voor vleeswaren zijn. De Belgische consument is 

immers een hele andere consument dan bijvoorbeeld de Nederlandse. Dit heeft zowel met smaak als 

met bereiding te maken.51 

 

 

 

 
44 Een proces-verbaal van deze interviews wordt in een niet-vertrouwelijke versie aan het onderzoeksdossier gevoegd.   
45 De data die door Nielsen wordt gerapporteerd is enerzijds samengesteld op basis van scanning data van voorverpakte 
vleeswaren en anderzijds op basis van extrapolatie van een representatieve streekproef. Voor een aantal retailers (zoals 
Carrefour hypermarkten, Colruyt supermarkten, centrale Delhaize supermarkten, centrale Carrefour supermarkten, etc.) 
heeft Nielsen de scanning data die geregistreerd wordt door het scannen van EAN-codes van producten aan de kassa. Voor 
een aantal retailers (voornamelijk zelfstandige winkels) beschikt beschikt Nielsen over wekelijkse gegevens van een 
representatieve steekproef van verkopen waarop een extrapolatie wordt uitgevoerd.  
46 De data die door GfK wordt verstrekt is samengesteld op basis van extrapolatie van “household scanning data” van een 
representatief panel (ongeveer 5.000 Belgische huishoudens). Deze methode houdt, in tegenstelling tot Nielsen, rekening 
met vleeswaren die in bulk of via het OTC-kanaal worden verkocht, zowel via het retailkanaal als erbuiten. Deze producten 
hebben immers geen vaste EAN-code, en worden derhalve niet in de Nielsen dataset opgenomen. 
47 Zie e-mail van 5 februari 2022 van partijen naar auditeur, onderzoeksdossier, punt I.P1. 
48 Zie de antwoorden op  het verzoek om inlichtingen aan concurrenten van 3 en 7 februari 2022, vraag 4. 
49 Zie de antwoorden op het  verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten, vraag 4 a) en 4 b). 
50 Zie de antwoorden op  het verzoek om inlichtingen aan concurrenten van 3 en 7 februari 2022, vraag 4; Zie antwoorden 
op het  verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten, vraag 4 a) en 4 b). 
51 Zie de e-mail van 25 maart 2020 van Group of Butchers aan de auditeur. 
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VI.2.3.d Groepering van Nielsen productgroepen per relevante productcategorie 

120. De partijen hebben verduidelijkt welke productgroepen binnen de Nielsen en GfK classificatie 

werden gegroepeerd voor elk van de geïdentificeerde productcategorieën in het 

aanmeldingsformulier.52 

Productgroep in 
aanmeldingsformulier 

Nielsen productgroep GfK productgroep 

Kookham CO + SH [kookham en schouderham] kookhammen 

Gevogelte PO [gevogelte] Gevogelte 

Droge worst (waaronder salami) SA [salami] en SAU [andere droge 
worsten] 

worstwaren  

Zoutwaren en rauwe ham  

(waaronder droge ham, 
spek/bacon) 

BA [spek] en DH [droge ham] zoutwaren totaal 

Paté PA [paté] paté + foie + paté 
specialit. 

Kookworst CS [kookworst] Kookworsten 

 

121. De partijen zijn hierbij van oordeel dat onder elke relevante productcategorie bewerkte 

vleeswaren uit de Nielsen/GfK classificatie worden samengenomen omdat deze ofwel vanuit 

retailerstandpunt dan wel vanuit consumentenstandpunt (of beide standpunten samen) als 

substitueerbaar worden beschouwd. Derhalve moet geen enkele relevante productcategorie verder 

worden uitgesplitst. 

122. Vanuit retailerstandpunt uit zich dat volgens de partijen onder meer in het feit dat deze bewerkte 

vleeswaren samen worden getenderd en dezelfde plaats op het verkooprek van de supermarkt 

innemen. In het bijzonder voor droge worst zou een producent van droge worsten dit product in allerlei 

vormen kunnen produceren, zodat er geen reden is voor een verdere segmentering volgens 

verschijningsvorm. Wat zoutwaren en rauwe ham betreft, gaat het om een gelijkaardig 

productieproces. Vanuit consumentenstandpunt blijkt dit voor kookham uit een switching analyse van 

GfK dat aantoont dat consumenten overschakelen van schouderhammen naar kookhammen (en vice 

versa).  

VI.2.3.e Overschakeling van het ene productieproces naar het andere53 

123. Betreffende de  overschakeling van de productie van kookproducten naar de productie van 

gerookte producten (of omgekeerd) volgt uit het marktonderzoek dat een omschakeling tijd vergt, 

kostelijk is en risico’s inhoudt.  

124. Concurrenten antwoorden dat een overschakeling immers impliceert dat het gehele machinepark 

daarbij wordt afgesteld (gepaard gaande met vrij hoge kosten). Ook de interne productiestromen 

moeten in dat geval worden herzien.  

 
52 Zie de e-mail van 5 februari 2022 van partijen naar auditeur, onderzoeksdossier, punt I.P1. 
53 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten, vraag 3 c). 
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VI.2.3.f Inwisselbaarheid van de productielijnen overheen productcategorieën54  

125. De Keyser stelt dat op eenzelfde productielijn zowel kookproducten als rookproducten kunnen 

geproduceerd worden:    

“ in principe kan alles in theorie maar daar zijn mogelijks wel een aantal zaken aan verbonden: 

* droogwaren worden geproduceerd met een gesloten verwarming (lees gesloten stoomcircuit) 

terwijl  

* kookwaren meestal werken met open stoom injectie. 

Dus blindelings gaat dit voor de meeste producten volgens mij niet.”55 

126. Dit vergt evenwel een optimalisatie van de productieplanning en de naleving van strenge sanitaire 

maatregelen (waaronder een grondige manuele tussentijdse reiniging van de productielijnen). 

127. Uit een dagplanning die werd overgemaakt voor een productielijn volgt effectief dat De Keyser 

gekookte producten combineert met droge worst. 56 

128. De overgrote meerderheid van de concurrenten is echter van oordeel dat de productie van 

onderscheiden kookproducten op éénzelfde productielijn (bv. ham en kipproducten) of van 

onderscheiden rookproducten op éénzelfde productielijn (bv. rauwe ham en salami) theoretisch is. 

Algemeen wijzen zij op meerdere logistieke drempels en gezondheidsrisico’s die een afwisseling op 

éénzelfde productielijn tussen kookproducten of een afwisseling op éénzelfde productielijn tussen 

rookproducten met zich meebrengt: 

 vereiste van aparte sites voor verschillende bereidingsmethodes; 

 bestaan van zeer specifieke apparatuur en verwerkingstechnieken; 

 procesbewaking en technologische achtergrond verschilt volgens de grondstof; 

 risico op kruisbesmetting (allergieën, salmonella wanneer varkensvleesproducten en 

pluimveeproducten in productie worden vermengd); 

 noodzaak om te investeren in o.a. bakvormen; 

 vereisten van productontwikkeling om een nieuw product in de markt te zetten (o.a. 

matchen van de smaakprofielen van het product waar de consument aan gewend is). 

129. De partijen  geven niet aan  dat zij op eenzelfde productielijn zowel kook- als rookproducten  

produceren. Daarentegen zijn zij wel van mening dat een mogelijke inwisselbaarheid bestaat overheen 

productcategorieën binnen eenzelfde productieproces (koken of roken). Partijen zouden  hun eigen 

productieplanning binnen het kookproces en binnen het rookproces ook zo afstellen. 

130. Wat het kookproces betreft, stelt De Keyser de productie van kookham en kip afwisselend op 

eenzelfde productielijn te doen. De Keyser, als grote marktspeler, verduidelijkt dat “ kip versus 

kookham: in grote lijnen klopt dit - in ieder geval zijn de gereedschappen die gebruikt worden om 

kookhammen te maken en kipfilet dezelfde.” Hij benadrukt opnieuw dat ook hier sanitaire 

 
54 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten, vraag 3 c). 
55 Zie het antwoord op  het verzoek om inlichtingen van 3  februari 2022 aan De Keyser, vraag 3 c). 
56 Zie de e-mail van  juni 2022 van De Keyser naar de auditeur, onderzoeksdossier, punt II.D.5.R1. 
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voorschriften moeten nageleefd worden en de productielijnen tussendoor grondig moeten gekuist 

worden. 57 

131. Ook Ter Beke bevestigt dat zij dezelfde machines gebruikt/kan gebruiken voor de productie van 

allerhande kookproducten (bv. kookham en gevogelte). Weliswaar dienen de machines steeds 

gereinigd te worden indien er gewisseld wordt tussen vlees afkomstig van verschillende diersoorten, 

maar dit vormt geen belemmering om met dezelfde machines vleeswaren afkomstig van verschillende 

vleessoorten te produceren. [VERTROUWELIJK]58  

132. Andere concurrenten daarentegen wensen geen risico’s te nemen en kiezen ervoor om aparte 

productielijnen voor te behouden voor ham en gevogelte en de productie soms in een geheel andere 

ruimte te laten plaatsvinden.59 

133. Wat het rookproces betreft, antwoordt De Keyser dat ook hier een inwisselbaarheid bestaat 

tussen de rookproducten: “ingeval van salami en gerookte producten klopt dit ook maar voor salami 

moet men of (a) de fermentatiefunctie in de rookkast zitten hebben ofwel een aparte fermentatiekast/-

kamer [hebben]”.60 

134. Ter Beke stipt aan dat zij amper zoutwaren/rauwe ham zelf produceert, maar dat het 

verschillende gerookte vleeswaren op dezelfde lijnen versnijdt en verpakt.61 

VI.2.4 Analyse auditeur 

VI.2.4.a Opsplitsing volgens diersoort versus productcategorie 

135. Op basis van verschillende elementen uit het onderzoek is de auditeur van oordeel dat  een 

opsplitsing van de verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren volgens productcategorieën meer pertinent 

is dan een opsplitsing volgens de diersoort waaruit elk vleeswaar vervaardigd wordt. 

136. Voorafgaandelijk wordt opgemerkt dat een classificatie volgens diersoort meer van toepassing is 

op de verkoopmarkt van vers vlees waarbij onbewerkt rauw vlees in de winkelschappen veelal per 

diersoort wordt aangeboden en zo bijdraagt tot de de eerste keuzeselectie van de consument.  

137. Algemeen volgt uit het overzicht van de bestaande beslissingspraktijk dat zowel de Europese 

Commissie als de nationale mededingingsautoriteiten telkens een opsplitsing van de verkoopmarkt 

van bewerkte vleeswaren hebben overwogen en dat deze opsplitsing in geen enkele zaak uitsluitend 

gebeurde op basis van diersoort. Ook andere onderscheidingscriteria (zoals rauw versus bereid, type 

productieproces) werden - al dan niet gecombineerd met het criterium diersoort - in overweging 

genomen bij de productmarktdefiniëring. Daarenboven blijkt de identificatie van de onderscheiden 

segmenten steeds case-by-case te zijn gebeurd weliswaar op basis van in eerdere beslissingen 

aangehaalde onderscheidingscriteria maar steeds rekening houdende met de specifieke 

marktomstandigheden en de consumentenvoorkeuren die van land tot land verschillend zijn. Om deze 

redenen werd in voorliggende concentratie de substitueerbaarheidsvraag opnieuw afgetoetst in een 

marktbevraging. 

 
57 Zie het antwoord op  het verzoek om inlichtingen van 3  februari 2022 aan De Keyser, vraag 3 c). 
58 Zie de e-mail van 31 mei 2022 van partijen naar auditeur, onderzoeksdossier, punt I.SS1  t.e.m. I.SS3. 
59 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten, vraag 3 c). 
60 Zie het antwoord op  het verzoek om inlichtingen van 3  februari 2022 aan De Keyser, vraag 3 c). 
61 Zie de e-mail van 31 mei 2022 van partijen naar auditeur, onderzoeksdossier, punt I.SS1  t.e.m. I.SS3. 
 



 
22 

138. Op basis van de marktbevraging stelt de auditeur vooreerst vast dat de voorgestelde 

productcategorieën gelijk lopen met de interne productcategory management van producenten en 

supermarkten alsook met de productcategorisatie gehanteerd door Nielsen. Daarbij wordt evenwel 

opgemerkt dat de Nielsen categorie voor gevogelte (“PO”) diverse gevogelteproducten (op basis van 

kip, kalkoen, eend) bevat zoals plakjes kipfilet, spekjes van kip, kipspiesjes, zonder daarbij exhaustief 

naar diersoort te zijn binnen deze categorie. Zo wordt bijvoorbeeld salami van kip en kalkoen 

gecatalogiseerd onder de Nielsen rubriek salami (“SA”) en paté of mousse van kip onder de rubriek 

paté (“PA”). Derhalve mag uit de aparte rubriek “PO” in de Nielsen categorisatie niet worden afgeleid 

dat een opsplitsing volgens diersoort werd gemaakt. 

139. [VERTROUWELIJK].62 De auditeur leidt uit deze studie af dat de shelf space wordt geordend 

volgens productcategorie en niet volgens diersoort (met uitzondering van de product block kip/kalkoen 

waarvoor hierboven reeds de nodige nuance werd gemaakt).  

140.Ten derde, uit het onderzoek van tender data (onder punt IX.3.3.C) volgt dat ook supermarkten - 

behoudens gevogelte - geen tenders uitschrijven volgens diersoort, maar eerder aansluiten bij de 

voorgestelde productcategorieën. 

VI.2.4.b Inwisselbaarheid van de productielijnen overheen de productcategorieën  

141. Uit de technische beschrijving van het productieproces voor ham en kipproducten in randnummer 

102 van de aanmelding blijkt te volgen dat productie installaties (zoals vermalers voor de verkleining 

van de grondstof, het trommelen/pekelen) en verpakkingstoebehoren (zoals plastic zakken of inpotten 

in inoxpotten) zowel kunnen gebruikt worden voor de productie van ham als van kip. Een gelijkaardige 

technologie impliceert evenwel nog niet dat éénzelfde productielijn eenvoudigweg en risicoloos kan 

ingezet worden voor de (afwisselende) productie van ham en kip zoals de overgrote meerderheid van 

de respondenten aangeeft. Daarnaast bekijkt de FAVV de productieplanning wanneer op éénzelfde 

productielijn zowel gevogelte als een andere diersoort worden geproduceerd. Het systeem van de 

vergunningen vormt aldus een administratieve drempel voor de inwisseling van een productieproces.  

Zo is bekend dat Ter Beke in het verleden reeds charcuteriewaren heeft moeten terugroepen wegens 

een contaminatie met salmonella.63 Het risico is dus in beginsel niet vermijdbaar voor een 

vleesproducent. 

142. De auditeur is van oordeel dat zelfs wanneer er een zekere mate van inwisselbaarheid zou bestaan 

binnen elke productieproces (koken of roken), aanbodsubstitutie niet determinerend is voor de 

relevante productmarkt definiëring. Immers vanuit vraagsubstitutie gezien zal niet elke consument een 

ham kopen in plaats van paté wanneer geen ham beschikbaar is in het winkelschap. Het is zo dat dat 

meerdere consumenten hun keuze voor een specifieke productcategorie maken op basis van criteria 

zoals een smaakvoorkeur, producttextuur, consumptiewijze en mogelijks criteria gelinkt aan diersoort 

(zoals religie, allergieën, etc.). In dit verband wijst de auditeur er op dat elke Nielsen productgroep 

werd samengesteld rekening houdende met de substitueerbaarheid van de onderliggende producten, 

zowel vanuit retailer als consumenten standpunt. Derhalve zijn de Nielsen productgroepen - zoals 

weerspiegeld in de winkelschappen - onderling niet inwisselbaar. 

143. De auditeur merkt op dat de partijen actueel nauwelijks rauwe ham/zoutwaren produceren maar 

wel een gevestigde marktpositie hebben in droge worst/salami. De Keyser daarentegen is wel 

 
62 Zie bijlage 18 bij het aanmeldingsformulier pg. 10, 13 en 23. 
63 Drie doden door listeriabesmetting vleeswaren bij Ter Beke | De Tijd 

https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/drie-doden-door-listeriabesmetting-vleeswaren-bij-ter-beke/10168651.html
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prominent aanwezig in rauwe ham/zoutwaren maar minimaal in droge worst/salami. Uit deze 

marktstructuur kan redelijkerwijze vermoed worden dat er drempels bestaan waardoor geen van beide 

vleesproducenten ten volle inspeelt op de beweerde aanbodsubstitutie tussen charcuteriewaren 

binnen het rook productieproces. 

VI.2.4.c Projecten post-transactie m.b.t. productielijnen & productiesites van Ter Beke 

144[VERTROUWELIJK]64 65  

VI.2.5 Conclusie auditeur 

145. Op basis van bestaande elementen verzameld in het kader van het voorlopig (Fase 1) onderzoek, 

concludeert de auditeur dat een opsplitsing van de markt van de verkoop van bewerkte vleeswaren op 

basis van productcategorieën meer pertinent is dan een opsplitsing op basis van diersoort en dat 

vraagsubstitutie (vanuit het consumentenstandpunt) daarbij primeert op aanbodsubstitutie (vanuit 

het retailerstandpunt). 

146. Uit het marktonderzoek kan geconcludeerd worden dat volgens de meerderheid van de 

vleesproducenten het kook en rook productieproces dermate van elkaar verschilt dat beide 

productieprocessen niet als onderling inwisselbaar kunnen beschouwd worden. 

147. Daarentegen zou de productie van productcategorieën binnen eenzelfde productieproces (koken 

of roken) wel inwisselbaar zijn mits optimalisatie van de productieplanning en een grondige 

tussendoorse reiniging van de productielijnen. Wat het rook productieproces betreft, volgt de bewering 

van aanbodsubstitutie evenwel niet uit de marktstructuur. Zo is enkel De Keyser vandaag actief in 

rauwe ham/zoutwaren (en nauwelijks in droge worst/salami) terwijl voor partijen het omgekeerde 

wordt vastgesteld. 

148. Derhalve  gaat de auditeur uit van de engst mogelijke productmarktdefiniëring voor de analyse 

van de marktconcentratie. 

149. De  auditeur concludeert dat het relevant zou zijn minstens  (zie verderop voor een verdere 

afbakening naar verkoopkanaal en activiteit) afzonderlijke markten weerhouden voor de volgende zes 

productcategorieën: 

- kookham; 

- gevogelte; 

- droge worst (waaronder salami); 

- zoutwaren en rauwe ham; 

- kookworst; 

- paté. 

VI.3 Opsplitsing volgens verkoopkanaal 

VI.3.1 Standpunt Partijen66 

150. De partijen zijn van mening dat een opsplitsing naar gelang het verkoopkanaal niet aan de orde 

is. In essentie verkopen zij namelijk dezelfde producten aan de retail klanten en de non-retail klanten. 

Het belangrijkste verschil is dat producten ten behoeve van het OOH-segment doorgaans in bulk of 

 
64 Zie bijlage 12 bij het aanmeldingsformulier. 
65 Zie Bijlage 13 bij het aanmeldingsformulier, slide 16. 
66 Zie aanmeldingsformulier, § 97 en 87. 
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grotere verpakkingen worden verkocht.67 Volgens de partijen rechtvaardigt dit verschil geen opdeling 

van de markt, omdat vleeswarenproducenten, wat de verpakking van hun producten betreft, 

eenvoudig kunnen overstappen van het gebruik van individuele verpakkingen naar het gebruik van 

bulkverpakking. 

151. De partijen stellen dat de Commissie een onderscheid overwogen heeft op basis van 

verkoopkanaal, resulterend in een retail en een out-of-home (“OOH”) markt68, bestaande uit 

foodservice, horeca en catering69. De Commissie heeft dit onderscheid uiteindelijk echter steeds in het 

midden gelaten.70  

152. De Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) heeft in haar beschikkingspraktijk een markt voor 

vleeswaren en vleesconserven geïdentificeerd.71 Deze markt bevindt zich stroomafwaarts ten opzichte 

van de markt voor de verkoop van vers vlees.72 De ACM heeft verder overwogen om de markt voor 

vleeswaren en vleesconserven onder te verdelen tussen een huishoudelijke markt en een 

buitenhuishoudelijke markt.73 Onder huishoudelijk verstaat de ACM de supermarkten en slagerijen die 

verkopen aan de eindgebruikers voor gebruik thuis. Onder buitenhuishoudelijk verstaat de ACM de 

horeca, cateraars en instellingen (zoals ziekenhuizen) die leveren aan eindgebruikers buitenshuis.74 De 

ACM heeft tot dusverre in het midden gelaten of de markt voor vleeswaren en vleesconserven ook 

daadwerkelijk op deze manier moet worden gesegmenteerd.75 

VI.3.2 Bestaande beslissingspraktijk 

153. Vooreerst wordt opgemerkt dat de ACM in bovenvermelde zaak heeft onderzocht of de markt 

voor vleeswaren en vleesconserven volgens verkoopkanaal diende te worden opgesplitst in aparte 

markten en dus niet in segmenten binnen éénzelfde markt. Evenwel werd in het midden gelaten of de 

markt voor vleeswaren en vleesconserven nader dient te worden onderverdeeld, omdat de materiële 

beoordeling hierdoor niet werd beïnvloed. 

 
67 Dit punt wordt ook aangedragen door de partijen in Commissiebeschikking van 22 september 2010, Marfrig/Keystone, punt 11. 
68 Commissiebeschikking van 29 september 2017 in zaak M.8481, ABP Food Group/Fane Valley/Linden Foods, punt 51; 
Commissiebeschikking van 26 februari 2016 in zaak M.7868, Tönnies/Tican, punt 27; Commissiebeschikking van 17 juli 2015 
in zaak M.7565, Danish Crown/Tican, punt 30; Commissiebeschikking van 13 september 2004 in zaak M.3522, Danish Crown/ 
HK/Sokolow, punten 17 en 19; Commissiebeschikking van 17 juni 2004 in zaak M.3401, Danish Crown/Flagship Foods, punten 
17 en 18; Commissiebeschikking van 17 juli 2015 in zaak M.7565, Danish Crown/Tican, punten 25 en 30; 
Commissiebeschikking van 22 september 2010 in zaak M.5933, Marfrig/Keystone, punt 10, met verdere verwijzing naar 
Commissiebeschikking van 18 december 2009 in zaak M5705, Marfrig Alimentos/Seara, punt 14. 
69 Commissiebeschikking van 17 juli 2015 in zaak M.7565, Danish Crown/Tican, punten 25 en 30. 
70 Commissiebeschikking van 29 september 2017 in zaak M.8481, ABP Food Group/Fane Valley/Linden Foods, punt 51; 
Commissiebeschikking van 26 februari 2016 in zaak M.7868, Tönnies/Tican, punt 30; Commissiebeschikking van 17 juli 2015 
in zaak M.7565, Danish Crown/Tican, punt 31; Commissiebeschikking van 16 november 2011 in zaak M.6383, Cargill/ 
Korofrance, punt 44; Commissiebeschikking van 22 september 2010 in zaak M.5933, Marfrig/Keystone, punt 15; 
Commissiebeschikking van 18 december 2009 in zaak M.5705, Marfrig Alimentos/Seara, punt 15; Commissiebeschikking van 
24 november 2009 in zaak M.5558, Nutreco/Cargill, punten 17 en 19; Commissiebeschikking van 13 oktober 2008 in zaak 
M.5322, Marfrig/OSI Group Companies, punten 18 en 19; Commissiebeschikking van 31 juli 2008 in zaak M.5204, Vion/ 
Grampian, punt 12; Commissiebeschikking van 13 september 2004 in zaak M.3522, Danish Crown/HK/Sokolow, punt 19; 
Commissiebeschikking van 17 juni 2004 in zaak M.3401, Danish Crown/Flagship Foods, punt 18. 
71 Zie bijvoorbeeld ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 3624, Zwanenberg - Cebeco, punten 10 e.v. 
72 Zie ACM Besluit van 7 februari 2006 in zaak 5460, Dumeco - Slachthuis Groenlo, punt 11. 
73 ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 3624, Zwanenberg - Cebeco, punt 11; ACM Besluit van 22 september 2003 in 
zaak 2586, Zwanenberg - Boekos, punt 9; ACM Besluit van 21 oktober 1999 in zaak 1547, Sara Lee - Meester, punt 15; ACM 
Besluit van 28 juli 1999 in zaak 1402, Zwanenberg - Offerman, punt 12. 
74 ACM Besluit van 28 juli 1999 in zaak 1402, Zwanenberg - Offerman, punt 12. 
75 ACM Besluit van 22 september 2003 in zaak 3624, Zwanenberg - Cebeco, punten 11 en 14; ACM Besluit van 22 september 
2003 in zaak 2586, Zwanenberg - Boekos, punt 10; ACM Besluit van 21 oktober 1999 in zaak 1547, Sara Lee - Meester, punt 
16; ACM Besluit van 28 juli 1999 in zaak 1402, Zwanenberg - Offerman, punt 13. 
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154. De auditeur heeft aanvullende opzoekingen gedaan. Deze beslissingen worden hierna besproken. 

VI.3.2.a Europese Commissie 

155. De Commissie overwoog een onderscheid op basis van verkoopkanaal tussen een retail en een 

out-of-home markt76 (bestaande uit foodservice, horeca en catering). Zij baseerde dit mogelijke 

onderscheid op het bestaan van verschillende vraagkenmerken in de onderscheiden markten. Deze 

kenmerken waren in het bijzonder verschillend in wat betreft de grootte en de verpakking van de 

producten. Daarbij zouden de verpakkingen gebruikt voor de foodserviceproducten grotere 

bulkverpakkingen betreffen dan deze voor de retail.77 In de OOH-markt zou er gebruik gemaakt worden 

van minder kwalitatieve sneden (“poorer cuts”). In de retail markt zijn de producten vaak voorverpakt 

en geprijsd.78 Daarenboven zouden distributie, marketing, reclame en ontwikkeling van nieuwe 

producten aanzienlijk verschillend zijn tussen retail en OOH79. De Commissie heeft dit mogelijk 

onderscheid in het midden gelaten80, hoewel het marktonderzoek in Danish Crown/Tican een 

onderscheid in de verkoop via het retailkanaal tegenover het OOH-kanaal wel ondersteunde.81 

VI.3.2.b Franse Autorité de la Concurrence 

156. De Franse mededingingsautoriteit splitste de verkoopmarkt van bewerkt gevogeltevlees 

naargelang het verkoopkanaal en onderscheidde de volgende distributiekanalen82: 

- GMS: grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire; 

- BCA: bouchers et charcutiers artisans; 

- RHF: restauration hors foyer; 

- IAA: industrie agro-alimentaire. 

157. De  mededingingsautoriteit  heeft dit onderscheid gemaakt op basis van de verschillen die bestaan 

tussen de kanalen op vlak van de rol van merken, de verpakking en de marketing van de producten om 

te beantwoorden aan de verschillende behoeften van de kopers.83 

VI.3.2.c Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) 

158. In 2006 vermeldde de ACM voor het eerst de markt voor de verkoop van verwerkt vlees, maar liet 

in het midden of deze markt verder diende te worden opgesplitst.84 

159. In het meest recente besluit van de ACM in 2019, Hilton Foods Limited/Dalco Food B.V., 

oordeelden de partijen dat een onderscheid dient te worden gemaakt naar categorie van afnemers 

wegens een onderscheiden productie. De partijen kwam daarbij tot drie categorieën: (1) het 

detailhandelsniveau, (2) het OOH-kanaal en (3) andere kanalen bestaande uit afnemers die geen 

 
76 Commissiebeschikking van 17 juli 2015 in zaak M.7565, Danish Crown/Tican, punt 25. 
77 Commissiebeschikking van 22 september 2010 in zaak M.5933, Marfrig/Keystone, punt 11. 
78 Commissiebeschikking van 17 juni 2004 in zaak M.3401, Danish Crown/Flagship, punt 17. 
79 Ibid. 
80 Commissiebeschikking van 17 juni 2004 in zaak M.3401, Danish Crown/Flagship, punt 18; Commissiebeschikking van 13 
september 2004 in zaak M.3522, Danish Crown/HK/Sokolow, punt 19; Commissiebeschikking van 14 februari 2002 in zaak 
M.2662, Artikel 9 verwijzingsbeslissing, punten 75 en 76. 
81 Commissiebeschikking van 17 juli 2015 in zaak M.7565, Danish Crown/Tican, punt 30. 
82 Beslissing n°19-DCC-101 van de Autorité de la concurrence van 22 mei 2019, punt 36; beslissing n°21-DCC-65 van de 
Autorité de la concurrence van 14 april 2021, punt 28. 
83 Ibid, punt 36; Ibid, punt 28. 
84 Zie ACM Besluit van 7 februari 2006 in zaak 5460, Dumeco - Slachthuis Groenlo, punten 18 en 19. 
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detailhandel zijn noch actief zijn in het OOH-segment, en die producten gebruiken ter aanvulling op 

hun eigen productassortiment.85 

160. Zo zou de productie van verwerkte vleesproducten verschillen voor andere kanalen van de 

productie voor het detailhandelsniveau en het OOH-kanaal vanwege de vereiste dat, voor de afzet 

richting detailhandels- en OOH-kanaal, de marktspelers aanzienlijk zouden moeten investeren in 

branding-, marketing- en salesactiviteiten, waar een marktspeler die levert aan andere kanalen dit niet 

zou moeten doen.86 De ACM liet in deze ook in het midden of een nader onderscheid naar afzetkanaal 

moet worden gemaakt.87  

VI.3.3 Marktonderzoek 

161. In de marktbevraging werd onderzocht in welke mate het retail kanaal (i.e. verkopen aan 

supermarkten/discounters en OTC) als een afzonderlijk verkoopkanaal moet worden beschouwd van 

het  B2B en OOH-verkoopkanaal (i.e. non-retail kanaal).  

162. Ten tweede, heeft de auditeur de verkoop aan OTC-klanten verder onderzocht. De auditeur wenst 

te onderzoeken in welke mate verkoop aan OTC-klanten als een afzonderlijk verkoopkanaal moet 

worden beschouwd van het B2B- en OOH-verkoopkanaal. 

VI.3.3.a Supermarkten als afzonderlijk verkoopkanaal 

163. Aan concurrenten en supermarkten werd gevraagd in welke mate de verkoopmarkt van bewerkte 

vleeswaren als één productmarkt moet worden beschouwd omdat - althans volgens de partijen - 

dezelfde producten zouden verkocht worden aan retail88 en non-retail klanten89, waarbij de verpakking 

(individueel of bulk) eenvoudig kan aangepast worden.90 

164. Aan concurrenten werd eveneens gevraagd de verschillen aan te duiden tussen het verloop van 

het verkoopproces van producenten met enerzijds supermarkten en anderzijds het OTC-kanaal. De 

“over-the-counter” verkopen (OTC) werden hierbij ruim gedefinieerd als rechtstreekse verkopen aan 

bijvoorbeeld slagerijen en kleinhandel of verkopen aan groothandels actief in het OTC-kanaal.91 

165. Tijdens interviews met concurrenten werd de vraag gesteld of en in welke mate het volgens hen 

gemakkelijk is om vanuit non-retail over te stappen naar verkoop binnen retail.92 

166. De antwoorden worden hierna per groep respondenten besproken. 

▪ Concurrenten 

167. Het merendeel van de concurrenten gaat niet akkoord met het standpunt van de partijen. Er 

worden verschillende zaken aangehaald ter staving, waaronder het verschil in verpakking, 

 
85 ACM Besluit van 23 september 2021 in zaak ACM/21/053569, Hilton Foods Limited – Dalco Food B.V., punt 13. 
86 Ibid, punt 14. 
87 Ibid, punt 15. 
88 Het retail verkoopkanaal omvat de verkopen aan supermarkten/discounters, inkooporganisaties van supermarkten alsook 
over-the-counter verkopen (OTC) (bv. slagerijen en kleinhandel, ook genaamd “traditional channel”). 
89 Het non-retail verkoopkanaal omvat de out-of-home (OOH) verkopen (foodservice, horeca en catering) en B2B-verkopen 
aan ondernemingen die de bewerkte vleeswaren als topping gebruiken om bereide maaltijden te produceren (zoals ham 
voor macaroni ham en kaas, of ham gebruikt op pizza’s). 
90 Zie vraag 3 van het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten en vragen 3 a) en 3 b) van het verzoek 
om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten. Aan de supermarkten werd de vraag naar een mogelijke 
opsplitsing volgens verkoopkanaal algemeen geformuleerd. 
91 Zie vraag 28 van het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten. 
92 De niet-vertrouwelijke versies van de opgestelde proces-verbalen zijn opgenomen in het onderzoekdossier. 
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specificaties, aankoopvoorwaarden en aanlevermodaliteiten, commerciële en logistieke voorwaarden, 

prijsonderhandelingen.93 

168. Een enkele concurrent antwoordt dat enkel het recept, de vorm en het gewicht waaronder ze 

worden verkocht meestal verschillen per verkoopkanaal. Het is vaak een kwestie van een andere 

verpakkingsvorm (lees gereedschappen) op dezelfde verpakkingsmachine te steken.94 Uit zijn 

antwoord is het onduidelijk of hij op basis van deze argumentatie zoals de partijen besluit tot éénzelfde 

productmarkt zonder opsplitsing per verkoopkanaal. 

▪ Supermarkten 

169. Delhaize beschouwt de retail en non-retail wel als twee verschillende markten/verkoopkanalen 

zodat er wel degelijk een segmentering is. Zo stelde Delhaize vast dat tijdens de Covid-19 crisis de food 

service business duidelijk in crisis zat terwijl de verkoop in retail wel goed ging.95 

170. Carrefour antwoordt dat een opsplitsing volgens verkoopkanaal geen beslissende factor zal zijn 

voor de consument.96 

171. Volgens Colruyt, Aldi en Lidl vormen bewerkte vleeswaren één productgroep en dient geen enkele 

segmentering te worden toegepast.97 

VI.3.3.b OTC als afzonderlijk verkoopkanaal 

172. Er werd een apart verzoek om inlichtingen uitgestuurd naar groothandelaars. De partijen hebben 

hiervoor contactgegevens aangeleverd. In totaal werden 54 groothandelaars aangeschreven waarop 

31 groothandelaars  gereageerd hebben. De responsgraad is derhalve bevredigend.  

▪ Aankoopproces 

173. De auditeur heeft aan groothandelaars de volgende vragen gesteld betreffende het 

aankoopproces van bewerkte vleeswaren naar vleesproducenten toe: 

 bent u van oordeel dat het aankoopproces van bewerkte vleeswaren door groothandelaars 

bij producenten verschillend is naargelang het beoogde verkoopkanaal OTC, OOH of B2B?98 

 in het bijzonder, zijn er onderscheidende criteria (bv. verpakkingsvorm, distributiekosten, 

kwaliteitsverschillen, prijsverschillen, etc.) tussen aankoop van bewerkte vleeswaren voor 

OTC, OOH en/of B2B?99 

174. De antwoorden worden hierna samengevat.100 

175. De meerderheid van de groothandelaars bevestigen dat het aankoopproces van bewerkt vlees bij 

producenten verschillend is naargelang het beoogde verkoopkanaal OTC, OOH en B2B, zonder evenwel 

verder te verduidelijken. Een aantal respondenten antwoorden dat het aankoopproces “an sich” niet 

verschillend is, maar dat wel andere producten worden aangekocht in functie van de verschillende 

kanalen. 

 
93 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari aan concurrenten, vraag 3 b). 
94 Zie het antwoord op het verzoek om inlichtingen van 3 februari 2022 aan De Keyser, vraag 3 b). 
95 Zie het antwoord op het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2022 aan Delhaize, vraag 3. 
96 Zie het antwoord op het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2022 aan Carrefour, vraag 3. 
97 Zie het antwoord op het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2022 aan Colruyt, Aldi en Lidl, vraag 3. 
98 Zie vraag 7 van het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022 aan groothandelaars. 
99 Zie vraag 8 van het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022 aan groothandelaars. 
100 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022 aan groothandelaars, vragen 7 en 8. 
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176. Globaal wordt geantwoord dat er verschillen bestaan in de aankoop van bewerkte vleeswaren 

voor OTC, OOH versus B2B. De voornaamste hebben te maken met de verpakking/verpakkingsgrootte 

en prijs versus kwaliteit. De meeste respondenten specifiëren echter niet hoe deze parameters 

verschillen per kanaal. Een aantal respondenten doet dit wel. 

177. Betreffende de verpakking, kopen slagers met toonbank voornamelijk bulkverpakking aan terwijl 

de detailhandel kleinere en aantrekkelijke verpakking verkiest. 

178. Betreffende kwaliteit versus prijsverhouding, is voor OTC kwaliteit belangrijk en is er een nood 

aan promoties. Voor OOH en B2B daarentegen is prijs belangrijk (“every day low price”). 

179. A-merken in het OTC-kanaal zouden meer op de voorgrond komen dan in het OOH-kanaal. Bij  

B2B is er een beperkter aantal referenties met een groter volume; bij OTC is er het breedste gamma 

aan producten, bij OOH zal dit ergens tussen beide liggen. 

▪ Verkoopsproces 

180. Vervolgens werd er aan groothandelaars gevraagd of en hoe het verkoopproces aan OTC zich 

onderscheidt van de verkoop aan OOH en/of B2B.101 

181. Deze onderscheidende criteria worden hierna samengevat.102 

 kwaliteit versus prijs 

182. Meerdere groothandelaars stellen dat binnen elk verkoopkanaal (OTC, OOH en B2B) een andere 

prijs/kwaliteit afweging speelt. Zo primeert bij OTC kwaliteit boven prijs. Daarentegen is de kwaliteit 

van minder belang voor de verkoopkanalen OOH en B2B, waar de prijs aldus primeert. Eén 

groothandelaar haalt aan dat dit binnen het verkoopkanaal OOH onder meer komt omdat veel 

instellingen vaste budgetten per dag hebben die ze niet mogen overschrijden. Bijgevolg moeten ze 

daarvoor op kwaliteit inboeten om een goede prijs te krijgen. 

 versneden versus onversneden (“bulk”) 

183. Een ander onderscheidingscriterium heeft te maken met verschillen in aangeleverde volumes. 

Producten voor OTC worden voornamelijk in bulk  aangekocht waarna deze ter plaatse nog versneden 

worden. Bij OOH worden voornamelijk reeds voorgesneden en bewerkte producten aangekocht. 

 verpakkingsvorm 

184. De verpakkingsvorm wordt eveneens als een onderscheidingscriterium aangegeven. Enkele 

concurrenten geven aan dat de verpakkingsvormen verschillen naargelang het verkoopkanaal. De 

verpakkingsvorm is belangrijk bij OTC om zich bijvoorbeeld te onderscheiden van andere slagers in de 

buurt. Bij OTC en OOH vervult de verpakking ook een commerciële rol terwijl bij B2B de 

verpakkingsvorm minder van belang zou zijn.  

 andere criteria 

185. De vorm van het product binnen OTC, OOH en B2B zou ook bepalend zijn. Zo haalt een 

groothandelaar aan dat de vorm van het product van belang is bij OTC, terwijl een andere 

groothandelaar erop wijst dat de voorversnijding telkens anders is per verkoopkanaal.  

 
101 Zie vraag 3 van het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022 aan groothandelaars. 
102 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022 aan groothandelaars, vraag 3. 
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186. Tenslotte merken enkele groothandelaars op dat bij OTC het verhaal achter het product en het 

vertrouwen in het product mee een rol spelen, terwijl dit niet het geval is bij OOH en B2B. 

▪ Specialisatie in OTC, OOH en/of B2B 

187. Tenslotte werd er gevraagd in welke mate  groothandelaars zich specialiseren in een bepaald 

cliënteel (zijnde afnemers binnen OTC, OOH en/of B2B) en om welke redenen.103  

188. De antwoorden worden hierna samengevat.104 

189. Een meerderheid van respondenten geeft aan minstens in twee verkoopkanalen actief te zijn. 

Slechts een minderheid levert aan alle kanalen.   

190. Volgens andere groothandelaren zou het evenwel niet mogelijk zijn om bijvoorbeeld zowel aan 

OTC als aan OOH op een goede wijze te leveren. Zij halen meerdere punten aan waarrond volgens hen 

problemen kunnen rijzen: het uitgebreide assortiment vergt een efficiënt magazijnbeheer (waaronder 

het beheer van de koeling), hygiënemaatregelen moeten in acht genomen worden, de vereiste van 

versheid van de producten en nazicht van de uiterste consumptiedatum van de goederen. Aangezien 

elk kanaal dus een eigen benadering vraagt, zijn groothandelaars volgens hen vaak toegespitst op een 

bepaald deel van de markt. 

VI.3.4 Analyse auditeur 

VI.3.4.a Opsplitsing volgens verkoopkanaal is pertinent 

191. Anders dan de partijen beweren, bevestigt de marktbevraging de beschikkingspraktijk van de 

Europese Commissie en andere nationale mededingingsautoriteiten volgens welke de overweging van 

een onderscheid volgens de verkoopkanalen waarbinnen bewerkte vleeswaren verkocht worden, 

pertinent is.  

192. Op basis van de marktbevraging waarbij naast concurrenten en supermarkten ook 

groothandelaars werden bevraagd, zal hierna onderzocht worden o.g.v. welke verkoopkanalen 

afzonderlijke productmarkt(en) moeten weerhouden worden. 

VI.3.4.b Supermarkten als afzonderlijk verkoopkanaal  

193. Volgens de partijen rechtvaardigt het onderscheid in verpakking tussen het supermarkten kanaal 

(i.e. voorverpakte verkoop) en het OTC kanaal (i.e. bulk verkoop) geen opsplitsing volgens 

verkoopkanaal.  

194. Concurrenten enerzijds actief in meerdere verkoopkanalen als anderzijds aanwezig binnen één 

verkoopkanaal werden bevraagd.  

195. Anders dan de partijen beweren, volgt uit hun antwoord dat er naast de verpakking ook nog 

andere elementen kenmerkend zijn voor verkoop binnen het supermarktenkanaal waardoor de 

overstap van verkoop aan OTC klanten naar verkoop aan supermarkten niet zo eenvoudig wordt: 

 supermarkten werken in kader van hun tenders met een lastenboek waaraan de producten 

moeten voldoen, terwijl slagers en detailhandel kiezen uit een bestaand assortiment aan 

producten die de vleesproducent aanbiedt (prospectie van klanten door 

vertegenwoordigers, klantenbeurzen); 

 
103 Zie vraag 3 (iii)  van het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022 aan groothandelaars. 
104 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022 aan groothandelaars, vraag 3 (iii). 
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 bestaan van aparte merken voor het supermarktenkanaal en het OTC-kanaal; 

 hoofdzakelijk levering van versneden en voorverpakte charcuteriewaren aan het 

supermarktkanaal waardoor het aanbod aan versnijdings- en verpakkingsactiviteiten (o.a. 

snit, verpakkingstechnologie) aan belang wint; 

 onderscheiden aanlevermethoden.  

VI.3.4.c Verkoop via groothandelaars versus directe verkoop aan OTC, B2B of  OOH 

196. Uit de bevraging van de groothandelaars volgt duidelijk dat de producten die groothandelaars 

inkopen en bestemd zijn voor het  OTC-kanaal verschillen van deze die bestemd zijn voor OOH of B2B 

in termen van prijs, kwaliteit, omvang, verpakkingsgrootte en -wijze.  

197. [VERTROUWELIJK] 

198. De vereisten die elk kanaal stelt met betrekking tot productsamenstelling en kwaliteit, grootte 

van de vleespaal hebben betrekking op de productievereisten waarvoor de vleesproducent instaat.  Uit 

de antwoorden volgt dat de groothandelaar op het vlak van verpakking en versnijding een bijzondere 

rol kan spelen op verzoek van de klant zelf: bijvoorbeeld de uitwerking van een gepersonaliseerde 

verpakkingsvorm op verzoek van een slager waardoor hij zich kan onderscheiden van een lokale 

concurrent, de versnijding van vleespalen in bepaalde snijvormen (hartvorm, dicen). Een andere 

groothandelaar gaat zelfs verder en stelt dat ook “Smaak, geur, textuur, kleur en verpakking zijn 

steevast bespreekbaar”.105 

199. Vooreerst bieden alle groothandelaren een groot charcuterie assortiment aan bestaande uit de 

merkproducten van producenten van bewerkt vlees. Een aantal groothandelaars hebben in hun 

product aanbod zowel een food (o.a. conserven, salades, groenten & fruit, kaas & zuivel, etc. naast 

charcuterie) als een non-food  gamma (o.a. verpakking, reinigingsproducten) waardoor het  voor  OTC 

klanten (slagers en detailhandel) interessant wordt om al hun benodigdheden voor hun 

verkoopactiviteiten ineens bij hen aan te kopen. 106 UpFresh stelt dat de meeste groothandelaars 

vertrekken vanuit een specialisatie maar de klant verwacht meer en meer een “one stop drop en 

multichannel aanpak”.107 

200. Enkele groothandelaars geven ook advies voor de realisatie van meerverkoop, voor het uitstallen 

en promoten van producten of voorzien in marketingprogramma’s en -tools op maat (zoals banners, 

spaarkaarten, folders).108 Er zijn ook groothandelaars die eigen merken in charcuteriewaren hebben 

ontwikkeld met een eigen focus op o.a. authentieke ambachtelijkheid, gezondheid of traditie van 

smaak.109 Deze eigen merken worden verkocht naast de merkproducten van vleesproducenten die zij 

doorverkopen. 110   

VI.3.5 Conclusie auditeur 

201. Op basis van bestaande elementen verzameld in het kader van het voorlopig (Fase 1) onderzoek, 

concludeert de auditeur dat wanneer OTC, B2B of OOH klanten beroep doen op groothandelaars, zij 

 
105 Onze geschiedenis | Schietse 
106 Food & non-food- Droge voeding, Vers, Diepvries - Bidfood Belgium;  Vleeswaren Vermeir 
107  Zie het antwoord op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022 aan UpFresh. 
108 Marketing - Bleijenberg; Welkom op de homepagina van Dessomville!; Steen Food Masters | Uw groothandel en veel 
meer 
109 Welkom op de homepagina van Dessomville!; Salaisons, fromages, viandes et surgelés - Charleroi salaisons (charleroi-
salaisons.be) 
110 Onze merken- Tussen kwaliteit en de beste prijs - Bidfood Belgium; Producten | Franky Quality (franky-quality.be) 

https://www.schietse.com/onze-geschiedenis/
http://www.bidfood.be/nl/assortiment/food-non-food/
https://www.vleeswarenvermeir.be/
https://www.bleijenberg.be/marketing.html
https://dessomville.be/nl/
https://steenfoodmasters.be/
https://steenfoodmasters.be/
https://dessomville.be/nl/
https://www.charleroi-salaisons.be/fr/
https://www.charleroi-salaisons.be/fr/
http://www.bidfood.be/nl/assortiment/onze-merken/
https://www.franky-quality.be/producten
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dit in de eerste plaats doen als one-stop-shop leverancier en mogelijks ook voor hun logistieke en 

commerciële dienstverlening. Daarnaast kan  de verkoop van bewerkte vleeswaren aan het OTC, B2B 

of OOH-kanaal via het groothandelaar verkoopkanaal een meerwaarde toevoegen aan de 

verwerkingsvorm van het ingekochte product van vleesproducenten. Daarbij blijkt de meerderheid van 

de groothandelaars gespecialiseerd te zijn in een bepaald cliënteel (zijnde afnemers binnen OTC, OOH 

of B2B). Al deze elementen tonen aan dat de verkoop aan OTC, B2B of OOH via het groothandelaar 

verkoopkanaal een afzonderlijke markt vormt van de directe verkoop aan OTC, B2B of OOH.  

202. Volgens de auditeur moeten de afzonderlijke markten voor de zes verschillende 

productcategorieën - (i) kookham; (ii) gevogelte; (iii) droge worst (waaronder salami); (iv) zoutwaren 

en rauwe ham; (v) kookworst; en (vi) paté - nog verder opgesplitst worden tot afzonderlijke markten 

naargelang het verkoopkanaal: 

- verkoop aan het supermarkten verkoopkanaal;  

- verkoop  aan het groothandelaar verkoopkanaal;  

- verkoop binnen de directe verkoopkanalen OTC en/of  B2B en/of OOH. 

203. In de volgende sectie zal de auditeur specifiek voor het supermarkten verkoopkanaal nog de 

mogelijke verdere opsplitsing onderzoeken betreffende de verschillende activiteiten productie, 

versnijding en verpakking en verkoop.  

VI.4 Onderscheid productie en versnijding- en verpakkingsdiensten binnen het 

supermarkten verkoopkanaal 

VI.4.1 Standpunt aanmeldende partij111 

204. De partijen zijn van mening dat de activiteit van versnijding- en verpakking niet als een 

afzonderlijke markt moet worden beschouwd, aangezien dit onderdeel veelal als een onlosmakelijk 

deel van de productieketen zou worden gezien. Alle concurrenten (afgezien van zeer kleine 

marktspelers) zouden als onderdeel van hun productieproces dan ook versnijdings- en 

verpakkingsactiviteiten hebben. Zelfs als men dit als een afzonderlijke, op zichzelf staande activiteit 

zou beschouwen dan nog kan worden vastgesteld dat de versnijdingsinstallaties van de partijen 

kunnen worden gebruikt (en thans worden gebruikt) voor de versnijding van de verschillende soorten 

bewerkte vleeswaren en dat zij in principe ook kunnen worden gebruikt voor de versnijding van andere 

voedingswaren, zoals kaas, confituur of bepaalde vegetarische producten. Versnijders en verpakkers 

van meer bepaald kaas gebruiken immers gelijkaardige technologie en productielijnen (die door 

dezelfde leveranciers worden geleverd). [VERTROUWELIJK] Dit betekent dat de retailers indien gewenst 

beroep kunnen doen op een bredere waaier van kaasversnijders die (zeer conservatief) geschat 55 

extra snijlijnen ter beschikking hebben in België, Nederland en Duitsland en die dus minstens als 

potentiële concurrenten van de vleesverwerkende versnijders moeten beschouwd worden.   

205. Voor zover de partijen weten heeft de Commissie geen nader onderscheid gemaakt binnen de 

markt voor bewerkt vlees tussen de verschillende stappen in het productieproces, bijvoorbeeld op basis 

van de versnijding en verpakking van producten van bewerkt vlees.   

 

 

 
111 Zie aanmeldingsformulier, § 106.  
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VI.4.2 Bestaande beslissingspraktijk 

206. De Europese Commissie heeft in eerdere besluiten (o.m. zaak M.5599 en zaak M.5906) een markt 

afgebakend voor flexible packaging, waarbinnen “flexible packaging for food” een apart segment 

vormt, met een mogelijke verdere subsegmentatie naar onder meer processed meat product. 

207. De auditeur verwijst eveneens naar de goedkeuring door de ACM van de concentratie tussen 

Hilton Foods Limited en Dalco Foods B.V. van 8 januari 2019.112  

208. De ACM identificeerde afzonderlijke markten voor de productie van verwerkte vleesproducten en 

de productie van vleesvervangers en vleesalternatieven enerzijds en de verpakkingsactiviteiten van 

verwerkte vleesproducten en vleesvervangers en vleesalternatieven anderzijds.   

VI.4.3 Marktonderzoek 

209. In de marktbevraging werd onderzocht in welke mate versnijdings- en verpakkingsactiviteiten van 

bewerkte vleeswaren (door derden geproduceerd) niet tot een afzonderlijke productmarkt behoren 

aangezien beide activiteiten een onlosmakelijk onderdeel van het productieproces uitmaken. Elke 

vleeswarenproducent zou daarbij versnijdings- en verpakkingsactiviteiten hebben.113 

210. De antwoorden worden hierna samengevat. 114 

211. Alle respondenten zijn het erover eens dat enerzijds productie en anderzijds versnijdings- en 

verpakkingsactiviteiten kunnen losgekoppeld worden en twee afzonderlijke markten vormen. 

212. Niet elke leverancier heeft de know-how/ruimte om beide activiteiten te ontwikkelen. In de markt 

zijn er slechts een beperkt aantal versnijders en velen zijn niet in staat om de grote volumes van 

supermarkten te verwerken. 

213. Voor de versnijding en de verpakking van bewerkte vleeswaren kan beroep gedaan worden op:  

- de vleeswarenproducent waar het bewerkt vlees wordt aangekocht; 

- derde partijen voor versnijdings- en verpakkingsdiensten (“service-slicing” of ook “loon-slicing” 

genoemd); 

- in-house versnijding en verpakking van de supermarkt (bv. Colruyt, Vlevico). 

214. Historisch gegroeid, is het de vleesproducent die deze activiteiten op zich neemt. Het is de 

versnijder/verpakker die instaat voor de vermelding van de landencode en het erkenningsnummer op 

de achterzijde van de verpakking. Evenwel, meer en meer retailers contracteren de bulkproductie en 

de versnijding-verpakking apart en duiden hiervoor loonversnijders aan.115 Daarbij profileren Ter Beke, 

Imperial en De Keyser zich meer en meer als loonversnijder.  

215. In Nederland zouden meerdere producenten geen eigen slicing tot hun beschikking hebben en 

daarom genoodzaakt zijn beroep te doen op versnijders.116 In België zou het daarentegen eerder de 

keuze van de supermarkt zijn. Verder melden enkele producenten (mondelinge) 

 
112 Hilton Foods Limited mag de helft van de aandelen in Dalco Food overnemen (concentratiebesluit) (acm.nl) 
113 Zie vraag 6 van het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten en vraag 6 van het verzoek om 
inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten. 
114 Zie de antwoorden op het  verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten, vraag 6 en de antwoorden op  
het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten, vraag 6. 
115 Voor een verdere bespreking, zie sectie V. 
116 In Nederland zijn er een aantal grote marktspelers waaronder Slegers-Langeveld en Stegeman, de Menken keuken. 

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-01/concentratiebesluit-hilton-foods-limited-mag-de-helft-van-de-aandelen-in-dalco-food-overnemen-2019-01-15.pdf
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samenwerkingsakkoorden te hebben afgesloten met een concullega om de versnijding en verpakking 

tijdelijk over te nemen in geval van een technische defect aan de snijlijnen. 

216. Een producent merkt op dat de meeste producenten verpakking -en versnijdingscapaciteit 

hebben, maar de verschillen in schaalgrootte en automatisatiegraad zijn enorm. De grote marktspelers 

beheren de grote contracten op vraag van de retailers, die kleinere producenten verplichten om de 

versnijding/verpakking via één partij te laten verlopen, teneinde uniformiteit over het ganse 

productgamma en in de aanlevermodaliteiten te bekomen. De grote versnijding/verpakking bedrijven 

bepalen mee deze modaliteiten (zoals lengte vleespalen, minimum en maximum aanlevervolumes, 

leverfrequentie) naar kleinere producten toe. 117 

VI.4.4 Analyse auditeur 

217. De auditeur stelt vast dat in Nederland de opsplitsing tussen enerzijds productie en anderzijds 

verpakking en versnijding sterker is geëvolueerd dan in België. Zo bestaan er in Nederland 

ondernemingen die zich louter toeleggen op de versnijding en verpakking van bewerkt vlees van derde 

producenten (bv. Menken Fresh Food B.V.). 

218. In België zijn het de grote vleesproducenten die over een groot machinepark (zowel voor productie 

als versnijding en verpakking) beschikken terwijl kleinere producenten schaalgrootte missen of geen 

doorgedreven automatisatie van het versnijdings- en verpakkingsproces hebben. Daarom kiezen 

supermarkten meer en meer voor een aparte versnijder-verpakker, onafhankelijk van de producent. 

Daardoor kunnen onafhankelijke versnijders-verpakkers (zoals LS Frais) op de markt actief worden. 

Grote marktspelers kunnen hun snijlijnen en verpakkingslijnen inzetten voor bewerkt vlees van derde 

producenten. 

VI.4.5 Conclusie auditeur 

219. Op basis van bestaande elementen verzameld in het kader van het voorlopig (Fase 1) onderzoek, 

concludeert de auditeur  een afzonderlijke markt voor de versnijding en de verpakking van bewerkt 

vlees geproduceerd door derde vleesproducenten. 

VI.5 Onderscheid volgens private labels versus A-brands 

220. In deze sectie wordt ten slotte een mogelijke opsplitsing tussen private labels en A-brands 

onderzocht, een opsplitsing die mogelijks relevant kan zijn voor zowel het supermarkten als het 

groothandel verkoopkanaal. 

VI.5.1 Standpunt aanmeldende partij118 

221. Partijen stellen naar beste weten dat de Europese Commissie  geen nader onderscheid heeft 

gemaakt binnen de markt voor bewerkt vlees tussen enerzijds de productie van producten van bewerkt 

vlees onder eigen merk (branded) en anderzijds de productie onder het huismerk van de opdrachtgever  

(private label). In Smithfield/Oaktree/Sara Lee Foods Europe, een zaak die betrekking had op de 

productie van bewerkt varkensvlees, stipte de Commissie aan dat haar ervaring in eerdere zaken, met 

name met betrekking tot consumentengoederen, leerde dat een dergelijk onderscheid niet nodig is. De 

bevindingen in het door de Commissie in deze zaak uitgevoerde marktonderzoek bevestigen het 

bovenstaande standpunt dat geen onderscheid moet gemaakt worden tussen private label en A-brand.  

 
117 Zie het antwoord op het verzoek om inlichtingen van 3 februari 2022 aan Volys, vraag 6. 
118 Zie aanmeldingsformulier, §89 en §94. 
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In het bijzonder verwijst de Commissie naar haar vaststelling dat (i) meer dan 90% van de 

ondervraagde afnemers huismerken verkopen, (ii) de meeste ondervraagde afnemers huismerken in 

het assortiment hebben opgenomen ten koste van voorheen tot hun assortiment behorende A-merken 

en dat (iii) de meerderheid van de afnemers het aandeel huismerken in hun productportfolio zouden 

vergroten indien de prijzen van A-merken met 10% zouden stijgen. Als zodanig beperkt het bestaan 

van private label producten voor bewerkte vleesproducten daadwerkelijk de mogelijkheden van de 

leveranciers van merkproducten om de prijzen te verhogen.119 

222. Voorts stellen de partijen dat de ACM zich tot dusverre niet uitgelaten heeft over de vraag of 

binnen de markt voor vleeswaren en vleesconserven een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

productie onder eigen merk en productie onder huismerk. Wel overwoog de ACM bijvoorbeeld met 

betrekking tot beschuit dat merkbeschuit tot dezelfde upstream productmarkt behoort als private label 

beschuit, gelet op “de substitutie tussen private label beschuit en merkbeschuit downstream” en “

het feit dat producenten van private label beschuit en/of merkbeschuit alsmede retailers in hun 

onderhandeling upstream rekening houden met concurrentie tussen private label beschuit en 

merkbeschuit downstream”.120 De ACM kwam tot vergelijkbare conclusies in concentratiezaken 

aangaande andere consumptiegoederen, zoals diepvriessnacks121 en groenteconserven.122 

VI.5.2 Bestaande beslissingspraktijk 

223. De auditeur verwijst vooreerst naar de bespreking van de beslissingspraktijk door de partijen.  

224. Aangaande de zaak  Smithfield/Oaktree/Sara Lee Foods waarbij de Europese Commissie de markt 

voor bewerkt vlees als één relevante productmarkt beschouwde, wordt er bijkomend op gewezen dat 

de partijen aanhaalden dat “private labels direct concurreren met merkproducten en dat supermarkten 

en in het bijzonder hard discounters van private label producten een centraal onderdeel van hun 

concurrentiestrategie hebben gemaakt”.123 

225. De auditeur verwijst verder naar de beslissing n°19-DCC-101 van de Franse 

mededingingsautoriteit waarbij de verkoopmarkt van bewerkt gevogeltevlees binnen het 

verkoopkanaal grandes et moyennes surfaces alimentaires (“GMS”) werd gesegmenteerd in private 

label en merkproducten: “De rol van merken, de conditionering en de commercialisering van de 

producten  zijn inderdaad heel verschillend op elk van deze kanalen en voldoen aan de verschillende 

behoeften van kopers. Binnen het GMS-kanaal lijkt het onderscheid tussen private label en MDF 

(marque de fabrikant) relevant vanwege de grote verschillen in prijs, smaak, kwaliteit en mate van 

verwerking .” 124 In beslissing N°16-DCC-26 was de Franse mededingingsautoriteit van oordeel dat 

producten verkocht onder private label een concurrentiële druk uitoefenden op producten verkocht 

onder het merk van de producent. 

 
119 Commissiebeschikking van 28 juli 2006 in zaak M.4257, Smithfield/Oaktree/Sara Lee Foods Europe, punt 33 en 34, met 
verdere verwijzing naar Commissiebeschikking van 24 april 2006 in zaak M.4135, Lactalis/Galbani, punt 16; 
Commissiebeschikking van 15 juli 2005 in zaak M.3732, Procter & Gamble/Gilette, punt 118; Commissiebeschikking van 8 
mei 2000 in zaak M.1892, Sara Lee/Coutaulds, punten 19-21. 
120 De ACM kwam tot dezelfde conclusie met betrekking tot merkontbijtkoek en private label ontbijtkoek. Zie ACM Besluit 
van 14 december 2012 in zaak 7321, Continental Bakeries - A.A. ter Beek, punten 63 en 64. 
121 ACM Besluit van 13 februari 2012 in zaak 7313, Buitenfood - Ad van Geloven - JV, punten 29-30. 
122 ACM Besluit van 29 november 2005 in zaak 5265, NPM - Hak, punt 27. 
123 Commissiebeschikking van 28 juli 2006 in zaak M.4257, Smithfield/Oaktree/Sara Lee Foods Europe, punt 32. 
124 Beslissing n°19-DCC-101 van de Autorité de la concurrence van 22 mei 2019, punt 36; beslissing n°21-DCC-65 van de 
Autorité de la concurrence van 14 april 2021, punt 28. 
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VI.5.3 Marktonderzoek 

226. In de marktbevraging werd onderzocht  of er binnen de verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren 

een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de verkoop van A-merken van de 

vleeswarenproducent en de verkoop onder het huismerk van de opdrachtgever - afnemer (private 

label) op grond van de volgende elementen: 

 het aandeel A-merken versus het aandeel private labels; 

 een mogelijke consumentenvoorkeur voor A-merken; 

 de prijselasticiteit tussen A-merken en private labels; 

  het verloop van het onderhandelingsproces tussen producent en afnemer; 

 de aanwezigheid van een premium level binnen private label; 

 het belang van eigen A-merken en/of merken onder licentie.125 

227.  Daarnaast werd gevraagd binnen welk(e) productsegment(en) concurrentiedruk wordt ervaren:  

 van A-merken en/of private label (waaronder “premium” niveau huismerken)?  

 op welke aspecten: o.a. verkoopprijs, kwaliteitsniveau, smaakvarianten, formaten, verpakking, 
versnijding, andere. 126 

VI.5.3.a Het belang van A-merken voor bewerkte vleeswaren 

 voor consumenten 

228. Over het belang van A-merken voor consumenten voor bewerkte vleeswaren zijn alle 

respondenten het eens.127 Hoewel merken in België meer van belang zijn dan in Nederland, hechten 

consumenten minder belang aan A-merken voor charcuteriewaren dan voor andere producten. Naar 

inschatting van de respondenten bestaat de markt van de bewerkte vleeswaren uit ongeveer 85% à 

90% private label en 15% A-merken. Er bestaat een zekere brand imago voor A-merken bij 

consumenten van kwaliteit en veiligheid.   

229. Consumentenvoorkeur wordt bepaald door de verhouding prijs/kwaliteit en niet door het A-merk. 

A-merken worden daarbij beschouwd als de hoogste plaats innemend in het charcuterieaanbod op het 

vlak van kwaliteitsvereisten en prijs. 

 voor producenten 

230. In het algemeen zijn A-merken van belang voor rentabiliteit en voor opbouw van een meerwaarde 

van de onderneming, veel meer dan het private label. Een A-merk heeft ook een binding met de 

consument (bv. een regionale affectiviteit (bv. Aubel in Luik), bekendheid of vraag gestuurd door 

marketing acties (TV spot, affichage, etc.).  A-merken zorgen verder voor productvernieuwing om de 

categorie te promoten en te boosten.  

231. Herta (producent van A-merken) geeft aan dat de meest naaste en grootste concurrenten private 

label zijn omdat zij deze lagere prijzen kunnen aanbieden en eenvoudiger meer schapruimte kunnen 

krijgen aangezien dit in belang van de supermarkt zelf is. Herta geeft aan dat het minder concurrentiële 

druk ervaart van andere merken dan van private label. Herta geeft aan dat warenhuizen dreigen over 

 
125 Zie vraag 5 van het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2021 aan supermarkten en vragen 5 en 31  van het verzoek om 
inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten. 
126 Zie vragen 22 en 24 van het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten. 
127 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten, vraag 5. 
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te stappen op private label om prijsverhogingen bij A-merken niet te moeten dragen. Volgens Herta 

verwachten supermarkten en consumenten dat A-merk producenten verdere ontwikkeling doen van 

charcuteriewaren op het vlak van smaak maar ook voor bepaalde groepen consumenten waardoor er 

veel ruimte voor verdere ontwikkeling is (bijvoorbeeld formaten, zoutreductie, reductie van additieven, 

etc.). 128 

232. Meerdere concurrenten geven aan dat supermarkten steeds meer private label verkiezen en dat 

het gamma private label in de winkels ook meer wordt uitgebreid, ten nadele van merken. 

VI.5.3.b Opsplitsing volgens private label versus A-merk 

233. Volgens alle respondenten is  een dergelijke opsplitsing voor de consument niet relevant. A-

merken staan naast private label in het winkelschap en vormen samen het aanbod binnen de 

charcuterie afdeling van een supermarkt waaruit hij zijn keuze maakt op basis van kwaliteit en 

prijsverschillen. 

234. Voor concurrenten ligt het belang van A-merken erin dat hun aanwezigheid in de winkelschappen 

(ook al is dit beperkt binnen charcuterie) uiteindelijk het hele charcuterie assortiment ten goede komt 

vanuit een strategisch en commercieel oogpunt. Zo zouden A-merken productinnovatoren zijn. Nieuwe 

producten worden in de markt gebracht en worden, indien succesvol, snel gekopieerd door private 

label-producenten. Bij A-merken doet de producent de nodige marketing en promotionele acties 

waardoor klanten gelokt worden naar het gehele productassortiment (inclusief het aanbod van private 

label). Ook de prijszetting is anders: bij A-merken gebeurt deze autonomer en kunnen producenten een 

hogere marge onderhandelen. 129 

VI.5.4 Analyse auditeur 

235. Alle respondenten met uitzondering van Herta produceren zowel A-merken als private label.130 

236. Discounters hebben over het algemeen minder A-merken in het vaste charcuterie assortiment 

mede wegens het bestaan van een consumentenvoorkeur voor private label. 

237. Er wordt opgemerkt dat Imperial (met de A-merken Aoste, Justin Bridou, Marcassou) en Stegeman 

(met het A-merk Stegeman) reeds een gevestigde A-merk marktwaarde hebben binnen de meerdere 

productcategorieën waaronder droge worsten. Ter Beke heeft enkel Plop-worst als A-merk. 

238. De auditeur stelt vast dat A-merken en private label binnen de verkoopmarkt van bewerkte 

vleeswaren als substitueerbare producten moeten beschouwd worden. A-merken oefenen 

concurrentiële druk uit op private label en omgekeerd. Voor de consument maken A-merken deel uit 

van het totaal productassortiment op het winkelschap waaruit deze kan kiezen op basis van 

persoonlijke kwaliteitsvoorkeuren en budgetmogelijkheden. Voor supermarkten zijn A-merken een 

centraal onderdeel van hun concurrentiestrategie  m.b.t. hun  huismerken. Een goede balans tussen 

beide is noodzakelijk voor een retailer om concurrentieel te blijven in de markt.  

VI.5.5 Conclusie auditeur 

239. Op basis van bestaande elementen verzameld in het kader van het voorlopig (Fase 1) onderzoek, 

concludeert de auditeur  dat de markt voor de verkoop van bewerkte vleeswaren zowel A-merken als 

 
128 Zie het antwoord op het verzoek om inlichtingen van 3 februari 2022 van Herta, vraag 22. 
129 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten, vraag 5. 
130 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 3 en 7 februari 2022 aan concurrenten, vraag 10. 
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private label producten omvat. Hoogstens kunnen onderscheiden segmenten voor A-merken en private 

label binnen de verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren weerhouden worden. 

VI.6 Conclusie aangaande productmarktafbakening 

240. De auditeur weerhoudt de volgende productmarkten voor verdere analyse: 

241. Binnen het supermarktenverkoopkanaal, worden de volgende traditionele verkoopmarkten 

weerhouden: 

- de opwaartse markt voor de productie en verkoop van bewerkte vleeswaren in bulk aan versnijder-

verpakkers, niet uitgesplitst per productcategorie (zie “A” in onderstaande figuur); 

- de neerwaartse markt voor verkoop van versneden en verpakte bewerkte vleeswaren aan 

supermarkten, uitgesplitst naar de volgende productcategorieën (zie “B” in onderstaande figuur): 

- kookham; 

- gevogelte; 

- droge worst; 

- zoutwaren en rauwe ham; 

- kookworst; 

- paté. 

242. Aangezien in de praktijk de supermarkt in sommige gevallen onderhandelt met de producent over 

de productieprijs (en niet de versnijder-verpakker zelf) is het ook relevant om de marktpositie van de 

verschillende producenten van bewerkte vleeswaren in kaart te brengen voor de volgende 

productiemarkten: 

- de opwaartse markt voor productie van bewerkte vleeswaren voor de verkoop (zelf verpakt en 

versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten, uitgesplitst naar de volgende 

productcategorieën (zie “C” in onderstaande figuur): 

- kookham; 

- gevogelte; 

- droge worst; 

- zoutwaren en rauwe ham; 

- kookworst; 

- paté. 

243. Aangezien de supermarkten in sommige gevallen de versnijder-verpakkers tegen elkaar uitspelen 

voor de toekenning van de contracten voor de versnijding en verpakking van de geproduceerde 

bewerkte vleeswaren waarvan de productieprijs reeds werd onderhandeld tussen de supermarkt en 

een derde producent, is het ook relevant om de  marktpositie van de verschillende versnijder-

verpakkers in kaart in de volgende markt:  

- de neerwaartse markt voor de versnijding en verpakking van bewerkte vleeswaren geproduceerd 

door derden voor supermarkten, niet uitgesplitst per productcategorie (zie “D” in onderstaande 

figuur).  
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244. Binnen het groothandelaars verkoopkanaal, worden de volgende verkoopmarkten weerhouden: 

- de markt voor de verkoop van bewerkte vleeswaren aan groothandelaars, uitgesplitst naar de 

volgende productcategorieën: 

- kookham; 

- gevogelte; 

- droge worst; 

- zoutwaren en rauwe ham; 

- kookworst; 

- paté. 

245. Voor wat betreft de directe verkoopkanalen OTC en/of OOH en/of B2B, is de auditeur van oordeel 

dat de exacte marktaflijning van de productmarkt in casu opengelaten kan worden, aangezien uit de 

analyse in punt 0 blijkt dat de concentratie niet tot gevolg heeft dat de mededinging op deze markten 

op een significante wijze zal worden belemmerd, ongeacht welke productmarktdefinitie zou worden 

gehanteerd. 

246. De nauwst mogelijke marktaflijningen kunnen daarbij worden omschreven als markten voor de 

directe verkoop van bewerkte vleeswaren aan ofwel OTC, OOH of B2B-klanten, uitgesplitst naar de 

voormelde productcategorieën (kookham, gevogelte, droge worst, zoutwaren en rauwe ham, 

kookworst, paté). 
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VII. Relevante geografische markten binnen de sector van de productie 

en verkoop van bewerkte vleeswaren 

VII.1 Inleiding 

247. Hiervoor werd vastgesteld dat de partijen op de onderscheiden productmarkten actief zijn binnen 

het verkoopkanaal supermarkten, verkoopkanaal groothandelaars en binnen de directe 

verkoopkanalen. 

248. In de volgende secties wordt onderzocht wat de geografisch omvang is van al deze 

productmarkten. 

249. De analyse is in grote mate gelijklopend voor de weerhouden productmarkten en de 

verkoopkanalen en wordt daarom in zijn globaliteit besproken. Indien de marktdynamiek binnen een 

bepaalde verkoopmarkt en/of binnen een bepaald verkoopkanaal een specifieke invloed heeft op deze 

analyse, zal dit worden aangegeven. 

VII.2 Standpunt partijen 

250. De aanmeldende partij gaat uit van één productmarkt voor bewerkte vleeswaren en is van oordeel 

dat  de geografische omvang van deze markt wijder dan nationaal is, en ten minste België, Nederland, 

Luxemburg, Frankrijk en Duitsland omvat. 

251. De aanmeldende partij geeft in essentie volgende argumenten aan.131 

252. De aanmeldende partij bezit productievestigingen in België en Nederland, van waaruit zij aan 

afnemers in onder andere Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk levert. 

253. Zij verwijst naar argumenten met betrekking tot (1) een gelijkaardige kwaliteit en 

basissamenstelling van producten, (2) verwaarloosbare transportkosten, (3) een gelijkaardig 

prijsniveau, (4) opkomst van grensoverschrijdende inkoopcombinaties, (5) centraal aankoopbeleid van 

grote, grensoverschrijdende supermarktketens, en (6) significante grensoverschrijdende handel en het 

feit dat productiefaciliteiten ook in het buitenland gelegen zijn. Deze worden hierna kort besproken. 

254. Wat betreft een gelijkaardige kwaliteit en basissamenstelling van de producten voor nationale en 

buitenlandse afnemers stelt de aanmeldende partij dat het basisrecept en productieprocédé hetzelfde 

zou zijn, en gemakkelijk kan worden aangepast aan (als beperkt beschouwde) lokale voorkeuren. 

255. Afnemers zouden zich slechts in ondergeschikte mate bekommeren over de herkomst van het 

specifiek product van bewerkte vleeswaren en hechten meer waarde aan de kwaliteit van het bewerkt 

vlees. De herkomst van het product zou minder als marketinginstrument worden gebruikt dan bij vers 

vlees.132 Verder geven de partijen aan dat de grondstof bij tenders over het algemeen “EU-15” zou zijn. 

256.Wat betreft transportkosten, stelt de aanmeldende partij dat deze verhoudingsgewijs beperkt 

zouden zijn en dat deze geen belemmering zouden vormen voor buitenlandse leveranciers. Zij merkt 

op dat er geen financiële belemmeringen zouden zijn om “palen” van bewerkte vleesproducten 

(grondstof of raw material die vervolgens worden versneden en verpakt) over een afstand van 

ongeveer 1.500km te vervoeren. 

 
131 Zie aanmeldingsformulier, punt 3.2, pg. 32 e.v. 
132 [VERTROUWELIJK]Zie aanmeldingsformulier, §125. 
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257. Zij geeft hieromtrent een voorbeeld van een hypothetische Duitse producent die de transportkost 

kan compenseren door middel van lagere loonkosten in Duitsland (vs. België).133 

258. Zij verwijst verder naar grote volumes van ingevoerde bewerkte vleeswaren door Aldi en Lidl, die 

deze zouden inkopen bij in Duitsland gevestigde producenten. 

259. Met betrekking tot een gelijkaardig prijsniveau, verwijst de aanmeldende partij naar 

internationale prijsnoteringen, die tot gevolg zouden hebben dat de prijsverschillen tussen lidstaten 

zouden uitgevlakt worden. In deze context zouden de prijzen van vers vlees richtinggevend zijn voor de 

tenders van bewerkt vlees, gezien de vleescomponent van bewerkt vlees ongeveer [50-60%] van de 

kosten zouden uitmaken.134 

260. Wat betreft grensoverschrijdende inkooporganisaties, wijst de aanmeldende partij op een 

vermeend groeiend belang ervan. [VERTROUWELIJK] De aanmeldende partij wijst er op dat deze 

inkooporganisaties gemakkelijk zouden veranderen tussen enerzijds Belgische en Nederlandse 

leveranciers, en anderzijds buitenlandse leveranciers.135 

261. Wat betreft een centraal inkoopbeleid, wijst de aanmeldende partij in hoofdzaak enerzijds op de 

afnemers Aldi en Lidl, die een sterk Duits georiënteerd productgamma (aangekocht bij in Duitsland 

gevestigde leveranciers) zouden aankopen, en anderzijds Carrefour en Cora, die een sterk Frans 

georiënteerd productgamma zou hebben (afkomstig van in Frankrijk gevestigde leveranciers).136 

262. Tenslotte wat betreft grensoverschrijdende handel, geeft de aanmeldende partij enerzijds 

Belgische en anderzijds eigen import- en exportcijfers op. Tenslotte geeft de aanmeldende partij een 

lijst op met productiefaciliteiten van concurrenten met één of meerdere buitenlandse 

productiefaciliteit(en).  

VII.3 Beslissingspraktijk 

VII.3.1 Europese Commissie 

263. De Europese Commissie heeft meerdere niet-vereenvoudigde zaken behandeld met betrekking tot 

bewerkte vleeswaren, die al dan niet betrekking hebben op het geheel van bewerkte vleeswaren of een 

deel ervan op basis van type van vleeswaren (bv. varken, gevogelte, afhankelijk van de feitelijke 

context van de zaak) 

264. In een eerste zaak M.1313 (1999) met betrekking tot bewerkte vleeswaren  werd er besloten tot 

een ruimere dan nationale markt, op basis van enerzijds een minder belang van origine voor bewerkte 

vleeswaren dan voor verse vleeswaren en anderzijds de vaststelling dat origine niet wordt vermeld, of 

indien wel, vrij gemakkelijk lijkt te vervangen door een andere origine.137  

265. In een volgende zaak M.2662 (2002) met betrekking tot bewerkte varkensvleesproducten werd er 

evenwel besloten tot een nationale markt (voor een wijdere markt van bewerkte vleeswaren), op basis 

van een aanzienlijke prijsvariatie op verschillende nationale markten (evenwel op een beperkte 

sample). Daarbij werden nationale consumentenvoorkeuren van belang geacht, in de zin dat 

producenten hun product zouden aanpassen om aan deze nationale consumentenvoorkeuren te 

 
133 Zie aanmeldingsformulier, §128-129. 
134 Zie aanmeldingsformulier, §132. 
135 Zie aanmeldingsformulier, §134. 
136 Zie aanmeldingsformulier, §135. 
137 M.1313, Danish Crown/Vestjyske Slagterier, §96. 
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voldoen. Arbitrage werd onwaarschijnlijk geacht, aangezien zulke producten niet aan de smaak of 

andere vereisten van naburige markten zouden voldoen. Niettemin werd aangegeven dat het belang 

van consumentenvoorkeuren moeilijk werd geacht om in te schatten. De Europese Commissie sloot 

tenslotte niet uit dat bepaalde productgroepen geografisch wijder zouden zijn dan andere.138 

266. Alle verdere beslissingen die op deze beslissingen volgen139, laten de geografische markt 

uiteindelijk open. 

267. In zaak M.3337 (2004) werd enerzijds aangegeven dat er geen significante grensoverschrijdende 

handel was, maar werd anderzijds ook opgemerkt dat een aanvoer vanuit derde landen over het 

algemeen onproblematisch was.140  

268. In zaak M.3401 (2004) werd opgemerkt dat de geografische omvang van de markt voor bewerkte 

vleeswaren eerder afhankelijk was van het soort product. Wat betreft import werd aangegeven dat de 

specificaties van geïmporteerd bewerkt (varkens)vlees eerder afhankelijk zijn van de standaarden die 

elke importeur aanhoudt (die kunnen verschillen qua prijs en kwaliteit en visuele criteria), en dat 

nationale consumentenvoorkeuren minder van belang waren dan het merkimago van de importeur.141 

269. In zaak M.3605 (2004) werd aangegeven dat aanvoer vanuit derde landen onproblematisch zou 

zijn, wat niet werd tegengesproken door het gevoerde marktonderzoek. Niettemin werd de 

geografische markt opengelaten.142  

270. In zaak M.5705 (2009) werd opgemerkt dat de vorige beslissingen een gemengd beeld gaven, met 

relevante argumenten voor en tegen wijder dan nationale markten.143 

271. In zaak M.7565 (2015) werd aangegeven dat de oorsprong van het bewerkte (varkens)vlees 

redelijk van belang is voor de eindconsument, in wisselende mate afhankelijk van het product in 

kwestie. Wat betreft bv. varkensspek, werd opgemerkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen 

de UK en de rest van EU met betrekking tot consumptiegewoonten, merken en recepten. Verder werd 

ook opgemerkt dat het belang van oorsprong meer zou spelen in het retail-segment dan het OOH-

segment.144  

272. In zaak M.7868 (2016) - specifiek met betrekking tot de verkoop van varkensspek in het OOH-

segment in het Verenigd Koninkrijk - gaf het marktonderzoek aan dat voor Britse consumenten en 

concurrenten de markt voor bewerkte vleeswaren EER-wijd of zelfs wijder zou zijn. De Europese 

Commissie heeft de geografische markt opengelaten.145 

273. In zaak M.8611 (2018) werd er aangeven dat er ondanks het bestaan van grensoverschrijdende 

handel voor bewerkte vleeswaren, de bulk (+70%) van de bewerkte vleeswaren geproduceerd in Polen 

 
138 M.2662, Danish Crown/Steff Houlberg, §§30-37. 
139 M.3337, Best Agrifund/Nordfleisch, §46; M.3401, Danish Crown/Flagship Foods, §21; M.3476, Cargill/Seara, §15; M.3522, 
Danish Crown/HK/Sokolow, §21; M.3605, Sovion/HMG, §91; M.4257, Smithfield/Oaktree/Sara Lee Foods Europe, §40; 
M.5204, Vion/Grampian, §13; M.5322, Marfrig/OSI Group Companies, §23; M.5705, Marfrig Alimentos/Seara, §19; M.5933, 
Marfrig/Keystone, §19; M.7565, Danish Crown/Tican, §40; M.7868, Tönnies/Tican, §35; M.7930, ABP Group/Fane Valley 
Group/Slaney Foods, §186; M.8481, ABP Food Group/Fane Valley/Linden Foods, §54; M.8611, Smithfield/Pini Polonia, §75. 
140 M.3337, Best Agrifund/Nordfleisch, §45. Zie ook M.3605, Sovion/HMG, §91. 
141 M.3401, Danish Crown / Flagship Foods, §20. 
142 M.3605, Sovion/HMG, §91. 
143 M.5705 - Marfrig Alimentos/Seara, §18. 
144 M.7565, Danish Crown/Tican, §§38-39. 
145 M.7868, Tönnies/Tican, §13, §35. 
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bestemd zijn voor de Poolse markt (ASF146 werd daarbij in sommige antwoorden aangegeven als een 

barrière).147 

VII.3.2 Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) 

274. Wat betreft de beslissingspraktijk van de ACM, wordt de uiteindelijke beoordeling van de 

geografische markt voor vleeswaren en vleesconserven telkens opengelaten.148 

275. In zaak 3624 (2003) werd aangegeven dat diverse afnemers er op wijzen dat de import beperkt is 

omwille van verschillende smaakvoorkeuren. Import wordt aangegeven als zijnde in hoofdzaak 

afkomstig van België en Duitsland, met specialiteiten uit Spanje en Italië (Parmaham, salami, 

Serranoham en chorizo). Slechts 1-10% was afkomstig uit import, daarentegen waren afnemers wel 

bereid om buitenlandse alternatieven te overwegen bij een 5-10% prijsstijging, ook al zou zo’n 

omschakeling lastig kunnen zijn omwille van typisch nationale (Nederlandse) producten. Als 

precisering werd gesteld dat de geografische markt als nationaal lijkt of ten hoogste bijkomend België 

en Duitsland zou omvatten. Mogelijks zouden voor specifieke categorieën vleeswaren zoals bacon, 

salami en bepaalde rauwe hammen de geografische markt wijder zijn.149 

276. De aanmeldende partij in de huidige zaak haalt in het aanmeldingsformulier enkele argumenten 

aan waaronder de stelling dat er in meerdere beslissingen van de ACM er sterke aanwijzingen zouden 

zijn dat de (deel)markt voor vleesconserven ruimer dan nationaal zou zijn. Het auditoraat wijst er 

echter specifiek op dat voor de huidige zaak sprake is van bewerkte vleeswaren en aldus geen 

vleesconserven betreffen. 

277. Daarnaast stelt de aanmeldende partij ook dat er in deze beslissingen door de ACM in acht werd 

genomen dat transport over langere afstand geen probleem vormt. Het auditoraat merkt in dit 

verband op dat in bepaalde beslissingen van de ACM dit weliswaar wordt aangegeven door de 

aanmeldende partijen in deze zaken, maar in de beslissing niet werd aangegeven door de ACM als een 

factor van belang in de beoordeling, in tegenstelling tot bv. consumentenvoorkeuren (zie supra150). 

VII.3.3 Franse Autorité de la concurrence 

278. Wat betreft de beslissingspraktijk van de Franse mededingingsautoriteit, weerhoudt deze 

consequent een nationale markt voor wat wordt omschreven als een productmarkt van de vierde 

transformatie (m.a.w. bewerkt vlees151) (waaronder eventuele onderverdelingen als “charcuterie 

salaison” of gerookt vlees152). In eerdere beschikkingen werden als voornaamste redenen voor een 

nationale marktaflijning een beperkte import en export opgegeven, gecombineerd met een observatie 

van nationale, alsook regionale, marktspelers, elk met eigen specificiteiten en een apart 

 
146 African Swine Fever. 
147 M.8611, Smithfield/Pini Polonia, §73. 
148 Zaak 349, SturkoMeat - Jansen Group, 28; zaak 775, Hendrix' Vlees Druten - Murris Meppel - Smits Emmen, §25; zaak 
1402/Zwanenberg - Offerman, §15; zaak 1547, Sara Lee - Meester, §21; zaak 2586, Zwanenberg - Boekos, §12; zaak 3624, 
Zwanenberg Food Group - Cebeco Meat Products, §17. 
149 Zaak 3624, Zwanenberg - Cebeco, §16-17. 
150 Ibid. 
151 Een markt voor de vierde transformatie heeft betrekking op alle bewerkte vleesproducten. De Europese Commissie 
(M.1313) heeft deze producten gedefinieerd als vlees van zoogdieren of gevogelte, rauw, gedroogd, gerookt of rauw, 
gedroogd, gerookt of gekookt, met ingrediënten zoals zout of kruiden. Zie bv. zaak 17-DCC-23 van 17 februari 2017, §17. 
152 Zie bv. zaak 17-DCC-169 van 20 oktober 2017, punt A.3 (« Les marchés de la vente de produits de charcuterie salaison 
(quatrième transformation) » en §4 (« Les autorités de concurrence nationales ont analysé plus spécifiquement les marchés 
de la charcuterie, qui concernent principalement la viande de porc. ») 
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productgamma.153 Daarnaast worden ook nationale consumentenvoorkeuren als reden opgegeven.154 

In verdere beschikkingspraktijk werd hiervan niet meer afgeweken.155  

279. De Franse mededingingsautoriteit stelt evenwel dat een nationale marktaflijning eveneens geldt 

voor eventuele onderverdelingen van een markt voor de vierde transformatie (of bewerkt vlees).156 

VII.3.4 Belgische Mededingingsautoriteit 

280. Wat betreft de beslissingspraktijk van de BMA, kan worden verwezen naar de zaak 

Westvlees/Covalis, die onder andere betrekking had op bewerkt varkensvlees. Het marktonderzoek in 

deze zaak liet niet toe om eenduidige resultaten te verkrijgen met betrekking tot een markt van 

bewerkt varkensvlees. De geografische marktdefinitie werd uiteindelijk opengelaten voor deze (niet 

betrokken) markt.157 

VII.4 Onderzoek 

281. De auditeur zal hierna de argumenten van de aanmeldende partij in detail onderzoeken. Ten 

eerste zullen een aantal eerste opmerkingen worden gemaakt rond de argumenten van partijen. Als 

tweede volgt een sectie waarbij de nationale prijsniveau’s van vlees en de voornaamste nationale 

concurrenten zullen worden aangegeven. Als derde volgt een sectie marktonderzoek op basis van de 

antwoorden van supermarkten en concurrenten op verzoeken om inlichtingen. Daarop volgt een sectie 

waarin tenderdata van de partijen alsook supermarkten werd geanalyseerd op de geografische 

standplaats van leveranciers (beide datasets) alsook het geografisch toepassingsgebied van de tenders 

van supermarkten. Tenslotte volgt een sectie waarbij de geografische standplaats van leveranciers van 

groothandelaars werd onderzocht op basis van antwoorden van verzoeken om inlichtingen bij 

groothandelaars. 

282. Voor wat betreft de directe verkoopkanalen, heeft het auditoraat geen verder onderzoek naar de 

geografische markt gevoerd. De auditeur is daarbij van oordeel dat de exacte marktaflijning van de 

geografische markt in casu opengelaten kan worden, aangezien uit de analyse in punt VIII.6 blijkt dat 

de concentratie niet tot gevolg heeft dat de mededinging op deze markten op een significante wijze 

zal worden belemmerd, ongeacht welke geografische marktdefinitie zou worden gehanteerd. 

VII.4.1 Eerste opmerkingen rond het standpunt van partijen 

283. Wat betreft de aard en oorsprong van herkomst van bewerkte vleeswaren, merkt het auditoraat 

op dat er zich twee situaties kunnen voordoen. Allereerst kan de oorsprong van de herkomst worden 

teruggeleid tot Europese regelgeving met betrekking tot producten die een beschermde oorsprong 

en/of een beschermde geografische aanduiding zouden genieten.158 Het belang in casu ligt 

 
153 Zie zaak C2008-100 van 17 februari 2009, punt 2.2.4., pg. 11. 
154 Zie zaak 09-DCC-52 van 12 oktober 2009, §19. 
155 Een opsomming van de relevante zaken betreft zaak C2007-153 van 15 februari 2008, punt 2.2.; zaak C2008-100 van 17 
februari 2009, punt 2.2.4.; zaak 09-DCC-52 van 12 oktober 2009, §19; zaak 10-DCC-22 van 8 maart 2010, §23; zaak 11-DCC-
104 van 4 juli 2011, §16; zaak 11-DCC-154 van 24 oktober 2011, §45; zaak 12-DCC-178 van 19 december 2012, §19; zaak 14-
DCC-85 van 20 juni 2014, §20; zaak 15-DCC-33 van 20 maart 2015, §26; zaak 16-DCC-208 van 9 december 2016, §47; zaak 
17-DCC-23 van 17 februari 2017, §23; zaak 17-DCC-169 van 20 oktober 2017, §31. 
156 Zie daarvoor zaak C2008-100 van 17 februari 2009, punt 2.2.4., pg. 11. (« Ainsi, le marché de la quatrième transformation 
et ses éventuelles segmentations seront considérés comme ayant une dimension nationale. ») 
157 Beslissing BMA-2015-C/C-26 van 8 september 2015 in zaak MEDE–C/C–15/0019, §80 en §86. 
158 Er bestaan drie soorten productbescherming: beschermde oorsprongsbenaming (BOB), beschermde geografische 
aanduiding (BGA) en gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS). BOB en BGA betreffen beide een vast procedé en een 
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hoofdzakelijk in het feit dat afnemers geen keuze lijken te hebben dan deze producten te betrekken 

van ondernemingen die gevestigd zijn in een welbepaalde regio (al dan niet mogelijks via 

groothandelaars als tussenpersoon). Daarnaast kan een welbepaalde oorsprong ook van belang zijn 

als marketinginstrument, zoals aangegeven door de aanmeldende partijen. Dit zal verder worden 

behandeld onder het stuk marktonderzoek.  

284. Een definiëring van een geografische markt vereist daarbij dat alle leveranciers in deze zone aan 

(min of meer) gelijkaardige mededingingsvoorwaarden kunnen concurreren om afnemers binnen 

dezelfde zone. De partijen stellen dat buitenlandse marktspelers de hogere transportkosten in 

vergelijking met de binnenlandse marktspelers kunnen compenseren onder meer via lagere 

loonkosten. Er moet echter worden vastgesteld dat het aandeel buitenlandse omzet in België zeer 

beperkt is. Deze vaststelling kan er vooreerst op wijzen dat de lagere loonkosten de hogere 

transportkosten onvoldoende compenseren. Een andere mogelijke verklaring is dat er naast zuivere 

transportkosten ook andere kosten gepaard gaan met een toetreding en/of uitbreiding van verkoop 

op Belgisch grondgebied, zoals de uitbouw van een commercieel, logistiek en distributienetwerk. 

Verder onderzoek is alvast noodzakelijk om de rol van transportkosten beter te kunnen inschatten, ook 

met het oog op mogelijke prijsstijgingen post-transactie. Daarenboven kan productdifferentiatie ook 

een rol spelen in de zin dat premiummerken (bv. Herta) een hogere verkoopprijs (en marge) kunnen 

inhouden die het gemakkelijker kan maken om extra transportkosten te dragen, niet zonder belang in 

een markt waar private label de voornaamste volumes uitmaken. Bijgevolg zal ook de relatie tussen 

transportkosten en productmarkten verder dienen te worden onderzocht.   

285. Het auditoraat wijst er ook op dat de cijfers voor import en export voor (bewerkte) vleeswaren 

die voor België door de aanmeldende partij werden opgegeven, te breed lijken te zijn genomen, zoals 

de aanmeldende partij weliswaar impliciet in voetnoot aangeeft.159 

286. De aanmeldende partij vertrouwt daarbij op publieke cijfers opgegeven door de VLAM met 

betrekking tot een categorie vleeswaren. Zoals uit bijlage 20 (importcijfers) echter blijkt bestaat deze 

categorie vleeswaren echter uit twee (sub)categorieën, waaronder (1) gedroogd en gerookt vlees en 

(2) vleesbereidingen. 

287. Het auditoraat stelt daarbij vast dat de term vleesbereidingen zijn oorsprong vindt in Verordening 

853/2004. Vleesbereidingen worden daarbij omschreven als "vers vlees, met inbegrip van vlees dat in 

kleine stukken is gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn toegevoegd of dat een 

verwerking heeft ondergaan die niet volstaat om de inwendige spierweefselstructuur van het vlees te 

veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees te doen verdwijnen.".160 

 
bepaalde regio waarin deze producten worden geproduceerd, verwerkt en bereid (BOB is evenwel strikter in de voorwaarden 
dan BGA). GTS betreft een traditionele bereidingswijze maar geen afgelijnd geografisch gebied. Zie Verordening (EEG) nr. 
2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van 
landbouwproducten en levensmiddelen. 
In het kader van de geografische marktdefinitie zijn enkel BOB en BGA van belang, aangezien deze een beperkt gebied 
betreffen. De voornaamste voorbeelden met betrekking tot bewerkte vleeswaren zijn enerzijds Parmaham (Italië, BOB), 
Ardenner Ham (België, BGA) en Serranoham (Spanje, GTS). 
159 Zie aanmeldingsformulier, §136, tabel 12 en 13 en voetnoot 98 met verwijzing naar bijlage 20. 
160 Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van 
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, bijlage 1, punt 1.15. 
Dit is in tegenstelling tot de definitie van bewerkte vleeswaren waarbij bewerkte vleeswaren worden gedefinieerd als 
producten gemaakt van rauw, gerookt, gekookt of gedroogd vlees, gemengd met zout en kruiden. De klant ziet het product 
niet meer onmiddellijk alsof het van een geslacht dier komt, en is eigenlijk niet meer in staat om de oorspronkelijke kleur, 
malsheid, of zelfs de soort van het vlees te onderscheiden. 
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288. Het betreft hier een categorie van rauw vlees dat evenwel het uitzicht behoudt van vers vlees en 

aldus niet kan gerekend worden tot bewerkte vleeswaren zoals vooropgesteld in de 

productmarktdefinitie.161 

289. Indien de subcategorie vleesbereidingen wordt geweerd uit de importcijfers voor België, verkrijgt 

men een verschillend beeld dan de aanmeldende partij heeft aangegeven: 

België - import van vleeswaren (2020) 
zoals opgegeven door partijen 

België - import van gedroogde en gerookte 
producten (bewerkte vleeswaren) (2020) 

gecorrigeerd door auditoraat 

Land van herkomst Volume (ton) % Land van herkomst Volume (ton) % 

Italië 83.226 33,01% Italy  78.003 76,43% 

Nederland 75.723 30,03% Germany 7.205 7,06% 

Duitsland 32.455 12,87% Netherlands 6.839 6,70% 

Frankrijk 26.304 10,43% France  3.480 3,41% 

Spanje 9.515 3,77% Spain  1.975 1,94% 

Brazilië 5.783 2,29% Thailand 1.924 1,88% 

Polen 3.380 1,34% Brazil 1.319 1,29% 

Hongarije 3.347 1,33% Poland 371 0,36% 

Thailand 2.513 1,00% Sweden 360 0,35% 

Zweden 2.058 0,82% UK 346 0,34% 

Ierland 1.396 0,55% Denmark 75 0,07% 

UK 1.356 0,54% Ireland (Eire) 65 0,06% 

Tsjechië 1.218 0,48% Luxembourg 38 0,04% 

Bulgarije 861 0,34% Romania 23 0,02% 

China 702 0,28% Austria 19 0,02% 

Roemenië 630 0,25% Portugal 9 0,01% 

Portugal 373 0,15% Bulgaria 2 0,00% 

Oostenrijk 373 0,15% Hungary 2 0,00% 

Luxemburg 369 0,15% Lithuania 1 0,00% 

Denemarken 223 0,09%  Totaal 102.056 100,00% 

Griekenland 223 0,09%       

Zuid-Afrika 94 0,04%       

Litouwen 8 0,00%       

Letland 5 0,00%       

Korea 4 0,00%       

Slowakije 3 0,00%       

USA 1 0,00%       

 Totaal 252.143 100,00%       

 

290. Daaruit blijkt dat de import in België van gedroogde en gerookte vleesproducten (m.a.w. bewerkte 

vleeswaren) in hoofdzaak uit Italië afkomstig te zijn en slechts een kleiner gedeelte (17,21%) uit de 

buurlanden (Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg). Met andere woorden, het gros van het 

gedeelte import in België uit de buurlanden, betreft een categorie vleesbereidingen die niet als bewerkt 

vleeswaren kan worden beschouwd. 

291. Verder wordt in de exportcijfers van partijen opgemerkt dat - gelet op het feit dat beide partijen 

in beide landen aanwezig zijn met productiefaciliteiten - er geen export van partijen vanuit Nederland 

 
161 Voorbeelden van vleesbereidingen betreffen gepaneerde schnitzels, gemarineerde spek of gehakt. 
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naar België wordt aangegeven162 (terwijl omgekeerd Nederland het voornaamste exportland vanuit 

België voor beide partijen blijkt te zijn163).  

292. Met betrekking tot een centraal aankoopbeleid, wenst het auditoraat daarbij op te merken dat 

bepaalde retailers weliswaar bepaalde voorkeuren of (historische) banden kunnen hebben die een 

invloed kunnen uitoefenen op het productaanbod (enerzijds Aldi en Lidl ten aanzien van Duitsland, en 

anderzijds Carrefour en Cora ten aanzien van Frankrijk), maar dat dit argument op zich niet 

noodzakelijkerwijze wijst op een uitgebreide geografische zone van aankoop die al deze gebieden zou 

verenigen.   

293. Tenslotte, met betrekking tot de argumenten rond een gelijkaardig prijsniveau, stipt het 

auditoraat aan dat de vermelde prijsnoteringen niet zozeer ware internationale prijsnoteringen 

betreffen, maar eerder nationale prijsnoteringen die internationaal kunnen geraadpleegd worden bij 

onderhandelingen tussen afnemers en producenten. Daarbij stelt de aanmeldende partij zich op het 

standpunt dat zulke prijsnoteringen tot gevolg zouden hebben dat de prijsverschillen tussen lidstaten 

zouden uitgevlakt worden. Dit punt wordt hierna geanalyseerd door de nationale prijsniveau’s weer te 

geven. 

VII.4.2 Onderzoek van nationale prijsniveau’s en de voornaamste nationale concurrenten 

294. Om het argument rond een gelijkwaardig prijsniveau te toetsen heeft het auditoraat hieromtrent 

publiek beschikbare EuroStat-informatie verzameld dat betrekking heeft op de consumptieprijzen van 

vlees.164 Daaruit blijken in hoofdzaak aanhoudende nationale prijsverschillen voor vlees tussen de 

lidstaten België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland, en niet zozeer een trend naar 

convergentie.165 

 

Jaar BE NL LUX FR DE opm (ijking MS) 

2015 118 111 131 127 116 EU-28=100 

2016 122 114 136 131 120 EU-28=100 

2017 126 123 140 130 105 EU-28=100 

2018 126,2 123,3 141,4 130,7 105,9 EU-28=100 

2019 124,6 126,8 141,4 131 106,4 EU-27=100 

2020 124,3 129,2 140,7 129,8 107,9 EU = 100 

 
162 Zie aanmeldingsformulier, tabel 15 en voetnoot 100. 
163 Zie aanmeldingsformulier, tabel 14 en 16. 
164 Niettemin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vers vlees en bewerkt vlees, wordt er op gewezen dat de prijs van 
bewerkt vlees voor ongeveer 60% wordt bepaald door de prijszetting van vers vlees. Verder kan men er van uitgaan dat de 
gemiddelde marge die retailers nemen op de verkoopprijs eerder gelijkaardig zal zijn tussen de vermelde lidstaten (een mix 
van premium retailers  en hard discounters).  
165 brongegevens: 
File:Price levels for 4 subcategories of food, 2015 (EU-28=100) new.png - Statistics Explained (europa.eu) 
File:Table2Price levels for 4 subcategories of food, 2016 (EU-28=100)DECF2 new.png - Statistics Explained (europa.eu) 
File:Price levels for 4 subcategories of food, 2017 (EU-28=100)corrected.png - Statistics Explained (europa.eu) 
File:Price levels for 4 subcategories of food, 2018 (EU-28=100)-December update.png - Statistics Explained (europa.eu) 
File:Price levels for 4 subcategories of food, 2019 (EU-27=100).png - Statistics Explained (europa.eu) 
File:Price levels for 4 subcategories of food, 2020 (EU=100) v1.png - Statistics Explained (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Price_levels_for_4_subcategories_of_food,_2015_(EU-28%3D100)_new.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Table2Price_levels_for_4_subcategories_of_food,_2016_(EU-28%3D100)DECF2_new.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Price_levels_for_4_subcategories_of_food,_2017_(EU-28%3D100)corrected.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Price_levels_for_4_subcategories_of_food,_2018_(EU-28%3D100)-December_update.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Price_levels_for_4_subcategories_of_food,_2019_(EU-27%3D100).png&oldid=485685
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Price_levels_for_4_subcategories_of_food,_2020_(EU%3D100)_v1.png
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295. Naast een vergelijking van de nationale prijsniveau’s kan een volgende aanwijzing met betrekking 

tot de omvang van de geografische markt gevonden worden door de voornaamste concurrenten over 

de aangegeven landen (BE, NL, FR, DE) in acht te nemen. 

296. Hieronder een tabel waarvan de basis een inschatting betreft van de aanmeldende partij op basis 

van beschikbare data afkomstig van Gfk en IRI. Het betreft de segmenten kookham, gevogelte en droge 

worst voor het retailkanaal.166 

Volume 2020 Productsegment Concurrent1 Concurrent2 Concurrent3 Concurrent4 Concurrent5 

België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Nederland [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Duitsland [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Frankrijk [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Nederland [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Duitsland [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Frankrijk [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Nederland [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Duitsland [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Frankrijk [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

297. Op basis van deze gegevens blijkt de aangegeven voornaamste concurrenten aanzienlijk 
verschillen per land. Daarnaast wordt ook geobserveerd dat de partijen een marktpositie aanhouden 
in België en Nederland maar dit nauwelijks het geval blijkt te zijn voor  [VERTROUWELIJK].167 
 

 
166 Voor wat betreft België, zie het aanmeldingsformulier, punt 7, tabel 58, 60 en 62. Voor wat betreft Nederland, Frankrijk 
en Duitsland, zie het antwoord van 20 januari 2022 op het verzoek om inlichtingen van 24 december 2021, vraag 37. 
167 Ibid. 
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298. Op basis van een eerste beoordeling gebaseerd op enerzijds (1) nationale prijsniveau’s en 

anderzijds (2) de voornaamste concurrenten per aangegeven land gaat het auditoraat preliminair uit 

van nationale markten. 

VII.4.3 Marktonderzoek bij supermarkten en concurrenten168 

299. De argumenten van de aanmeldende partij werden getoetst aan de hand van het 

marktonderzoek. Op basis van de resultaten komt het auditoraat tot de volgende bevindingen.  

300. Allereerst wordt het argument aangehaald rond lokale voorkeuren, en de relevantie ervan in het 

kader van een bestaan van een basisrecept en een productieprocédé dat zich vlug zou kunnen 

aanpassen aan deze voorkeuren.  

301. Uit het marktonderzoek blijkt eerst en vooral dat lokale voorkeuren van (toenemend) belang zijn. 

Er bestaan nationale verschillen qua smaak en recepten, zelfs binnen de Benelux. Daarover zijn het 

merendeel van de ondervraagde marktspelers het eens. Vanuit dit opzicht (vraagsubstitueerbaarheid) 

kan er dan ook gesproken worden over een nationale markt. Niettegenstaande dit feit heeft het 

marktonderzoek geen indicaties opgeleverd dat lokale voorkeuren een invloed zouden hebben op een 

productieprocédé in die mate dat er aparte productieprocédés zouden bestaan per (nationale) lokale 

voorkeur of dat een productieprocédé niet vrij gemakkelijk kan worden aangepast aan deze lokale 

voorkeuren (m.a.w. aanbodsubstitueerbaarheid).169 Het enige relevante aspect in de marktbevraging 

met betrekking tot aanpassingen van productieprocédé heeft eerder betrekking op nationale 

regelgeving dan lokale voorkeuren.170 Op basis van de huidig beschikbare informatie besluit het 

auditoraat dat een basisrecept of productieprocédé qua aanbod in de meeste gevallen kan worden 

aangepast aan lokale voorkeuren. 

302. Daarnaast lijkt het geografisch inkooppatroon van afnemers te variëren in functie van het type 

product en/of het kwaliteitsniveau ervan (productdifferentiatie). Het merendeel van de argumenten 

vermeld door de aanmeldende partij vertoont dan ook over het algemeen een verschillende relevantie 

naargelang het type product en/of kwaliteitsniveau waarvan sprake. Deze worden hieronder 

besproken. 

303. Als eerste type product worden bewerkte vleeswaren met een beschermde oorsprong en/of 

geografische indicatie aangeduid.171 Dit type van producten betreft eerder een beperkt gedeelte van 

het volledige assortiment aan bewerkte vleeswaren, alhoewel uit het marktonderzoek eveneens naar 

voren komt dat dit type producten een significant gedeelte (kunnen) vertegenwoordigen voor een 

bepaalde categorie (bv. zoutwaren en rauwe ham). 

304. Dit type producten is in hoofdzaak afkomstig van een beperkt aantal EU-landen, waaronder Italië 

(in hoofdzaak Parma-ham), Spanje (Iberico-ham) en in mindere mate Duitsland (Schwarzwälder 

Schinken) en België (Ardenner Ham). Uit het marktonderzoek blijkt dat zulke producten door afnemers 

 
168 Zie hiervoor de antwoorden op de verzoeken om inlichtingen aan supermarkten van 25 januari 2022 en de antwoorden 
op de verzoeken om inlichtingen aan concurrenten van 3 en 7 februari 2022. 
169 Een mogelijke uitzondering betreft producten met een gegarandeerde traditionele specialiteit (bv. Serrano-ham) dat - 
gezien het specifieke productieproces - mogelijks een relevante aanpassing van het productieproces vereist. Niettemin is het 
auditoraat van mening dat deze categorie slechts een beperkt deel van het volledige aanbod aan bewerkte vleeswaren zal 
inhouden. 
170 Een concurrent wijst daarbij op de aanwezigheid van polyfosfaten bij gekookte ham in Duitsland en Nederland, wat niet 
aanwezig mag zijn in Frankrijk (bij “supérieur” gekookte ham). De compositie van zulke producten is niet gemakkelijk aan te 
passen en vereist vaak een aangepast productieprocédé. 
171 Deze kunnen A-merken of private label inhouden. 
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ofwel rechtstreeks uit de desbetreffende landen worden geïmporteerd (bv. Delhaize, Aldi) ofwel 

indirect via groothandelaars wordt betrokken (bv. Carrefour).172 

305. Het tweede type bewerkte vleeswaren betreft A-merken. Uit een berekening op basis van Nielsen-

cijfers (met een split A-merk vs. private label, 2020) blijkt het gemiddelde aandeel van A-merken in de 

totale markt voor België (bij supermarkten) eerder beperkt te zijn. Voor sommige productsegmenten 

blijken A-merken eerder een marginale rol te spelen (gevogelte), terwijl voor andere 

productsegmenten (droge worst, gekookte worst) dit aandeel licht het gemiddelde aandeel overstijgt. 

 Branded (omzet) Private label (omzet) Totaal (omzet) 
% Branded vs. total 

market 
% PL vs. total 

market 

Kookham [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Gevogelte [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Droge worst [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Zoutwaren en rauwe 
ham [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Overige - gekookte 
worst [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Overige – paté [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

306. De inkoop van A-merken door afnemers gebeurt standaard op basis van periodieke bilaterale 

onderhandelingen met de desbetreffende producenten. Het aantal voorname A-merken op de 

verschillende productsegmenten blijkt voor België over het algemeen eerder beperkt te zijn en lijkt 

voornamelijk georiënteerd te zijn op Belgische marktspelers173 (zoals Imperial (Aoste, Marcassou, 

Weight Watchers), Aubel (Detry), Charles (De Cock), Breydel (Vleeswaren Antonio), Hamboerke (Meat 

Supply), Apéro Cochon (D’Agrifral) en Ter Beke (Daniël Coopman, OTC). De voornaamste buitenlandse 

marktspelers met A-merken betreffen Herta (Nestlé) en mogelijks The Family Butcher (Kemper), alsook 

- afhankelijk van de productmarkt - een variabel aantal buitenlandse marktspelers die - op basis van 

het marktonderzoek bij supermarkten - eerder lijken te worden aangekocht als lokale (niet 

beschermde) specialiteiten ter vervollediging van het assortiment (bv. Delhaize Rosa Dell’Angelo). 

307. De voornaamste A-merken concurrent gelegen in het buitenland, namelijk Herta, geeft in dit 

verband aan dat logistieke kosten onder controle worden gehouden doordat de productiefaciliteiten 

die België beleveren, dicht tegen de grens met Frankrijk gelegen zijn (Artois en Elzas in Frankrijk). The 

Family Butcher (Kemper), met een eerder beperkt volume in België, geeft aan dat transportkosten 

onder controle worden gehouden door schaaleconomie en lagere loonkosten in Duitsland. Daarbij 

blijken haar productiefaciliteiten redelijk dicht gelegen te zijn om leveringen uit te voeren in België.174 

De verdere rol van import van A-merken uit het buitenland blijkt over het algemeen beperkt te zijn tot 

de voorziening van lokale specialiteiten. 

308. Dit type producten kan eveneens worden aangekocht via internationale aankooporganisaties, 

genre Coopernic (enkel A-merken). Het belang van zulke aankooporganisaties blijkt echter beperkt te 

zijn, en niet alle retailers (die A-merken aankopen) maken tevens deel uit van internationale 

 
172 Delhaize merkt in dit verband op dat lokale versnijding vaak ook een vereiste is om van deze bescherming te kunnen genieten. 
173 Voor een niet-exhaustieve lijst aangegeven door partijen, zie het antwoord van de aanmeldende partij van 20 januari 
2022 op het Verzoek om Inlichtingen van 24 december 2021, vraag 13 (e). 
174 The Family Butchers : Our Locations (the-family-butchers.com) 

https://the-family-butchers.com/en/our-tfb-family/our-locations/
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aankooporganisaties voor de aankoop van bewerkte vleeswaren (bv. Carrefour, Lidl).175 De rol ervan 

blijft beperkt tot onderhandelingen over overkoepelende internationale (bijkomende) kortingen, en 

niet de inhoud van de basissamenwerking (m.a.w. nationale inkoopprijzen en nationale commerciële 

voorwaarden), wat eerder lokaal wordt ingevuld en beslist. Het marktonderzoek wijst ook uit dat deze 

organisaties in hoofdzaak van belang zijn voor A-merken (zoals Herta en Aoste), maar niet of in 

mindere mate voor de private label markt (zie ook verder). 

309. Tevens wijst het marktonderzoek uit dat de invloed van een centraal aankoopbeleid zoals Aldi en 

Lidl (Duitsland georiënteerd) en Carrefour en Cora (Frankrijk georiënteerd), voor bewerkte vleeswaren 

moet genuanceerd worden.  

310. Zo geeft Carrefour aan dat zij een gemengd aankoopbeleid aanhouden. Bij centrale aankopen 

komen leveranciers in principe uit de EU15, maar blijkt in de praktijk nabijheid toch een factor van 

belang te zijn in de zin dat lokale producten worden bevoordeeld. Bij individuele aankopen (vestiging), 

gebeurt deze regionaal in functie van nabijheid en de specifieke klantengroep.  

311. Voor wat betreft Aldi, wordt de aankoop in hoofdzaak uitgevoerd door Aldi België. Slechts een 

klein (weliswaar toenemend) deel wordt aangekocht door Aldi International Buying (in een zone 

Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland).  

312. Het derde type aan bewerkte vleeswaren betreft private label (eind)producten. Private label 

betreft de bulk aan bewerkte vleeswaren (gemiddeld 80% bij supermarkten, zie tabel supra). Private 

label worden voorzien door afnemers op basis van ofwel bilaterale overeenkomsten (al dan niet na een 

offerteaanvraag) ofwel expliciete tenders, die kunnen verschillen qua tijdsperiode, gaande van zes 

maand, een jaar of meerdere jaren. Uit informatie in het onderzoeksdossier blijkt dat korte termijn 

tenders meer gangbaar zijn bij discounters, terwijl andere supermarkten meer geneigd lijken te werken 

met langere termijn overeenkomsten voor private label (al dan niet na een tender). 

313. Voor een omschrijving van de geografische omvang van dit derde type, kan er een relevant 

onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende kwaliteitsniveaus, zijnde basic, standaard en 

premium level private label, aangezien het relatieve belang van de verschillende argumenten kan 

verschillen. 

314. Algemeen gezien werken afnemers voor private label met specifieke lastenboeken. Afhankelijk 

van de gevraagde kwaliteit van het private label, speelt het argument van de herkomst van vlees voor 

dit type product een belangrijke rol.176  

315. Zo wijst het marktonderzoek meerdere malen op het belang van specifieke lastenboeken 

uitgaande van retailers die quasi allen een lokale origine van (Belgisch) vlees vereisen (bv. Meesterlycke 

ham, Colruyt lastenboek177), of al dan niet een specifiek kwaliteitslabel vereisen (België: Beter Voor 

Iedereen (Delhaize), Nederland: Beter Leven178 (Lidl)). Het marktonderzoek geeft verder aan dat 

 
175 Tevens blijkt Delhaize ondanks lidmaatschap bij Coopernic geen lid te zijn van een internationale aankooporganisatie voor 
de aankoop van bewerkte vleeswaren bij Ter Beke noch Imperial, zie het antwoord van Delhaize van 11 februari 2022, pg. 8 
[niet-vertrouwelijke versie]. 
176 Er wordt immers vaak naar herkomst verwezen op de verpakking zelf, wat een belangrijk verkoopargument kan zijn voor 
meerdere retailers (bv. Delhaize). 
177 Zie in dit verband het antwoord van Ernell van 15 februari 2022 op het Verzoek om Inlichtingen van 3 februari 2022, vraag 8. 
178 Beter Leven (zie Veelgestelde vragen - Beter Leven keurmerk (dierenbescherming.nl)) betreft een Nederlands keurmerk. 
In tegenstelling tot het land gebonden Beter Voor Iedereen (BVI, zie Beter Voor Iedereen: kwaliteit voor de mens, het milieu 
& de dieren) is het label Beter Leven niet noodzakelijk beperkt tot België. Beter Leven vereist niet expliciet dat de afkomst 

 

https://beterleven.dierenbescherming.nl/over-het-keurmerk/veelgestelde-vragen/
https://betervooriedereen.be/
https://betervooriedereen.be/


 

51 

producten met een Belgische origine een expliciete voorkeur zouden hebben.179 Verpakkingen tonen 

verder een specifieke (Belgische) oorsprong aan, wat het belang van herkomst verder onderstreept. 

Sommige concurrenten verwijzen ook naar specifieke aparte tenders voor België voor private label 

bewerkte vleeswaren (met name het standaard en premium private label profiel), in tegenstelling tot 

tenders in andere EU-landen. 

316. De herkomst van vlees heeft daarentegen minder belang bij basic level private label. Delhaize 

geeft in dit verband aan dat de herkomst minder belangrijk is bij prijs focus private label (bv. 365-

producten). Het marktonderzoek geeft in dit verband aan dat de vereiste voor een EU15 grondstof 

eerder als een minimale vereiste moet worden geïnterpreteerd die (in de meeste gevallen) enkel wordt 

aangehouden voor goedkope en eersteprijs producten. 

317. Het marktonderzoek geeft aan dat internationale aankooporganisaties geen of een beperkte rol 

aanhouden in de voorziening van private label in vleeswaren, dat maximaal betrekking lijkt te hebben 

op buitenlandse specialiteiten (bv. Delhaize, AMS180). Voor wat betreft een centraal aankoopbeleid, 

kan worden verwezen naar wat hierover reeds werd vermeld bij A-merken. Het marktonderzoek wijst 

er ook expliciet op dat het aanbod private label - zelfs bij een centraal aankoopbeleid - per land anders 

samengesteld zou zijn. 

318. Nationale prijsnoteringen (die internationaal geraadpleegd worden) spelen een rol bij de aankoop 

van private label. Het marktonderzoek bij supermarkten geeft aan dat dat zulke prijsnoteringen 

worden gebruikt om de competiviteit van de prijsofferte te controleren aan de hand van de nationale 

prijsnoteringen van het land waaruit de prijsofferte afkomstig is. Sommige grotere afnemers (Colruyt, 

Carrefour) geven evenwel specifiek aan prijsoffertes te heronderhandelen in het licht van (lagere) 

nationale prijsnoteringen in andere landen. Anderzijds blijkt uit het marktonderzoek dat veel 

overeenkomsten worden opgemaakt op basis van een nationale prijsnotering (BIRP-index, bv. 

Carrefour). Herta merkt in dit verband op dat prijsevoluties evenwel niet altijd vergelijkbaar zouden 

zijn tussen landen omwille van recepten en productieprocessen. 

319. Wat betreft import en transportkosten, worden er risico’s aangegeven met betrekking tot 

kwaliteits- en transportverliezen, alsook mogelijke besmettingen en onderbrekingen in de koudeketen. 

Daarnaast vermindert transport automatisch de resterende houdbaarheidsdatum. Zulke risico’s 

maken lange afstandstransport economisch minder haalbaar en dus minder gebruikelijk. 

Transportkosten blijven bovendien een barrière voor kleinere marktspelers, die niet de volumes hebben 

om de kosten daarvan te spreiden. Anderzijds kunnen transportkosten onder controle worden 

gehouden door een nabijheid van productiefaciliteiten in het buitenland, grotere verkoopvolumes 

(schaaleconomie) of door lagere loonkosten in het buitenland. Voor afnemers zoals Delhaize kunnen 

efficiëntieredenen en ecologische afdruk een verdere belemmering vormen voor import. 

320. Het marktonderzoek wijst echter uit dat import voor private label dan ook meestal beperkt blijft 

tot lage kwaliteit (basic level) private label (zoals 365-producten van Delhaize), maar geen betrekking 

heeft op het hogere kwaliteitssegment aan private label. Daarnaast heeft buitenlands transport 

 
van het vlees België betreft. Producenten uit ander landen komen in principe ook in aanmerking indien deze aan de 
voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen bepaalde nationale kwaliteitslabels automatisch in aanmerking komen voor een 
Beter Leven label (bv. het Belgische BelPlume voor gevogelte). 
179 Zie bv. ook de processen-verbaal van de interviews met D’Argrifral van 16 mei 2022, punt 11 alsook het interview met De 
Keyser van 16 mei 2022, punt 20. Zie ook de e-mail van Group of Butchers van 25 maart 2022, onderzoeksdossier, punt 
II.D.9.F1. 
180 Een concurrent stelt in dit verband evenwel dat AMS Sourcing als aankooporganisatie geen vleeswaren zou inkopen. 
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betrekking op (lokale) specialiteiten waarvoor geen equivalent Belgisch alternatief beschikbaar is (zie 

ook eerste en tweede type producten). 

321. Het laatste type dat is overweging moet worden genomen betreft halffabrikaten (m.a.w. 

vleespalen). Het marktonderzoek bevat ook aanwijzingen dat import en transport vanuit het 

buitenland in hoofdzaak betrekking heeft op halffabrikaten, m.a.w. vleespalen die worden ingevoerd 

om verder te versnijden en te verpakken als private label eindproduct. De redenen die daarvoor worden 

aangegeven betreffen de kost van het transport van versneden verpakking, wat duurder wordt geacht 

omwille van een lichtere palletbelading (“lucht is duur”). Transport van halffabrikaten is efficiënter qua 

kostenbeheersing. 

322. Voor de bepaling van de geografische aankoopzone van zulke producten, is het met name van 

belang om de geografische zone voor aparte versnijding en verpakking in overweging te nemen.  

323. Voor wat betreft de geografische zone van een markt voor versnijding en verpakking, geeft het 

marktonderzoek aan dat deze zone redelijk lokaal moet worden geacht (een straal van 100km wordt 

aangegeven). De redenen die daarvoor worden aangegeven betreffen een beperkte houdbaarheid van 

producten181, alsook het feit dat er op de verpakking een code wordt vermeld met het specifieke 

landnummer van de versnijder en/of verpakker, wat als een hinderpaal kan dienen om deze activiteit 

te laten uitvoeren in een ander land dan het land van verkoop. Tevens speelt opvolging (audit) en 

continuïteit van aanlevering een rol. Delhaize stelt in dit verband dat er slechts een beperkt aantal 

versnijders zijn die in staat zijn grote volumes van retailers te verwerken. Naast de prijs en know-how 

stelt Delhaize ook lokaal en een vermindering van ecologische afdruk voorop. 

VII.4.4 Tender-data van partijen en supermarkten 

324. Tender data kunnen inzicht geven in de geografische aankoopzone van (1) private label 

eindproducten en (2) een aparte activiteit voor versnijding en verpakking van door derden 

geproduceerde bewerkte vleeswaren. 

325. Het auditoraat heeft tenderdata ontvangen van de aanmeldende partij alsook tenderdata 

opgevraagd bij de retailers (Delhaize, Carrefour, Aldi, Lidl). 

326. Uit de tenderdata van partijen (Ter Beke, Imperial) kan een analyse worden opgemaakt van de 

identiteit van de winnaars van deze tenders (2019-2023). De identiteit van de winnaars geeft aldus een 

belangrijke indicatie van de effectieve geografische zone van aankoop door de supermarkten van wie 

de tenders afkomstig zijn. De resultaten worden hieronder weergegeven182 183 (voor de volgende 

productmarkten). 

 

 

 

 
181 Zie bv. de e-mail van Group of Butchers van 25 maart 2022, onderzoeksdossier, punt II.D.9.F1 
182 De tenders per productsegment van enerzijds Ter Beke en anderzijds CFG kunnen mogelijks overlappen, m.a.w. eenzelfde 
tender voor hetzelfde product en zelfde tijsperiode in de lijst van beide partijen is opgenomen. Niettemin beïnvloedt dit de 
algemene conclusie niet dat quasi-alle winnaars van deze tenders Belgische producenten zijn. 
183 Het is daarnaast van belang om op te merken dat de meeste van deze tenders uitgaan van discounters (Aldi en Lidl). Deze 
discounters blijken vrij consistent tenders uit te schrijven per product (SKU) voor een vrij korte periode (6m-1j), terwijl andere 
retailers (genre Colruyt, Carrefour) eerder inconsistent tenders uitschrijven en mogelijks voor een langere of zelfs 
onbepaalde duur. Delhaize blijkt dan weer (recent) tenders uit te schrijven voor een volledig gamma (per productsegment). 
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Kookham - tenders CFG 
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Gevogelte - tenders Ter Beke 

Tender 
uitgeschreven 
door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 
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Gevogelte - tenders CFG 

Tender 
uitgeschreven door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 
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Droge worst - tenders Ter Beke 

Tender 
uitgeschreven 
door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 
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[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWELIJK] 

Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 
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[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

 

Droge worst - tenders CFG 

Tender 
uitgeschreven door  aantal aantal % tonnage tonnage % 

opmerking
en 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]    

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]    

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]    

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]    

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]    

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]   [VERTROUWELIJK]    

 

Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % 
opmerking
en 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

      

      

Overige - specifieke vermelding paté - tenders Ter Beke 

Tender 
uitgeschreven door  aantal aantal % tonnage tonnage % 

opmerking
en 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   
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Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % 
opmerking
en 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]  

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K]   

 

Overige - specifieke vermelding paté - tenders CFG 

Tender uitgeschreven 
door  aantal aantal % tonnage tonnage % 

opmerking
en 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK]   

  

Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % 
opmerking
en 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK]   

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK]   

 

328. Voor wat betreft tenders voor private label eindproducten, blijkt uit bovenstaande analyse dat 

quasi-alle tenders voor private label eindproducten werden gewonnen door Belgische producenten. 

Slechts vier tenders werden uitsluitend gewonnen door een buitenlandse producent184, telkens voor 

zeer beperkte volumes. Eén tender met een aanzienlijk volume [VERTROUWELIJK]werd gewonnen door 

een mix van Belgische en buitenlandse producenten.  

329. Voor wat betreft tenders voor de aparte activiteit van versnijding en verpakking, kan dezelfde 

conclusie getrokken worden. Voor zover zulke tenders beschikbaar zijn voor analyse, blijken deze 

tenders allemaal gewonnen te zijn door Belgische versnijders en/of verpakkers. 

 
184 [VERTROUWELIJK] 
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Categorie n.v.t. - specifieke vermelding slicing - tenders Ter Beke 

Tender 
uitgeschreven 
door  aantal aantal % tonnage tonnage % Opmerkingen 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK]   

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK]   

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK]   

  

Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % Opmerkingen 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK]   

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK] 

[VERTROUWEL
IJK]   

 

Categorie n.v.t. - specifieke vermelding slicing - tenders CFG 

Tender 
uitgeschreven 
door  aantal aantal % tonnage tonnage % Opmerkingen 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK]   

  

Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % Opmerkingen 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK]   

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK] 

[VERTROUWE
LIJK]   

 

330. Uit de tenderdata van de retailers (2019-2021) kan een geaggregeerde analyse185 worden 

uitgevoerd met betrekking tot (1) het geografisch toepassingsgebied van de tenders en (2) de 

geografische standplaats van voormalige en gewonnen leverancier(s) van de tenders, alsook het 

aandeel van de partijen daarin.186 

Aankoop van bewerkt vlees (1) en/of versnijding (2) + verpakking (3) in één tender187 
 

# tenders - overschakeling # retailers 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]  

Geografisch toepassingsgebied # vermelding % 

 
185 Gelet op het vertrouwelijke karakter van deze gegevens. 
186 De tenderdata van de retailers bevat ook informatie rond aangeschreven ondernemingen, deelgenomen ondernemingen 
en de runner-up. Deze informatie werd gedeeltelijk voor de aangegeven tenders ingevuld en dan ook werd geweerd voor 
deze analyse. Ook volumes werden geweerd omdat (1) niet alle volumes werden ingevuld en (2) sommige tenders werden 
gewonnen door meerdere leveranciers zonder een indicatie van de verdeling van de volumes. 
187 Tenders die enkel betrekking hebben op versnijding en verpakking werden hier niet weerhouden.  
Wegens een uiterst beperkte sample werd een aparte analyse hiervan niet ondernomen. 
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België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

België + Luxemburg [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Europa [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

nt vermeld [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]  

  # vermelding voormalige leverancier(s)188 % 

België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Buitenland [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

waarvan # partijen in België189 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]  

  # vermelding gewonnen leverancier(s) % 

België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Buitenland [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

waarvan # partijen in België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

331. Uit de analyse volgt dat het geografisch toepassingsgebied van de tenders in zeer grote mate 

betrekking heeft op België (met uitbreiding Luxemburg voor een totaal van 92%). Met betrekking tot 

de geografische standplaats van de voormalige en gewonnen leveranciers blijkt evenzeer dat deze in 

zeer grote mate uit België afkomstig zijn. Daarnaast blijkt het aandeel van de partijen gemiddeld 

[VERTROUWELIJK]te zijn ([VERTROUWELIJK]bij de voormalige leveranciers vs. [VERTROUWELIJK] bij de 

huidige leveranciers). 

VII.4.5 Analyse van de geografische standplaats van de leveranciers van groothandelaars 

332. Het auditoraat heeft verder een geaggregeerde analyse uitgevoerd van de geografische 

standplaats van de leveranciers die in aanmerking worden genomen door groothandelaars alsook 

effectieve leveranciers van deze groothandelaars.190 191 Deze analyse wordt hieronder weergegeven. 

333. Het auditoraat concludeert192 uit deze analyse dat het aantal vermeldingen van de leveranciers 

die in aanmerking worden genomen door en/of effectieve leveranciers uitmaken bij groothandelaars 

(2021, minimaal 1%) voor het overgrote gedeelte leveranciers zijn met een Belgische standplaats. Qua 

 
188 Er waren meerdere voormalige leveranciers mogelijk, vandaar dat het totaal ervan niet overeenkomst met het aantal tenders. 
189 Enkel Ter Beke en Imperial, Stegeman werd hier niet gerekend tot partijen in België, en werd in tegendeel conservatief 
gerekend als een buitenlandse leverancier. 
190 Op basis van de antwoorden van de groothandelaars op het Verzoek om Inlichtingen van 6 mei 2022. In totaal werden er 
29 antwoorden van groothandelaars geanalyseerd waarbij relevante gegevens werden vermeld. 
191 De volgende opmerkingen met betrekking tot deze analyse zijn van belang.  
De analyse vond plaats op volgende gegevens: (1) vraag 4 van het vermelde Verzoek om Inlichtingen van 6 mei 2022 met 
betrekking tot welke leveranciers in aanmerking worden genomen, (2) Excel-bijlage van het Verzoek om Inlichtingen van 6 
mei 2022 met betrekking tot de effectieve leveranciers van de groothandel (2021), waarbij minimaal 1% als drempel werd 
aangehouden (m.a.w. leveranciers die <1% uitmaken van de aankopen van een groothandel werden niet meegerekend). 
De aangegeven leveranciers werden gegroepeerd per overkoepelende onderneming. (bv. Tradelio, Ambassadors of Fine 
Meat (AOFM)), voor zover bekend aan het auditoraat. 
De uitvoering van de analyse betreft in essentie een telling van hoeveel keer een bepaalde leverancier werd vermeld in het 
geheel van de antwoorden van groothandelaars. Wanneer een bepaalde leverancier tweemaal werd vermeld in een 
antwoord van een individuele groothandel (bv. vraag 4 in het Verzoek om Inlichtingen alsook de Excel-bijlage), werd de 
leverancier slechts eenmaal geteld.  
De telling geeft het aantal keer aan dat leveranciers worden aangegeven door groothandelaars maar geeft geen indicatie 
van het belang van deze leveranciers bij de groothandelaar. 
192 Een beperkte foutenmarge in de analyse kan niet worden uitgesloten. Niettemin lijkt dit geen invloed uit te oefenen op 
de conclusies van het auditoraat. 
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types bestaan deze leveranciers ofwel uit producenten (al dan niet lokaal, familiaal of artisanaal) ofwel 

uit andere groothandelaars met een Belgische standplaats.  

334. Het aandeel aan vermeldingen van leveranciers gevestigd in het buitenland is het grootst in de 

markten droge worst (33) en zoutwaren & rauwe ham (30), maar betreft nog steeds een beperkt 

gedeelte van het totale aantal vermeldingen van leveranciers (ongeveer 15 à 20%). 

  



 

Kookham # Totaal Gevogelte # Totaal Droge worst  # Totaal Zoutwaren & Rauwe 
ham 

# Totaal Gekookte worst # Totaal paté # Totaal 

Imperial/Stegeman  Ter Beke  Ter Beke  Imperial/Stegeman  Ter Beke  Ter Beke  

Ter Beke V Imperial/Stegeman V Imperial/Stegeman V Ter Beke V Imperial/Stegeman V Imperial/Stegeman V 

DerdeBE1 E DerdeBE1 E DerdeBE1 E DerdeBE1 E DerdeBE1 E DerdeBE1 E 

DerdeBE2 R DerdeBE2 R DerdeBE2 R DerdeBE2 R DerdeBE2 R DerdeBE2 R 

DerdeBE3 T DerdeBE3 T DerdeBE3 T DerdeBE3 T DerdeBE3 T DerdeBE3 T 

DerdeBE4 R DerdeBE4 R DerdeBE4 R DerdeBE4 R DerdeBE4 R DerdeBE4 R 

DerdeBE5 O DerdeBE5 O DerdeBE5 O DerdeBE5 O DerdeBE5 O DerdeBE5 O 

DerdeBE6 U DerdeBE6 U DerdeBE6 U DerdeBE6 U DerdeBE6 U DerdeBE6 U 

DerdeBE7 W DerdeBE7 W DerdeBE7 W DerdeBE7 W DerdeBE7 W DerdeBE7 W 

DerdeBE8 E DerdeBE8 E DerdeBE8 E DerdeBE8 E DerdeBE8 E DerdeBE8 E 

DerdeBE9 L DerdeBE9 L DerdeBE9 L DerdeBE9 L DerdeBE9 L DerdeBE9 L 

DerdeBE10 I DerdeBE10 I DerdeBE10 I DerdeBE10 I DerdeBE10 I DerdeBE10 I 

DerdeBE11 J DerdeBE11 J DerdeBE11 J DerdeBE11 J DerdeBE11 J DerdeBE11 J 

DerdeBE12 K DerdeBE12 K DerdeBE12 K DerdeBE12 K DerdeBE12 K DerdeBE12 K 

DerdeBE13 [Van hoog 
naar laag 

gesorteerd] 

DerdeBE13 [Van hoog 
naar laag 

gesorteerd] 

DerdeBE13 [Van hoog 
naar laag 

gesorteerd] 

DerdeBE13 [Van hoog 
naar laag 

gesorteerd] 

DerdeBE13 [Van hoog 
naar laag 

gesorteerd] 

DerdeBE13 [Van hoog 
naar laag 

gesorteerd] 

DerdeBE14  DerdeBE14  DerdeBE14  DerdeBE14  DerdeBE14  DerdeBE14  

DerdeBE15  DerdeBE15  DerdeBE15  DerdeBE15  DerdeBE15  DerdeBE15  

DerdeBE16  DerdeBE16  DerdeBE16  DerdeBE16  DerdeBE16  DerdeBE16  

DerdeBE17  DerdeBE17  DerdeBE17  DerdeBE17  DerdeBE17  DerdeBE17  

DerdeBE18  DerdeBE18  DerdeBE18  DerdeBE18  DerdeBE18  DerdeBE18  

DerdeBE19  DerdeBE19  DerdeBE19  DerdeBE19  DerdeBE19  DerdeBE19  

DerdeBE20  DerdeBE20  DerdeBE20  DerdeBE20  DerdeBE20  DerdeBE20  

DerdeBE21  DerdeBE21  DerdeBE21  DerdeBE21  DerdeBE21  DerdeBE21  

DerdeBE22  DerdeBE22  DerdeBE22  DerdeBE22  DerdeBE22  DerdeBE22  

DerdeBE23  DerdeBE23  DerdeBE23  DerdeBE23  DerdeBE23  DerdeBE23  

DerdeBE24  DerdeBE24  DerdeBE24  DerdeBE24  DerdeBE24  DerdeBE24  

DerdeBE25  DerdeBE25  DerdeBE25  DerdeBE25  DerdeBE25  DerdeBE25  

DerdeBE26  DerdeBE26  DerdeBE26  DerdeBE26  DerdeBE26  DerdeBE26  

DerdeBE27  DerdeBE27  DerdeBE27  DerdeBE27  DerdeBE27  DerdeBE27  

DerdeBE28  DerdeBE28  DerdeBE28  DerdeBE28  DerdeBE28  DerdeBE28  

DerdeBE29  DerdeBE29  DerdeBE29  DerdeBE29  DerdeBE29  DerdeBE29  
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DerdeBE30  DerdeBE30  DerdeBE30  DerdeBE30  DerdeBE30  DerdeBE30  

DerdeBE31  DerdeBE31  DerdeBE31  DerdeBE31  DerdeBE31  DerdeBE31  

DerdeBE32  DerdeBE32  DerdeBE32  DerdeBE32  DerdeBE32  DerdeBE32  

DerdeBE33  DerdeBE33  DerdeBE33  DerdeBE33  DerdeBE33  DerdeBE33  

DerdeBE34  DerdeBE34  DerdeBE34  DerdeBE34  DerdeBE34     
DerdeBE35  DerdeBE35  DerdeBE35  DerdeBE35  DerdeBE35      
DerdeBE36  DerdeBE36  DerdeBE36  DerdeBE36  DerdeBE36      
DerdeBE37      DerdeBE37  DerdeBE37  DerdeBE37      
DerdeBE38      DerdeBE38  DerdeBE38  DerdeBE38      
DerdeBE39          DerdeBE39  DerdeBE39      

            DerdeBE40          

            DerdeBE41          

            DerdeBE42          

            DerdeBE43          

            DerdeBE44          

            DerdeBE45          

            DerdeBE46          

            DerdeBE47          

            DerdeBE48          
# Totaal 
vermeldingen 

 # Totaal 
vermeldingen 

 # Totaal 
vermeldingen 

 # Totaal vermeldingen  # Totaal 
vermeldingen 

 # Totaal 
vermeldingen 

 

                  
Andere buitenland:  Andere buitenland  Andere buitenland  Andere buitenland  Andere buitenland  Andere buitenland  

DerdeBuitenland1  DerdeBuitenland1  DerdeBuitenland1  DerdeBuitenland1  DerdeBuitenland1  DerdeBuitenland1  

DerdeBuitenland2  DerdeBuitenland2  DerdeBuitenland2  DerdeBuitenland2  DerdeBuitenland2  DerdeBuitenland2  

DerdeBuitenland3  DerdeBuitenland3  DerdeBuitenland3  DerdeBuitenland3  DerdeBuitenland3  DerdeBuitenland3  

DerdeBuitenland4  DerdeBuitenland4  DerdeBuitenland4  DerdeBuitenland4  DerdeBuitenland4      
DerdeBuitenland5  DerdeBuitenland5  DerdeBuitenland5  DerdeBuitenland5  DerdeBuitenland5      
DerdeBuitenland6  DerdeBuitenland6 

 
DerdeBuitenland6  DerdeBuitenland6  DerdeBuitenland6      

DerdeBuitenland7      DerdeBuitenland7  DerdeBuitenland7  DerdeBuitenland7      
DerdeBuitenland8      DerdeBuitenland8  DerdeBuitenland8          
DerdeBuitenland9      DerdeBuitenland9  DerdeBuitenland9          
DerdeBuitenland10      DerdeBuitenland10  DerdeBuitenland10          
DerdeBuitenland11      DerdeBuitenland11  DerdeBuitenland11          
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        DerdeBuitenland12  DerdeBuitenland12          

        DerdeBuitenland13  DerdeBuitenland13          

        DerdeBuitenland14  DerdeBuitenland14          

        DerdeBuitenland15  DerdeBuitenland15          

        DerdeBuitenland16  DerdeBuitenland16          

        DerdeBuitenland17  DerdeBuitenland17          

        DerdeBuitenland18  DerdeBuitenland18          

        DerdeBuitenland19  DerdeBuitenland19          

        DerdeBuitenland20  DerdeBuitenland20          

        DerdeBuitenland21  DerdeBuitenland21          

        DerdeBuitenland22  DerdeBuitenland22          

        DerdeBuitenland23  DerdeBuitenland23          

        DerdeBuitenland24              
# Totaal 
vermeldingen 

 
# Totaal 
vermeldingen 

 
# Totaal 
vermeldingen 

 
# Totaal vermeldingen 

 
# Totaal 
vermeldingen 

 
# Totaal 
vermeldingen 

 

 

335. Daarnaast heeft het auditoraat verder onderzocht welke geografische standplaats kon worden toegewezen aan de buitenlandse leveranciers. Daaruit 

blijkt met name dat de onderzochte groothandelaars bewerkte vleeswaren rechtstreeks (overwegen te) importeren vanuit ondernemingen gevestigd in Italië, 

gevolgd door Spanje en Frankrijk, en in (veel) mindere mate vanuit Duitsland en Nederland. 

Aantal vermeldingen ondernemingen ITA 36 39,13% 

Aantal vermeldingen ondernemingen ESP 17 18,48% 

Aantal vermeldingen ondernemingen FR 15 16,30% 

Aantal vermeldingen ondernemingen DE 7 7,61% 

Aantal vermeldingen ondernemingen NL 3 3,26% 

Aantal vermeldingen onderneming PORT 1 1,09% 

Aantal vermeldingen van importeur(s) voor Benelux 9 9,78% 

Onbekend 4 4,35% 

Totaal 92 100,00% 

 

 

 



 

VII.5 Beoordeling auditeur 

336. De auditeur concludeert dat de relevante productmarkten nationaal zijn. De auditeur baseert deze 

conclusie op de volgende observaties: 

- de prijsniveau’s tussen België en haar buurlanden vertonen aanhoudende nationale prijsverschillen; 

- de aanwezigheid van de voornaamste concurrenten alsook de marktaandelen van de partijen blijken 

significant te verschillen per land; 

- de markt voor bewerkte vleeswaren kan worden ingedeeld in bepaalde relevante types producten: 

 producten met een beschermde oorsprong en/of geografische indicatie worden 

geïmporteerd (rechtstreeks of via groothandel betrokken) maar betreffen een klein 

gedeelte van de totale volumes bij retailers; 

 A-merken betreffen een beperkt gedeelte van de totale volumes bij retailers  (gemiddelde 

18%). De meeste A-merken op de Belgische markt blijken afkomstig te zijn van Belgische 

marktspelers. De voornaamste buitenlandse A-merken worden geleverd vanuit 

productiefaciliteiten vrij dicht gelegen tegen de Belgische grens (Herta vanuit Noord-

Frankrijk, Kemper vanuit Noord-West Duitsland); 

 private label vertegenwoordigen het grootste deel van de markt van bewerkte vleeswaren 

(80%). Voor de standaard en hoge kwaliteits private label blijkt herkomst een 

doorslaggevende factor te zijn, al dan niet op basis van specifieke lastenboeken en/of 

kwaliteitslabels die een Belgische of lokale origine vereisen. Dit is echter minder het geval 

bij lage kwaliteit private label waarvoor een EU15-grondstof wordt aangegeven als 

voldoende; 

 er worden risico’s aangegeven m.b.t. transportkosten alsook het feit dat extra 

transportkosten moeten gecompenseerd worden door schaaleconomie, lagere loonkosten 

of nabijheid van productiefaciliteiten. Uit het marktonderzoek blijkt import voornamelijk 

betrekking te hebben op situaties waar deze onvermijdelijk zijn (beschermde producten), 

nabijheid van productiefaciliteiten (merken) of halffabrikaten die lokaal worden versneden 

en verpakt;  

- analyses van beschikbare tenderdata toont onmiskenbaar aan dat de meeste leveranciers Belgische 

marktspelers betreffen; 

- analyse van de geografische standplaats van de leveranciers die groothandelaars effectief beleveren 

en/of in aanmerking komen voor levering, tonen aan dat het overgrote deel daarvan leveranciers 

zijn met een Belgische standplaats. 

VII.6 Conclusie auditeur 

337. Op basis van alle bestaande gegevens verzameld in het kader van de voorlopige (fase 1) 

onderzoek, weerhoudt de auditeur telkens nationale markten voor de volgende verkoopkanalen 

(supermarkten en groothandel) en waar relevant uitgesplitst naar de voormelde productcategorieën 

(kookham, gevogelte, droge worst, zoutwaren en rauwe ham, kookworst, paté).  

338. Voor wat betreft de directe verkoopkanalen voor OTC en/of OOH en/of B2B, is de auditeur van 

oordeel dat de exacte marktaflijning van de geografische markt in casu opengelaten kan worden, 

aangezien uit de analyse in punt 0 blijkt dat de concentratie niet tot gevolg heeft dat de mededinging 



 

 
 

op deze markten op een significante wijze zal worden belemmerd, ongeacht welke geografische 

marktdefinitie zou worden gehanteerd. 

339. De nauwst mogelijke marktaflijningen kunnen daarbij worden omschreven als nationale markten 

voor de verkoop van bewerkte vleeswaren aan ofwel OTC, OOH of B2B-klanten, uitgesplitst naar de 

voormelde productcategorieën (kookham, gevogelte, droge worst, zoutwaren en rauwe ham, 

kookworst, paté). 

340. De auditeur zal deze nauwst mogelijke marktomschrijvingen gebruiken bij de verdere analyse. 

VIII. Marktaandelen en betrokken markten 

VIII.1 De opwaartse nationale markt voor de productie en verkoop van bewerkte 

vleeswaren in bulk aan versnijder-verpakkers, niet uitgesplitst per productcategorie 

341. Door de partijen werden verkoopvolumes en netto verkoopcijfers aangeleverd van de 

geproduceerde en aangekochte bewerkte vleeswaren die in bulk of versneden werden verkocht van 

2019 tot 2021.193 

342. Voor de bepaling van de marktaandelen op de opwaartse nationale markt voor de productie en 

verkoop van bewerkte vleeswaren in bulk aan versnijder-verpakkers worden volumes in rekening 

genomen die in bulk worden verkocht. Hiertoe wordt door het auditoraat een berekening uitgevoerd 

op de cijfers van Ter Beke194 en CFG Benelux195. 

343. Om een inschatting te maken van de totale markt voor versnijdings- en verpakkingsactiviteiten 

van door derden bewerkte vleeswaren in België, werd door het auditoraat aan de hand van verzoeken 

om inlichtingen aan concurrenten gevraagd wat hun volume en gegenereerde omzet is op deze markt. 

344. De volgende tabel geeft de marktaandelen en gezamenlijke marktaandelen van de partijen weer 

voor de jaren 2019, 2020 en 2021: 

Volume 

  2019 (kg) % 2020 (kg) % 2021 % 

Ter Beke [VERTROUWELIJK] 10-20% [VERTROUWELIJK] 10-20% [VERTROUWELIJK] 10-20% 

CFG [VERTROUWELIJK] 20-30% [VERTROUWELIJK] 10-20% [VERTROUWELIJK] 10-20% 

Totaal Partijen [VERTROUWELIJK] 40-50% [VERTROUWELIJK] 30-40% [VERTROUWELIJK] 30-40% 

Totaal Markt [VERTROUWELIJK] 90-100% [VERTROUWELIJK] 90-100% [VERTROUWELIJK] 90-100% 

Delta HHI   700-800   400-500   500-600 

 

 
193 Zie antwoord VOI aan aanmeldende partijen van 16 mei 2022: document “EUO3-#2008495223-v2 1. Ter Beke - 
gecorrigeerde productiecijfers.xlsx” voor Ter Beke en documenten “EUO3-#2008495224-v4 2. CFG - gecorrigeerde 
productiecijfers.xlsx” en “EUO3-#2008522264-v1 3. CFG - onderliggende data.xlsx” voor CFG Benelux. 
194 Op basis van “EUO3-#2008495223-v2 1. Ter Beke - gecorrigeerde productiecijfers.xlsx” werd per jaar een draaitabel 
gegenereerd inclusief bulkgoederen maar exclusief versneden en verpakte goederen door het plaatsen van de filter “Bulk 
Indication = Bulk”. 
195 Op basis van “EUO3-#2008522264-v1 3. CFG - onderliggende data.xlsx” werd een draaitabel gegenereerd inclusief 
bulkgoederen maar exclusief versneden en verpakte goederen door het plaatsen van de filter “Self Service / Serve over - B2B 
– Industrial = Serve Over/B2B/Industrial”. 



 

 
 

345. De auditeur stelt vast dat het gezamenlijk marktaandeel van de partijen op de opwaartse 

nationale markt voor productie en verkoop van bewerkte vleeswaren in bulk aan versnijder-verpakkers 

hoger is dan 25%. 

346. Wel dient opgemerkt te worden dat de marktaandelen van de partijen een overschatting 

weergeven. Ten eerste is er specifiek voor het jaar 2019 een onderschatting van de totale markt, 

doordat twee concurrenten geen cijfergegevens konden aanleveren voor het jaar 2019. Ten tweede is 

er over de periode 2019 tot 2021 een onderschatting van de totale markt omdat de versnijding op het 

niveau van de supermarkt (bijvoorbeeld bij Colruyt wordt een deel van de versnijding en verpakking 

door Vlevico, het vleesverwerkend bedrijf van de Colruyt Groep, afgehandeld) niet is meegerekend in 

de totale markt.  

347. Op basis van de marktaandeelberekening door het auditoraat wordt vastgesteld dat de 

opwaartse nationale markt voor productie en verkoop van bewerkte vleeswaren in bulk aan versnijder-

verpakkers in aanmerking moeten worden genomen voor verdere concurrentiële analyse. 

VIII.2 De neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte 

bewerkte vleeswaren aan supermarkten, uitgesplitst naar productcategorieën 

348. Door de partijen werden verkoopvolumes en netto verkoopcijfers aangeleverd van de 

geproduceerde en aangekochte bewerkte vleeswaren die in bulk of versneden werden verkocht van 

2019 tot 2021.196 Op deze geproduceerde volumes wordt verder een correctie toegepast voor 

snijverliezen (voor goederen verkocht in bulk) en bederf in de keten. 

349. Voor de bepaling van de marktaandelen op de neerwaartse nationale markt voor verkoop van 

versneden en verpakte bewerkte vleeswaren aan supermarkten wordt rekening gehouden met de 

geproduceerde en aangekochte volumes die versneden en verpakt worden verkocht. Hiertoe wordt 

door het auditoraat een correctie uitgevoerd op de cijfers van Ter Beke197 en CFG Benelux198. 

350. Verder zijn er twee publieke bronnen beschikbaar om de marktomvang te bepalen namelijk 

Nielsen data en GfK data.199  

351. De volgende tabel geeft de marktaandelen en gezamenlijke marktaandelen van de partijen weer 

voor de jaren 2019, 2020 en 2021 waarbij gesteund wordt op Nielsen data voor de bepaling van de 

totale marktomvang: 

 

 
196 Zie antwoord VOI aan aanmeldende partijen van 16 mei 2022: document “EUO3-#2008495223-v2 1. Ter Beke - 
gecorrigeerde productiecijfers.xlsx” voor Ter Beke en documenten “EUO3-#2008495224-v4 2. CFG - gecorrigeerde 
productiecijfers.xlsx” en “EUO3-#2008522264-v1 3. CFG - onderliggende data.xlsx” voor CFG Benelux. 
197 Op basis van “EUO3-#2008495223-v2 1. Ter Beke - gecorrigeerde productiecijfers.xlsx” werd per jaar een draaitabel 
gegenereerd inclusief geproduceerde en aangekochte volumes maar exclusief bulkgoederen door het plaatsen van de filters 
“Item Make/Buy = (All)” en “Bulk Indication = (blank)”. Omdat de categorie “Other cooked meat” ruimer is dan enkel 
“Gekookte worst” wordt voor het productsegment “Gekookte worst” rekening gehouden met enerzijds de verhouding van 
het volume kookworst aangegeven in het aanmeldingsformulier ten opzichte van de categorie “Other cooked meat” en 
anderzijds met de verhouding “Other cooked meat - exclusief bulk” ten opzichte van het totaal volume “Other cooked 
meat”.Deze worden verder gecorrigeerd voor bederf in lijn met de aangegeven methode van de partijen. 
198 Op basis van “EUO3-#2008522264-v1 3. CFG - onderliggende data.xlsx” werd een draaitabel gegenereerd inclusief 
geproduceerde en aangekochte volumes maar exclusief bulkgoederen door het plaatsen van de filters “Self Service / Serve 
over - B2B – Industrial = Self Service”, “Trade Product = (All)” en “Service Slicing = (All)”. Deze worden verder gecorrigeerd 
voor bederf in lijn met de aangegeven methode van de partijen. 
199 Zie voetnoot 46 en voetnoot 47 



 

 
 

2019 

Productse
gment 
  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA  
Ter Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige – 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2020 

Productse
gment 
  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA  
Ter Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2021 

Productse
gment 
  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA  
Ter Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

 



 

 
 

352. De auditeur stelt vast dat de gezamenlijke marktaandelen van de partijen berekend op basis van 

de Nielsen marktomvang in het segment “kookham”, “gevogelte”, “droge worst - salami”, “overige - 

kookworst” en “overige - paté” hoger zijn dan 25%. 

353. Indien voor de totale marktomvang wordt gesteund op GfK data, dan kunnen de marktaandelen 

en gezamenlijke marktaandelen van de partijen als volgt worden weergegeven: 

2019 

Productse
gment 
  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2020 

Productse
gment 
  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2021 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 



 

 
 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

 

354. De auditeur stelt vast dat de gezamenlijke marktaandelen van de partijen berekend op basis van 

de GfK marktomvang in het segment “kookham”, “gevogelte” en “droge worst - salami” hoger zijn dan 

25%.  

355. Op basis van de marktaandeelberekening door het auditoraat wordt vastgesteld dat in ruime zin 

de volgende markten in aanmerking moeten worden genomen voor verdere concurrentiële analyse: 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “kookham” 

aan supermarkten; 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “gevogelte” 

aan supermarkten; 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “droge worst 

- salami” aan supermarkten; 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige – 

kookworst” aan supermarkten; 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige – 

paté” aan supermarkten. 

VIII.3 De opwaartse nationale markt voor de productie van bewerkte vleeswaren 

voor verkoop (zelf verpakt en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan 

supermarkten, uitgesplitst naar productcategorieën 

356. Door de partijen werden verkoopvolumes en netto verkoopcijfers aangeleverd van de 

geproduceerde en aangekochte bewerkte vleeswaren die in bulk of versneden werden verkocht van 

2019 tot 2021200. Op deze geproduceerde volumes wordt verder een correctie toegepast voor 

snijverliezen (voor goederen verkocht in bulk) en bederf in de keten. 

357. Voor de bepaling van de marktaandelen op het niveau van de productie van bewerkte vleeswaren 

wordt enkel rekening gehouden met de geproduceerde volumes. Hiertoe wordt door het auditoraat 

een correctie uitgevoerd op de cijfers van Ter Beke201 en CFG Benelux202. 

 
200 Zie antwoord VOI aan aanmeldende partijen van 16 mei 2022: document “EUO3-#2008495223-v2 1. Ter Beke - 
gecorrigeerde productiecijfers.xlsx” voor Ter Beke en documenten “EUO3-#2008495224-v4 2. CFG - gecorrigeerde 
productiecijfers.xlsx” en “EUO3-#2008522264-v1 3. CFG - onderliggende data.xlsx” voor CFG Benelux. 
201 Hiervoor werd gebruik gemaakt van  “EUO3-#2008495223-v2 1. Ter Beke - gecorrigeerde productiecijfers.xlsx”. De 
productiecijfers zijn afkomstig uit de tabbladen “2019 Summary”,  “2020 Summary” en “2021 Summary”. Omdat de categorie 
“Other cooked meat” ruimer is dan enkel “Gekookte worst” wordt voor het productsegment “Gekookte worst” vertrokken 
vanuit de volumes aangegeven in het aanmeldingsformulier in tabel 34. Deze worden ook verder gecorrigeerd voor 
snijverliezen en bederf in lijn met de aangegeven methode van de partijen. 
202 Om enkel te komen tot productiegegevens werd op basis van “EUO3-#2008522264-v1 3. CFG - onderliggende data.xlsx” 
een draaitabel gegenereerd exclusief “trade product” en exclusief “service slicing” door het plaatsen van de filters “Trade 
product = No” en “service slicing = No”. 



 

 
 

358. Verder zijn er twee publieke bronnen beschikbaar om de marktomvang te bepalen namelijk 

Nielsen data en GfK data203.  

359. De volgende tabel geeft de marktaandelen en gezamenlijke marktaandelen van de partijen weer 

voor de jaren 2019, 2020 en 2021 waarbij gesteund wordt op Nielsen data voor de bepaling van de 

totale marktomvang: 

 

2019 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2020 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2021 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

 
203 Zie voetnoot 46 en voetnoot 47 



 

 
 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

 

360. De auditeur stelt vast dat de gezamenlijke marktaandelen van de partijen berekend op basis van 

de Nielsen marktomvang in het segment “kookham”, “gevogelte”, “droge worst - salami” en “overige 

- paté” hoger zijn dan 25%. 

361. Indien voor de totale marktomvang wordt gesteund op GfK data, dan kunnen de marktaandelen 

en de gezamenlijke marktaandelen van de partijen als volgt worden weergegeven: 

2019 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2020 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2021 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) 

CFG  
(kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 



 

 
 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

 

362. De auditeur stelt vast dat de gezamenlijke marktaandelen van de partijen berekend op basis van 

de GfK marktomvang in het segment “kookham”, “gevogelte” en “droge worst - salami” hoger zijn dan 

25%. 

363. Op basis van de marktaandeelberekening door het auditoraat wordt vastgesteld dat in ruime zin 

volgende markten in aanmerking moeten worden genomen voor verdere concurrentiële analyse: 

 de opwaartse nationale markt voor de productie van “kookham” voor verkoop (zelf verpakt 

en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

 de opwaartse nationale markt voor de productie van “gevogelte” voor verkoop (zelf verpakt 

en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

 de opwaartse nationale markt voor de productie van “droge worst - salami” voor verkoop 

(zelf verpakt en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

 de opwaartse nationale markt voor de productie van “overige - paté’ voor verkoop (in bulk 

of zelf verpakt en versneden) aan supermarkten. 

VIII.4 De neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van 

bewerkt vlees geproduceerd door derden voor supermarkten, niet uitgesplitst per 

productcategorie 

364. Voor de bepaling van de marktaandelen op de neerwaartse nationale markt voor de versnijding 

en verpakking van bewerkt vlees geproduceerd door derden voor supermarkten worden de eigen 

volumecijfers aangegeven door de aanmeldende partijen.204 

365. Om een inschatting te maken van de totale markt voor versnijdings- en verpakkingsactiviteiten 

van door derden bewerkte vleeswaren in België, werd door het auditoraat aan de hand van verzoeken 

om inlichtingen aan concurrenten gevraagd wat hun volume en gegenereerde omzet is op deze markt. 

 

 

 

 

 

 
204 Zie aanmeldingsformulier, tabel 37 en tabel 65. 



 

 
 

366. De volgende tabel geeft de marktaandelen en gezamenlijke marktaandelen van de partijen weer 

voor de jaren 2019, 2020 en 2021: 

 

Volume 

  2019 (kg) % 2020 (kg) % 2021 % 

Ter Beke 

[VERTROUWELI
JK] 

50-60% 

[VERTROUWELI
JK] 

40-50% 

[VERTROUWELI
JK] 

40-50% 

CFG 

[VERTROUWELI
JK] 

0-10% 

[VERTROUWELI
JK] 

0-10% 

[VERTROUWELI
JK] 

0-10% 

Totaal 
Partijen 

[VERTROUWELI
JK] 

50-60% 

[VERTROUWELI
JK] 

40-50% 

[VERTROUWELI
JK] 

40-50% 

Totaal Markt 

[VERTROUWELI
JK] [VERTROUWELI

JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

[VERTROUWELI
JK] 

Delta HHI   200-300   0-100   200-300 

 

367. De auditeur stelt vast dat het gezamenlijk marktaandeel van de partijen op de neerwaartse 

nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees geproduceerd door derden voor 

supermarkten hoger is dan 25%. 

368. Wel dient opgemerkt te worden dat de marktaandelen van de partijen een overschatting 

weergeven. Ten eerst is er specifiek voor het jaar 2019 een onderschatting van de totale markt, dit 

doordat twee concurrenten geen cijfergegevens konden aanleveren voor het jaar 2019. Ten tweede is 

er over de periode 2019 tot 2021 een onderschatting van de totale markt omdat de versnijding op het 

niveau van de supermarkt (bijvoorbeeld bij Colruyt wordt een deel van de versnijding en verpakking 

door Vlevico, het vleesverwerkend bedrijf van de Colruyt Groep, afgehandeld) niet is meegerekend in 

de totale markt.  

369. Op basis van de marktaandeelberekening door het auditoraat wordt vastgesteld dat de 

neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees geproduceerd door 

derden voor supermarkten in aanmerking moeten worden genomen voor verdere concurrentiële 

analyse. 

 

 

 

 



 

 
 

VIII.5 De nationale markt voor de verkoop van bewerkte vleeswaren aan 

groothandelaars, uitgesplitst naar productcategorieën 

370. Door de partijen werden verkoopvolumes en netto verkoopcijfers aangeleverd van de 

geproduceerde en aangekochte bewerkte vleeswaren die in bulk of versneden werden verkocht van 

2019 tot 2021.205 Op basis van deze verkoopsgegevens werd door het auditoraat de verkopen aan het 

OTC-kanaal geselecteerd voor Ter Beke206 en CFG Benelux207. 

371. De aanmeldende partijen geven aan dat hun verkopen aan het OTC-kanaal verkopen betreffen 

aan groothandels. Zelf zijn de partijen niet op de hoogte van het doorverkoopkanaal waar de 

groothandelaars aan leveren en zijn dus niet op de hoogte van de (eind)bestemming van deze 

vleeswaren. Deze groothandels beleveren op hun beurt het OTC-kanaal (slagers), maar ook foodservice 

(horeca: restaurant, hotel, broodjeszaken, ziekenhuizen, gevangenissen, B2B-bedrijven (die 

bijvoorbeeld salades maken), of franchisees winkelpunten in het retailsegment (die een eigen concept 

aanbieden).208 

372. De partijen nemen op basis van informele contacten met de belangrijkste groothandels een 

conservatieve benadering aan dat minstens 0-10% van hun verkopen die als OTC-verkopen worden 

geregistreerd aan het OOH/B2B-kanaal worden doorverkocht.209 210 

373. Rekening houdend met enerzijds snijverliezen en bederf bij groothandels en eindklanten en 

anderzijds de conservatieve inschatting dat 0-10% van de verkopen die als OTC-verkopen worden 

geregistreerd aan het OOH/B2B-kanaal worden doorverkocht, kunnen de marktaandelen en 

gezamenlijk marktaandelen van de partijen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 als volgt worden 

weergegeven: 

2019 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) CFG (kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

 
205 Zie antwoord VOI aan aanmeldende partijen van 16 mei 2022: document “EUO3-#2008495223-v2 1. Ter Beke - 
gecorrigeerde productiecijfers.xlsx” voor Ter Beke en documenten “EUO3-#2008495224-v4 2. CFG - gecorrigeerde 
productiecijfers.xlsx” en “EUO3-#2008522264-v1 3. CFG - onderliggende data.xlsx” voor CFG Benelux. 
206 De OTC cijfers werden bekomen door op basis van “EUO3-#2008495223-v2 1. Ter Beke - gecorrigeerde 
productiecijfers.xlsx” voor ieder jaar een draaitabel te genereren met als filter “Customer Group = Over the Counter”. Deze 
cijfers werden verder gecorrigeerd voor snijverliezen en bederf. 
207 Op basis van “EUO3-#2008495224-v4 2. CFG - gecorrigeerde productiecijfers.xlsx” werden de OTC volumecijfers bekomen 
uit kolommen M, R en W. 
208 Zie het verzoek om inlichtingen aan de aanmeldende partij van 5 mei 2022. 
209 Zie het verzoek om inlichtingen aan de aanmeldende partij van 5 mei 2022. 
210 Door het auditoraat werden aan een groot aantal groothandels gevraagd naar de eindbestemming van hun verkopen 
(OTC, OOH, B2B of andere). De antwoorden tonen aan dat er heel wat specialisatie is bij deze groothandels en dat 
groothandels niet altijd in staat zijn om een opsplitsing te maken van hun verkopen per eindbestemming. Gezien de 
antwoorden die werden ontvangen is het auditoraat van mening dat een doorverkoop van 80-90% aan het OTC kanaal - zoals 
wordt ingeschat door de aanmeldende partijen - een conservatieve inschatting is. 



 

 
 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2020 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) CFG (kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

2021 

Productse
gment  

Ter Beke 
(kg) CFG (kg) 

Gezamenlij
k (kg) 

Totale 
Markt 

MA Ter 
Beke MA CFG 

Gezamenlij
k MA Delta HHI 

Kookham 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 
[VERTROU

WELIJK] 

Droge 
worst - 
salami 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

[VERTROU
WELIJK] 

 

374. De auditeur stelt vast dat de gezamenlijke marktaandelen van de partijen op basis van de GfK 

marktomvang211 in het segment “gevogelte” en “droge worst - salami” hoger zijn dan 25%. 

375. Op basis van de marktaandeelberekening door het auditoraat wordt vastgesteld dat volgende 

markten in aanmerking moeten worden genomen voor verdere concurrentiële analyse: 

 de nationale markt voor de verkoop van “gevogelte” aan groothandelaars;  

 de nationale markt voor de verkoop van “droge worst - salami “ aan groothandelaars.  

 

 

 
211 GfK is de enige publieke bron die beschikbaar is voor de marktomvang van het OTC-kanaal. 



 

 
 

VIII.6 De nationale markt voor de verkoop van bewerkte vleeswaren aan OOH 

klanten en B2B klanten, uitgesplitst naar productcategorieën 

376. Omwille van het gebrek van publieke informatie omtrent de marktomvang voor OOH en B2B, 

hebben de aanmeldende partijen hiervoor zelf een berekening gemaakt. Op basis van een Nederlands 

rapport werd de verhouding tussen retail sensu stricto en OTC enerzijds en OOH anderzijds op de “food 

en drinks” markt geschat op 67,9% tegenover 32,1%. Verder is de verhouding tussen retail sensu 

stricto, OTC en OOH enerzijds en B2B anderzijds is naar beste inschatting van de Partijen 75% 

tegenover 25%212. Dit resulteert in een totale marktomvang die varieert tussen 97.468.738 kg in 2019 

en 98.044.070 kg in 2021. 

377. Volgens de voedselconsumptiepeiling 2014 bedroeg de gemiddelde dagelijkse consumptie van 

bewerkt vlees 66 gram per dag in de leeftijdscategorie van 3 tot 64 jaar.213 Onder de assumptie dat de 

consumptie van bewerkt vlees is afgenomen in dezelfde mate als het zichtbaar verbruik tussen 2014 

en 2019 (-6,9%)214, bedraagt de gemiddelde consumptie van bewerkt vlees gemiddeld 61 gram per dag 

in 2019. Gegeven de populatie van 3 tot 64 jaar en een consumptie van 61 gram per dag, zou er een 

totale consumptie zijn van ongeveer 200.000 ton per jaar. Rekening houdend dat ongeveer 100.000 

ton wordt verkocht via supermarkten en OTC is er dus nog een restverbruik van 100.000 ton dat kan 

toegeschreven worden aan OOH en B2B, wat in lijn ligt met de berekening van de aanmeldende 

partijen. Volgens deze schatting is de marktgrootte voor OOH en B2B beide ongeveer 50.000 ton op 

jaarbasis. 

378. Door de aanmeldende partijen215 worden productiecijfers weergegeven voor het non-retail 

segment van OOH en B2B samen. Volgens de partijen zijn ze slechts heel beperkt aanwezig in het B2B 

segment. 

379. De aangeleverde cijfers van OOH en B2B samen worden in de volgende tabel afgezet tegen (1) de 

totale OOH markt, (2) de totale B2B markt en (3) de totale OOH+B2B markt. 

2019 

Productseg
ment  

Gezamenlijk 
OOH+B2B 
(kg) 

Totale markt 
OOH (kg) 

Totale markt  
B2B (kg) 

Totale markt 
OOH+B2B 
(kg) 

MA t.o.v. 
totale markt 
OOH 

MA t.o.v. 
totale markt 
B2B 

MA t.o.v.  
totale markt 
OOH+B2B 

Kookham 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 

Droge worst 
- salami 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

 
212 Zie aanmeldingsformulier, §147 
213 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20190902_hgr-9284_fbdg_vweb_0.pdf 
214 https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-
visserij/bevoorradingsbalansen#:~:text=In%202020%20is%20de%20totale,toegenomen%20ten%20opzichte%20van%2020
19. 
215 Zie aanmeldingsformulier, tabel 30 en tabel 32. 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen#:~:text=In%202020%20is%20de%20totale,toegenomen%20ten%20opzichte%20van%202019
https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen#:~:text=In%202020%20is%20de%20totale,toegenomen%20ten%20opzichte%20van%202019
https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen#:~:text=In%202020%20is%20de%20totale,toegenomen%20ten%20opzichte%20van%202019


 

 
 

2020 

Productseg
ment  

Gezamenlijk 
OOH+B2B 
(kg) 

Geschatte 
totale markt 
OOH (kg) 

Geschatte 
totale markt 
B2B (kg) 

Totale markt 
OOH+B2B 
(kg) 

MA t.o.v. 
totale markt 
OOH 

MA t.o.v. 
totale markt 
B2B 

MA t.o.v. 
totale markt 
OOH+B2B 

Kookham 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 

Droge worst 
- salami 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

2021 

Productseg
ment  

Gezamenlijk 
OOH+B2B 
(kg) 

Geschatte 
totale markt 
OOH (kg) 

Geschatte 
totale markt 
B2B (kg) 

Totale markt 
OOH+B2B 
(kg) 

MA tov 
totale markt 
OOH 

MA tov 
totale markt 
B2B 

MA tov 
totale markt 
OOH+B2B 

Kookham 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 

Gevogelte 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 
[VERTROUW

ELIJK] 

Droge worst 
- salami 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

Zoutwaren 
en rauwe 
ham 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

Overige - 
Gekookte 
worst 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

Overige - 
Paté 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

[VERTROUW
ELIJK] 

 

380. Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat de marktaandelen op elke mogelijke markt kleiner 

zijn dan 25% en er zijn dus geen betrokken markten. Bovenvermelde individuele marktaandelen ten 

opzichte van de OOH-markt en ten opzichte van de B2B-markt geven een overschatting weer aangezien 

de teller van het marktaandeel zowel productie van OOH en B2B omvat. 

VIII.7 Overzicht betrokken markten 

VIII.7.1 Horizontaal betrokken markten 

381. De horizontaal betrokken markten die verder geanalyseerd worden, zijn: 

- de opwaartse nationale markt voor de productie en verkoop van bewerkte vleeswaren in bulk aan 

versnijder-verpakkers; 

- de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “kookham” aan 

supermarkten; 

- de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “gevogelte” aan 

supermarkten; 

- de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “droge worst - salami” 

aan supermarkten; 



 

 
 

- de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige - kookworst” 

aan supermarkten; 

- de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige - paté” aan 

supermarkten; 

- de opwaartse nationale markt voor de productie van “kookham” voor verkoop (zelf verpakt en 

versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

- de opwaartse nationale markt voor de productie van “gevogelte” voor verkoop (zelf verpakt en 

versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

- de opwaartse nationale markt voor de productie van “droge worst - salami” voor verkoop (zelf 

verpakt en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

- de opwaartse nationale markt voor de productie van “overige - paté’ voor verkoop (zelf verpakt en 

versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

- de neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees geproduceerd 

door derden voor supermarkten; 

- de nationale markt voor de verkoop van “gevogelte” aan groothandelaars;  

- de nationale markt voor de verkoop van “droge worst - salami “ aan groothandelaars.  

VIII.7.2 Verticaal betrokken markten 

382. De verticaal betrokken markten die verder geanalyseerd worden, zijn: 

- de opwaartse nationale markt voor de productie en verkoop van bewerkte vleeswaren in bulk aan 

versnijders-verpakkers en aan supermarkten; 

- de neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees geproduceerd 

door derden voor supermarkten. 

IX. Concurrentiële analyse 

IX.1 Inleiding 

383. De aangemelde concentratie betreft het samengaan van de twee voornaamste Belgische 

vleesverwerkende bedrijven die in directe concurrentie staan met elkaar in elk van de betrokken 

markten. De vleesverwerkende industrie is een economisch erg belangrijke sector, die instaat voor een 

groot aandeel in de dagelijkse voedingsbehoeften van de Belgische huishoudens. In 2020 gaf een 

Belgisch gezin op jaarbasis gemiddeld 1.161€ uit aan vlees, wat overeenstemt met 520€ per persoon216, 

waarvan bewerkte vleeswaren (gezouten, gedroogd of gerookt vlees) een belangrijk onderdeel 

uitmaken.217 De totale vleesconsumptie (exclusief verbruik in restaurant en horeca) vertegenwoordigt 

nagenoeg 23% van de totale voedingsuitgaven (exclusief alcoholische en niet-alcoholische dranken). 

Mogelijke mededingingsbeperkende gevolgen van concentraties in deze sector kunnen dan ook 

belangrijke welvaartsverliezen teweegbrengen bij de consumenten. Op basis van de recente evolutie 

van de consumptieprijsindex kan overigens worden opgemerkt dat de consumptieprijzen een sterke 

stijging kennen in de afgelopen maanden218, gelijkaardig aan de stijging op productieniveau219. Dit lijkt 

 
216 Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/huishoudbudget#figures  
217 Volgens het rapport werd er bijvoorbeeld 115€ per persoon aan bereide vleeswaren (gezouten, gedroogd of gerookt 
vlees) uitgegeven. Hier zijn dus de gekookte bewerkte vleeswaren niet bijgerekend. 
218 Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex#news 
219 Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/conjunctuurindicatoren/prijzen/afzetprijsindexen-industrie#news 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/huishoudbudget#figures


 

 
 

te wijzen op een oorzakelijk verband tussen beide waarbij de stijging in productieprijzen volledig wordt 

doorgerekend op consumentenniveau. 

384. Horizontale effecten: er zijn twee belangrijke wijzen waarop een horizontale fusie, zoals 

onderhavige transactie, de daadwerkelijke mededinging op significante wijze kan belemmeren, met 

name door het in het leven roepen of versterken van een machtspositie: 

 doordat zij belangrijke concurrentiedruk op één of meer ondernemingen wegnemen, 

hetgeen vervolgens zou leiden tot een grotere marktmacht, zonder dat daarvoor 

coördinatie van marktgedrag nodig is (niet-gecoördineerde of unilaterale effecten); 

 doordat zij de aard van de mededinging zodanig veranderen dat ondernemingen die 

voorheen hun gedragingen op de markt niet coördineerden, nu in significante mate sterker 

geneigd zijn hun marktgedrag te coördineren en de prijzen te verhogen of de 

daadwerkelijke mededinging op andere wijze te belemmeren. Een fusie kan coördinatie ook 

eenvoudiger, stabieler en doeltreffender maken voor ondernemingen die al voor de fusie 

coördineerden (gecoördineerde effecten). 

385. In casu geven de wijzigingen in de marktstructuur en de marktwerking ten gevolge van de 

transactie geen aanleiding tot vrees voor de creatie of versterking van gecoördineerde effecten op de 

betrokken markten. De transactie leidt binnen de betrokken markten in regel tot een meer 

asymmetrische marktstructuur, waarbij partijen hun gezamenlijke positie ten opzichte van de 

eerstvolgende concurrent beduidend versterken. Hierdoor zullen partijen minder of zelfs geen rekening 

moeten houden met deze concurrenten in hun prijszetting, waardoor de auditeur voornamelijk bezorgd 

is over niet-gecoördineerde prijsverhogende effecten. Om deze reden worden gecoördineerde effecten 

niet verder onderzocht. Een vrees voor gecoördineerde effecten werd bovendien door geen enkele 

afnemer in het marktonderzoek opgeworpen.  

386. Verticale effecten: de voorliggende transactie heeft ook een verticale component binnen het 
supermarkten verkoopkanaal, aangezien beide partijen in bulk verwerkte vleeswaren verkopen (of 
enkel leveren indien de supermarkt de verkoop regelt met de producent) aan versnijder-verpakkers 
(beiden <20% marktaandeel) en ze beiden ook actief zijn in de versnijding-verpakking voor derde 
producenten (Ter Beke >40% en CFG <10% marktaandeel), [VERTROUWELIJK] . De auditeur is echter 
niet bezorgd over marktuitsluiting van concurrenten door bronafscherming (m.n. Ter Beke die zou 
weigeren nog vlees te versnijden voor bepaalde producenten) of klantenafscherming (m.n. partijen die 
zouden weigeren te leveren aan concurrerende versnijder-verpakkers). In combinatie met de 
opwaartse en neerwaartse marktstructuur, waarbij enkel Ter Beke een echt sterke marktpositie heeft 
voor de versnijding-verpakking voor derden, is de voornaamste reden hiervoor dat de supermarkten 
zelf meestal de drijfveer zijn achter de uitsplitsing van de productie en de versnijding-verpakking 
hiervan (mogelijks om de onderhandelingsmacht van verticaal geïntegreerde producenten in te 
perken, cf. infra). De supermarkten hebben er geen belang bij om een systeem te faciliteren dat zou 
leiden tot marktuitsluiting van bepaalde producenten of versnijder-verpakkers, want dit zou 
rechtstreeks een negatieve impact hebben op hun onderhandelingspositie ten aanzien van de overige 
marktspelers. De mogelijke mededingingsbeperkende gevolgen op de betrokken verticale markten 
wordt daarom niet verder onderzocht.  
 

387. Conglomerale effecten: de transactie lijkt bovendien evenmin aanleiding te geven tot 

mededingingsbeperkende conglomerale gevolgen, waarbij bepaalde producenten mogelijks het 

slachtoffer kunnen zijn van marktuitsluiting doordat de fusieonderneming kortingen kan 

onderhandelen met supermarkten overheen de verschillende productmarkten. De auditeur stelt vast 



 

 
 

dat de gezamenlijke marktpositie van partijen overheen verschillende productmarkten substantieel 

wordt versterkt door de voorliggende transactie, maar is hierbij eerder bezorgd dat dit zal leiden tot 

een versterkend effect van de bezorgdheden over de prijsverhogende unilaterale effecten binnen 

productmarkten op korte termijn (cf. infra), dan dat dit zou leiden tot kortingen op korte termijn die 

vervolgens op langere termijn zouden kunnen leiden tot uitsluiting van bepaalde concurrenten. De 

supermarkten hebben er opnieuw geen belang bij een kortingssysteem van partijen te faciliteren wat 

kan leiden tot marktuitsluiting, hetgeen op zijn beurt de onderhandelingspositie van de supermarkten 

zou ondermijnen. Mogelijke mededingingsbeperkende conglomerale effecten ten gevolge van de 

voorliggende transactie worden daarom niet verder onderzocht. 

388. De concurrentiële analyse wordt als volgt opgebouwd. In een eerste onderdeel wordt de 

marktstructuur, in het bijzonder de marktconcentratie, nader toegelicht. Vervolgens worden de 

mogelijke niet-gecoördineerde horizontale effecten geanalyseerd. Tenslotte worden de 

mededingingsbeperkende effecten die ten gevolge van de transactie worden verwacht, afgetoetst aan 

de contrafeitelijke omstandigheden (“counterfactual analysis”) die verwacht worden zich voor te doen 

indien de transactie niet zou plaatsvinden. 

IX.2 Marktstructuur en marktconcentratie 

389. Marktaandelen en de graad van marktconcentratie geven eerste aanwijzingen voor de 

marktstructuur en voor het belang van zowel de fuserende partijen als hun concurrenten voor de 

mededinging. Om de marktconcentratie te meten, kan de Herfindahl-Hirschman Index worden 

berekend. Hoewel het absolute niveau van de HHI een eerste aanwijzing geeft voor de 

concurrentiedruk op de markt ná de fusie is het in de voorgenomen concentratie niet mogelijk deze te 

berekenen. Dit omdat niet alle marktaandelen van alle concurrenten in de markt gekend zijn. In plaats 

daarvan wordt de delta HHI berekend en gerapporteerd voor de betrokken markten, die een geschikte 

graadmeter is voor de verandering in de concentratiegraad die rechtstreeks uit de fusie voortvloeit.220  

390. De richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies van de Europese commissie (§20) 

geven aan dat het bij een delta HHI van minder dan 150 (en kleiner dan 250 indien het niveau van de 

concentratiegraad voldoende laag is) onwaarschijnlijk is dat er mededingingsbezwaren zullen zijn bij 

de beoordeling van een fusie. Zoals hieronder in detail wordt gerapporteerd zijn de delta HHI’s ten 

gevolge van de fusie in de betrokken markten vaak zelfs groter dan 500 en de auditeur beschouwt dit 

als een belangrijke eerste aanwijzing dat de voorliggende transactie wel een verstoring van de 

mededinging met zich zal meebrengen. 

391. In het algemeen is het doel van deze sectie om op basis van de grootte van de samengevoegde 

marktaandelen en de toename in marktconcentratie die hieruit volgt een eerste inschatting te maken 

op welke van de betrokken markten de wijziging in de marktstructuur ten gevolge van de fusie een 

risico voor een beperking van de mededinging met zich meebrengt. 

IX.2.1 De opwaartse nationale markt voor de productie en verkoop van bewerkte 

vleeswaren in bulk aan versnijder-verpakkers, niet uitgesplitst per productcategorie 

392. De volgende markt werd beschouwd als een betrokken markt: 

 
220 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op 
concentraties van ondernemingen (2004/C 31/03), §14-21. 



 

 
 

 de opwaartse nationale markt voor de productie en verkoop van bewerkte vleeswaren in 

bulk aan versnijder-verpakkers, niet uitgesplitst per productcategorie.  

393. Op basis van de gegevens verzameld in het kader van het voorlopige (Fase 1) onderzoek zou Ter 

Beke op deze markt een marktaandeel van 10-20% hebben en CFG Benelux hier een marktaandeel van 

10-20%. Gezamenlijk zouden partijen hier dus een marktaandeel hebben van 30-40% met een delta 

HHI van 500-600. 

394. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het geschatte marktaandeel van de partijen overschat is 

aangezien niet alle relevante gegevens konden worden bekomen voor de berekening van de volledige 

noemer van het marktaandeel. Voor een berekening van de noemer baseert de auditeur zich op de 

gerapporteerde volumes die de verschillende producenten uitvoeren voor wat betreft versnijdings- en 

verpakkingsactiviteiten in opdracht voor derden. Deze informatie kon in het voorlopige 

marktonderzoek tot op heden echter nog niet worden bekomen voor gespecialiseerde versnijdings- en 

verpakkingsondernemingen of supermarkten die intern instaan voor hun eigen versnijdings- en 

verpakkingsondernemingen. Hierbij kan verwezen worden naar bijvoorbeeld Vlevico, het 

vleesverwerkend bedrijf van de Colruyt Groep. Ook de bulkverkoop aan Colruyt via Vlevico, en 

gelijkaardige verkopen aan andere supermarkten, zouden moeten worden meegerekend worden in de 

totale markt.  

395. Verder dient in rekening te worden genomen dat supermarkten zelf een belangrijke rol spelen in 

het organiseren van deze markt doordat deze de productie enerzijds en de versnijding en verpakking 

anderzijds van elkaar los proberen te koppelen in de contracten die ze uitschrijven, met als doel de 

inkoopkosten te drukken. Hierbij wordt de productieprijs doorgaans onderhandeld tussen de producent 

en de supermarkt en niet tussen de producent en de verpakker-versnijder. Daarom worden de effecten 

van de fusie op deze markt mee in rekening genomen in de analyse van de opwaartse 

productiemarkten. 

396. Er is overigens een bijkomende indirect effect van de fusie op deze markt, doordat partijen na de 

fusie mogelijks de prikkel hebben om meer verwerkte vleeswaren proberen te verkopen op verticaal 

geïntegreerde wijze, waarbij ze zelf instaan voor zowel de productie als de versnijding en verpakking 

hiervan. Ook dit effect wordt hieronder verder geanalyseerd. 

IX.2.2 De neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte 

bewerkte vleeswaren aan supermarkten, uitgesplitst naar productcategorieën 

397. Volgende markten worden beschouwd als een betrokken markt: 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “kookham” 

aan supermarkten; 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “gevogelte” 

aan supermarkten; 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “droge worst 

- salami” aan supermarkten; 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige - 

kookworst” aan supermarkten; 

 de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige - 

paté” aan supermarkten. 



 

 
 

398. Indien wordt gesteund op de Nielsen marktomvang: 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “kookham” een marktaandeel van 10-20% 

terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk hebben partijen 

hier een marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 600-700; 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “gevogelte” een marktaandeel van 20-30% 

terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk hebben partijen 

hier een marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 700-800; 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “droge worst - salami” een marktaandeel 

van 20-30% terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk 

hebben partijen hier een marktaandeel van 40-50% met een delta HHI van 700-800; 

 Het gezamenlijk marktaandeel in de productmarkt van “overige - gekookte worst” ligt lager 

dan 20-30% in 2021 maar was hoger in 2019 en 2020, respectievelijk 20-30% met delta HHI 

van 300-400 en 20-30% met delta HHI van 200-300; 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “overige - Paté” een marktaandeel van 30-

40% terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 0-10%. Gezamenlijk hebben 

partijen hier een marktaandeel van 40-50% met een delta HHI van 500-600. 

399. Indien wordt gesteund op de GfK marktomvang: 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “kookham” een marktaandeel van 10-20% 

terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk hebben partijen 

hier een marktaandeel van 20-30% met een delta HHI van 400-500. 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “gevogelte” een marktaandeel van 10-20% 

terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk hebben partijen 

hier een marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 600-700. 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “droge worst - salami” een marktaandeel 

van 20-30% terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk 

hebben partijen hier een marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 700-800. 

400. De voormelde delta HHI’s tonen aan dat er een aanzienlijke stijging221 is van de concentratie in de 

betrokken markten. Enkel de voor de betrokken markt “kookworst” lijkt op basis van de beperkte 

samenvoeging van de marktaandelen het risico op een beperking van de mededinging beperkt.  

401. De neerwaartse nationale markt voor verkoop van versneden en verpakte bewerkte vleeswaren 

aan supermarkten is echter onderhevig aan de rol van de supermarkten die de productie enerzijds en 

de versnijding en verpakking anderzijds vaak proberen uit elkaar te halen in de contracten die ze 

uitschrijven. Hierdoor reflecteren de verkoopmarktaandelen de marktpositie van de producenten niet 

correct aangezien de versnijder-verpakker die het afgewerkte product verkoopt aan de supermarkt, 

niet zelf de inkoopprijs met de producent heeft onderhandeld. Daarom wordt in de volgende sectie de 

 
221 Volgens de Richtsnoeren horizontale fusies van de Europese Commissie, §20 is het evenzeer onwaarschijnlijk dat de 
Commissie horizontale mededingingsbezwaren zal zien in geval van een fusie met een HHI na fusie tussen 1.000 en 2.000 en 
een delta van minder dan 250, of in geval van een fusie met een HHI van meer dan 2.000 en een delta van minder dan 150, 
behalve wanneer bijzondere omstandigheden zich voordoen. 



 

 
 

marktconcentratie in de opwaartse markt voor productie van bewerkte vleeswaren voor verkoop (in 

bulk of zelf verpakt en versneden) aan supermarkten meer uitgebreid besproken. 

402. De marktaandelen en marktconcentratie op de neerwaartse markten voor verkoop van versneden 

en verpakte bewerkte vleeswaren aan supermarkten blijven echter parallel hiermee ook van belang 

voor de beoordeling van de transactie. Indien de marktaandelen van partijen van neerwaartse verkoop 

worden vergeleken met deze van opwaartse productie, dan zijn deze doorgaans beduidend hoger voor 

de verkoop dan voor de productie voor de productmarkten kookham, kookworst en paté, terwijl het 

omgekeerde het geval is voor gevogelte en droge worst. [VERTROUWELIJK]. Aangezien de partijen 

gezamenlijk net het grootst zijn in de productie van gevogelte en droge worst, is deze observatie in lijn 

met de prikkel van de supermarkten om de productie en verdere versnijding en verpakking uit te 

splitsen om de onderhandelingspositie van verticaal geïntegreerde producenten in te perken. De 

impact van de concentratie op deze marktpraktijk en de mogelijke gevolgen voor de eindconsument 

worden hieronder nog verder geanalyseerd in de sectie contrafeitelijke omstandigheden 

(“counterfactual analysis”). 

IX.2.3 De opwaartse nationale markt voor de productie van bewerkte vleeswaren voor 

verkoop (zelf verpakt en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan 

supermarkten, uitgesplitst naar productcategorieën 

403. Volgende markten worden beschouwd als een betrokken markt: 

 de opwaartse nationale markt voor productie van “kookham” voor verkoop (zelf verpakt en 

versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

 de opwaartse nationale markt voor productie van “gevogelte” voor verkoop (zelf verpakt 

en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

 de opwaartse nationale markt voor productie van “droge worst - salami” voor verkoop (zelf 

verpakt en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten; 

 de opwaartse nationale markt voor productie van “overige - paté’ voor verkoop (zelf 

verpakt en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten. 

404. Indien wordt gesteund op de Nielsen marktomvang: 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “kookham” een marktaandeel van 10-20% 

terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 20-30%. Gezamenlijk hebben partijen 

hier een marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 500-600; 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “gevogelte” een marktaandeel van 10-20% 

terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 30-40%. Gezamenlijk hebben partijen 

hier een marktaandeel van 40-50% met een delta HHI van 1000-1100; 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “droge worst - salami” een marktaandeel 

van 20-30% terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk 

hebben partijen hier een marktaandeel van 40-50% met een delta HHI van 700-800; 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “overige - paté” een marktaandeel van 20-

30% terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 0-10%. Gezamenlijk hebben 

partijen hier een marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 300-400. 

405. Indien wordt gesteund op de GfK marktomvang: 



 

 
 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “kookham” een marktaandeel van 10-20% 

terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk hebben partijen 

hier een marktaandeel van 20-30% met een delta HHI van 300-400; 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “gevogelte” een marktaandeel van 10-20% 

terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 20-30%. Gezamenlijk hebben partijen 

hier een marktaandeel van 40-50% met een delta HHI van 800-900; 

 Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “droge worst - salami” een marktaandeel 

van 20-30% terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk 

hebben partijen hier een marktaandeel van 40-50% met een delta HHI van 700-800. 

406. Om de marktpositie van partijen en concurrenten te bepalen werd er een marktreconstructie 

uitgevoerd waarbij per productmarkt zowel volumecijfers als omzetcijfers werden opgevraagd bij 

partijen en concurrenten. Gezien er bij de productiecijfers van Ter Beke rekening werd gehouden met 

snijverliezen en bederf, werd op de verkoopcijfers van de concurrenten ook rekening gehouden met 

bederf bij supermarkten. 

407. Ten eerste werd een marktreconstructie uitgevoerd op basis van volume voor het jaar 2021 

waarbij de meest conservatieve marktomvang van Nielsen werd weerhouden als referentie voor de 

totale markt. 

408. Voor de productmarkt “kookham” werd door de marktreconstructie op basis van volume een 

dekking behaald van 99,5% ten opzichte van de Nielsen marktomvang. Er zijn drie marktspelers met 

een individueel marktaandeel boven de 10%, de aanmeldende partijen en één concurrent. Deze 

concurrent heeft een individueel marktaandeel hoger dan Ter Beke maar lager dan CFG Benelux. Twee 

concurrenten halen net geen 10% marktaandeel.  

409. Voor de productmarkt “gevogelte” werd door de marktreconstructie op basis van volume een 

dekking behaald van 91,3% ten opzichte van Nielsen marktomvang. Er zijn drie marktspelers met een 

individueel marktaandeel boven de 10%, de aanmeldende partijen en één concurrent. Deze concurrent 

heeft een individueel marktaandeel hoger dan Ter Beke maar lager dan CFG Benelux. 

410. Voor de productmarkt “droge worst - salami” werd door de marktreconstructie op basis van 

volume een dekking behaald van 52,4%222 ten opzichte van Nielsen marktomvang. Enkel de partijen 

halen individueel een marktaandeel boven de 10%. Gezamenlijk zijn de aanmeldende partijen 10x 

groter dan de eerstvolgende concurrent. 

411. Voor de productmarkt “paté” werd door de marktreconstructie op basis van volume een dekking 

behaald van 83,5% ten opzichte van Nielsen marktomvang. Er zijn twee marktspelers met een 

individueel marktaandeel boven de 10%, Ter Beke en één concurrent. Deze concurrent heeft een 

individueel marktaandeel dat hoger is dan de gecombineerde marktaandelen van de partijen. 

412. Ten tweede werd een marktreconstructie uitgevoerd op basis van omzet voor het jaar 2021.  

 
222 Hoewel de volumedekking op de productmarkt “droge worst - salami” eerder laag ligt, doet dit geen afbreuk aan de 
correctheid van de marktaandelen van de concurrenten die werden bevraagd, omwille van het feit dat het verkoopvolume 
van iedere concurrent wordt gedeeld door de totale marktomvang zoals weergegeven door Nielsen. Deze lagere dekking 
impliceert wel dat er geen marktaandelen beschikbaar zijn voor de concurrenten die de overige 47,6% volume van de markt 
verkopen. Hetzelfde geldt voor de andere productmarkten op basis van volume. 



 

 
 

413. Voor het ontbrekende gedeelte ten opzichte van de totale Nielsen marktomvang (in volume) werd 

aan de hand van de gemiddelde prijs overheen partijen en concurrenten een inschatting gemaakt van 

de ontbrekende marktomzet om zo tot een inschatting te komen van totale marktomzet. 

414. Op basis van de marktreconstructie op basis van omzet zijn de marktaandelen voor de betrokken 

markten als volgt: 

415. Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “kookham” een marktaandeel van 10-20% terwijl 

CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk hebben partijen hier een 

marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 500-600; 

416. Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “gevogelte” een marktaandeel van 10-20% terwijl 

CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 30-40%. Gezamenlijk hebben partijen hier een 

marktaandeel van 50-60% met een delta HHI van 1200-1300; 

417. Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “droge worst - salami” een marktaandeel van 20-

30% terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 10-20%. Gezamenlijk hebben partijen hier 

een marktaandeel van 40-50% met een delta HHI van 800-900; 

418. Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “overige - paté” een marktaandeel van 20-30% 

terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 0-10%. Gezamenlijk hebben partijen hier een 

marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 300-400. 

419. In de productmarkt “kookham” zijn er in de marktreconstructie op basis van omzet vier 

marktspelers met een individueel marktaandeel boven de 10%, de aanmeldende partijen en twee 

concurrenten. Deze twee concurrenten hebben een individueel marktaandeel hoger dan Ter Beke maar 

lager dan CFG Benelux. 

420. In de productmarkt “gevogelte” zijn er in de marktreconstructie op basis van omzet drie 

marktspelers met een individueel marktaandeel boven de 10%, de aanmeldende partijen en één 

concurrent. Deze concurrent heeft een individueel marktaandeel hoger dan Ter Beke maar lager dan 

CFG Benelux. 

421. In de productmarkt “droge worst - salami” zijn er in de marktreconstructie op basis van omzet 

twee marktspelers met een individueel marktaandeel boven de 10%. Enkel de partijen halen individueel 

een marktaandeel boven de 10%. Gezamenlijk zijn de aanmeldende partijen 10x groter dan de 

eerstvolgende concurrent. 

422. In de productmarkt “paté” zijn er in de marktreconstructie op basis van omzet drie marktspelers 

met een individueel marktaandeel boven de 10%, Ter Beke en twee concurrenten. Eén concurrent heeft 

een individueel marktaandeel lager dan Ter Beke maar hoger dan CFG Benelux en één concurrent heeft 

een individueel marktaandeel hoger dan Ter Beke en CFG Benelux. 

423. Over het algemeen kan er uit de marktreconstructie geconcludeerd worden dat de betrokken 

markten in het verleden reeds sterk geconcentreerd waren, waarbij de partijen reeds een sterke 

marktpositie hadden in vergelijking met het zeer beperkt aantal andere concurrenten van een 

vergelijkbare grootteorde, en dat de voorliggende fusie deze concentratie in zeer sterke mate verder 

zal verhogen voor de productmarkten kookham, gevogelte, droge worst-salami en paté. 

424. Door de samenvoeging van hun marktaandelen zullen partijen post-transactie in termen van 

omzet het reeds bestaande marktleiderschap van één van beiden (dat van CFG voor kookham en 

gevogelte en dat van Ter Beke voor droge worst) aanzienlijk verstevigen en ze worden gezamenlijk ook 



 

 
 

marktleider op de productmarkt “overige - paté”, hetgeen een belangrijke aanwijzing van de 

vergroting van hun marktmacht is. 

425. De resultaten van de marktreconstructie geven verder een asymmetrisch beeld weer van de 

marktstructuur in termen van welke andere concurrenten actief zijn in de betrokken markten naast de 

partijen. Er is geen enkele andere marktspeler die sterk staat overheen de verschillende betrokken 

markten (i.e. de belangrijkste concurrent is steeds een andere marktspeler voor de verschillende 

productmarkten), terwijl dit wel reeds het geval was voor beide partijen in het verleden. De andere 

grote marktspelers in de Belgische sector van bewerkte vleeswaren zijn steeds relatief sterk in één 

markt, maar zijn beduidend kleinere marktspelers in de andere markten. Dit in contrast met partijen 

die beiden momenteel reeds een sterke positie hebben in de betrokken markten voor kookham, 

gevogelte, droge worst en paté. Hierdoor zijn partijen in termen van totale productie overheen de 

betrokken markten beiden vandaag reeds groter in termen van productievolumes in vergelijking met 

eender welke concurrent. Deze asymmetrie neemt sterk toe ten gevolge van de fusie en dit zal de 

marktmacht van partijen binnen de betrokken markten verder vergoten. 

426. De auditeur concludeert dat op de opwaartse nationale markten voor productie van “kookham”, 

“gevogelte”, “droge worst - salami” en “overige - paté” voor verkoop (zelf verpakt en versneden, of 

verpakt en versneden door derden) aan supermarkten er een grote samenvoeging is van 

marktaandelen, met een aanzienlijke stijging van de marktconcentratie en er bestaat hierdoor een 

groot risico op negatieve horizontale effecten ten gevolge van de door de transactie vergrote 

marktmacht van de partijen op deze markten. 

IX.2.4 De neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees 

geproduceerd door derden voor supermarkten, niet uitgesplitst per productcategorie 

427. De volgende markt werd beschouwd als een betrokken markt: 

 de neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees 

geproduceerd door derden voor supermarkten 

428. Ter Beke heeft op deze markt een marktaandeel van 40-50% terwijl CFG Benelux hier een 

marktaandeel heeft van 0-10%. Gezamenlijk hebben partijen hier een marktaandeel van 40-50% met 

een delta HHI van 200-300. 

429. Zelf heeft Ter Beke reeds een sterke marktpositie op deze markt maar het marktaandeel van CFG 

Benelux dat hier wordt bijgevoegd door de fusie is beperkt. 

430. In het voorlopige onderzoek (Fase 1) werd de directe impact van de fusie op deze markt niet in 

detail geanalyseerd. Een indirect effect van de fusie op deze markt, doordat partijen na de fusie 

mogelijks de prikkel hebben om meer verwerkte vleeswaren proberen te verkopen op verticaal 

geïntegreerde wijze, waarbij ze zelf instaan voor zowel de productie als de versnijding en verpakking 

hiervan, wordt hieronder wel mee in rekening genomen. 

IX.2.5 De nationale markt voor de verkoop van bewerkte vleeswaren aan groothandelaars, 

uitgesplitst naar productcategorieën 

431. De volgende markten werden beschouwd als een betrokken markt: 

 de nationale markt voor de verkoop van “gevogelte” aan groothandelaars;  

 de nationale markt voor de verkoop van “droge worst – salami“ aan groothandelaars.  



 

 
 

432. Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “gevogelte” een marktaandeel van 0-10% terwijl 

CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 20-30%. Gezamenlijk hebben partijen hier een 

marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 500-600. 

433. Ter Beke heeft in 2021 in de productmarkt van “Droge worst - salami” een marktaandeel van 0-

10% terwijl CFG Benelux hier een marktaandeel heeft van 20-30%. Gezamenlijk hebben partijen hier 

een marktaandeel van 30-40% met een delta HHI van 500-600. 

434. Post-transactie is er een aanzienlijke samenvoeging van marktaandelen van de partijen, met een 

aanzienlijke stijging223 van de marktconcentratie voor zowel het productsegment “gevogelte” als 

“droge worst - salami”. 

IX.2.6 Conclusie marktconcentratie 

435. Er kan geconcludeerd worden dat binnen het verkoopkanaal supermarkten de voorliggende 

transactie leidt tot een aanzienlijke samenvoeging van reeds hoge marktaandelen, met een sterke 

verhoging van de marktconcentratie tot gevolg. 

436. De volgende tabellen vatten nog eens de verschuivingen in de marktstructuur samen op basis van 

de marktreconstructie voor productie in de productmarkten kookham, gevogelte, droge worst-salami 

en paté, waarbij het cijfer in het vet de plaats in de ranking naar grootte weergeeft en tussen de 

vierkante haakjes wordt een indicatie van het marktaandeel gegeven:  

 Voor de transactie (in termen van omzet 2021) 

2021 Ter Beke CFG concurrent1 concurrent2 

kookham 3 [10-20%] 1 [10-20%] 2 Derde1 [<20%] 4 Derde2 [<20%] 

gevogelte 3 [10-20%]  1 [30-40%] 2 Derde3 [<25%] 4 Derde4  [<10%] 

droge worst- salami 1 [20-30%] 2 [10-20%] Fringe [<5%] Fringe [<5%] 

paté 2 [20-30%] 4 8 

 

1 Derde5 [<35%] 3 Derde6 [<15%] 

 

 Na de transactie (in termen van omzet 2021) 

2021 Ter Beke/CFG concurrent 1 concurrent 2 

kookham 1 [30-40%] 2 Derde1 [<20%] 3 Derde2 [<20%] 

gevogelte 1 [50-60%] 2 Derde3 [<25%] 3 Derde4 [<10%] 

droge worst- salami 1 [40-50%] Fringe [<5%] Fringe [<5%] 

paté 1 [30-40%] 2 Derde5 [<35%] 3 Derde6 [<10%] 

 

437. De tabellen tonen nogmaals aan dat gezamenlijk partijen een zeer sterke marktpositie verwerven 

overheen de vier betrokken productmarkten. De creatie van een dominante positie voor gevogelte en 

 
223 Volgens de Richtsnoeren horizontale fusies van de Europese Commissie §20 is evenzeer onwaarschijnlijk dat de Commissie 
horizontale mededingingsbezwaren zal zien in geval van een fusie met een HHI na fusie tussen 1 000 en 2 000 en een delta 
van minder dan 250, of in geval van een fusie met een HHI van meer dan 2 000 en een delta van minder dan 150, behalve 
wanneer bijzondere omstandigheden zich voordoen. 



 

 
 

droge worst is hierbij niet uitgesloten, aangezien partijen voor gevogelte gezamenlijk meer dan de helft 

van de marktvraag voor hun rekening nemen en meer dan dubbel zo groot zijn dan de eerstvolgende 

concurrenten en voor droge worst een marktaandeel hebben van meer dan 40%, maar waarbij ze meer 

dan 10 keer groter zijn dan de eerstvolgende concurrent. 

438. Een andere manier om de grote impact van de voorliggende transactie op de marktstructuur te 

illustreren is als volgt. Uit de marktreconstructie volgt dat indien er enkel rekening wordt gehouden 

met marktspelers met een marktaandeel van minstens 10%, dan betreft het in termen van aantal 

marktspelers een twee-naar-één fusie voor droge worst, een drie-naar-twee fusie voor gevogelte en 

een vier-naar-drie fusie voor kookham en paté.  

439. Wanneer rekening wordt gehouden met alle spelers met een marktaandeel van minstens 5%, dan 

betreft het nog steeds een twee-naar-één fusie voor droge worst, een vier-naar-drie fusie voor 

gevogelte en paté en een acht naar zeven fusie voor kookham.  

440. Het gezamenlijk marktaandeel van partijen en dus ook de marktconcentratie voor de neerwaartse 

markt voor verkoop van versneden en verpakte bewerkte vleeswaren aan supermarkten is voor 

gevogelte en droge worst iets lager in vergelijking met de opwaartse productie (maar is wel hoger voor 

kookham, paté en kookworst). Dit suggereert dat de supermarkten de onderhandelingsmacht die 

voortvloeide uit het marktleiderschap in termen van productie van CFG voor gevogelte en van Ter Beke 

voor droge worst in het verleden reeds probeerden in te perken door productie los te koppelen van de 

versnijding en verpakking hiervan. 

441. Ten slotte vindt er, in lijn met het beeld in het supermarkten verkoopkanaal, na de concentratie 

ook een aanzienlijke samenvoeging van marktaandelen van de partijen met een sterke verhoging van 

de marktconcentratie plaats in het groothandelaar verkoopkanaal voor de productmarkten gevogelte 

en droge worst.  

IX.3 Horizontale niet-gecoördineerde gevolgen  

IX.3.1 Inleiding 

442. In het algemeen kunnen niet-gecoördineerde (horizontale) gevolgen ontstaan wanneer, als 

gevolg van de transactie en een daaruit volgende verminderde concurrentiedruk, de partijen na de 

concentratie een drijfveer en het vermogen hebben om prijzen te verhogen en/of kwaliteit te 

verminderen zonder dat er daarvoor een coördinatie met andere concurrenten nodig is. Bovendien 

kunnen, als gevolg van de verminderde concurrentiedruk, andere marktspelers, die niet betrokken zijn 

bij de transactie, op hun beurt het voordelig vinden om hun prijzen te verhogen, met als gevolg dat er 

zich aanzienlijke prijsverhogingen over de gehele markt kunnen voordoen. 

443. Uit het hoofdstuk marktstructuur en marktconcentratie kan worden afgeleid dat één of beide 

fuserende partijen in de verschillende betrokken markten vandaag reeds een belangrijke marktpositie 

innemen, en zo hun positie op deze betrokken markten verder gezamenlijk zullen versterken. Een 

belangrijk gevolg hiervan is dat partijen hun marktleiderschap, en mogelijks ook prijsleiderschap als 

gevolg hiervan, verder kunnen versterken met een aanzienlijke vermindering van de concurrentie die 

de partijen voorheen op elkaar uitoefenden. In de beoordeling van de horizontale niet-gecoördineerde 

effecten zal een bijzondere aandacht uitgaan naar de sterke marktposities die partijen aannemen op 

zowel productie- als verkoopniveau.  



 

 
 

444. De mogelijkheid dat zulke niet-gecoördineerde gevolgen zich kunnen voordoen, is echter minder 

waarschijnlijk in het geval de afnemers van de partijen over voldoende uitwijkmogelijkheden 

beschikken, bijvoorbeeld doordat andere marktspelers over voldoende capaciteit beschikken om hun 

productie op een winstgevende wijze op te voeren. Niet-gecoördineerde gevolgen kunnen zich evenwel 

ook voordoen wanneer de partijen een drijfveer en het vermogen zouden hebben om 

groeimogelijkheden van kleinere concurrenten te bemoeilijken en/of de concurrentiemogelijkheden 

van concurrerende marktspelers te beperken. 

445. De beoordeling van de niet-gecoördineerde gevolgen zal worden uitgevoerd voor volgende 

betrokken productmarkten:  

 binnen het verkoopkanaal supermarkten:   

- de productie van verwerkte vleeswaren voor de aparte markten voor kookham, 

gevogelte, droge worst (incl. salami) en paté;  

- de verkoop van versneden en verpakte verwerkte vleeswaren voor de aparte markten 

voor kookham, gevogelte, droge worst (incl. salami), kookworst en paté.  

 binnen het verkoopkanaal groothandelaars voor de aparte markten voor gevogelte en 

droge worst (incl. salami). 

446. Waar relevant zal een uitsplitsing gemaakt worden naar verkoopkanaal en/of productcategorie. 

IX.3.2 Bezorgdheden uit de markt 

447. Alvorens in te gaan op de wijzen waarop negatieve unilaterale gevolgen ten gevolge van de 

voorliggende transactie precies tot stand kunnen komen is het nuttig om eerst de bezorgdheden die 

de mogelijks geïmpacteerde afnemers van partijen hierbij hebben samen te vatten, zodat de verder 

omschreven schadetheorieën hieraan kunnen worden afgetoetst.    

448. Enerzijds geven de supermarkten over het algemeen aan dat de marktmacht van de 

gecombineerde entiteit zal stijgen, dat de dominantie ten aanzien van andere marktspelers zal 

toenemen, aangezien beide marktspelers tot de grootste op de markt behoren, alsook elkaars 

voornaamste concurrenten zouden zijn. Daarnaast wordt aangegeven dat de concentratie tot gevolg 

zou hebben dat supermarkten het risico minder kunnen spreiden over meerdere leveranciers, en dat 

de partijen daaruit een versterkte onderhandelingspositie op de prijszetting zouden bekomen.224  

449. De meerderheid van de bevraagde groothandelaars verwacht een impact op hun activiteiten die 

zich zal laten voelen op het gebied van prijsonderhandelingen en productaanbod, in het bijzonder voor 

droge worsten en salami. Er wordt verder gevreesd voor een verminderd assortiment door 

kostenreducties en door assimilatie van het aanbod tussen de partijen. Een handelaar merkt daarbij 

op dat assortimentsinkrimping dan ook een invloed heeft op de prijs omdat elke fabrikant zal kijken 

om het product met de hoogste winstmarge aan te bieden. 

 

 

 
224 Zie de antwoorden van de supermarkten op de verzoeken om inlichtingen van 25 januari 2022, vragen 55-57. Deze 
bezorgdheden worden trouwens ook aangegeven door bepaalde concurrenten in hun antwoorden op het verzoek om 
inlichtingen van 3 of 7 februari 2022. 



 

 
 

IX.3.3 Aanzienlijke vermindering van de concurrentie ten gevolge van de voorgestelde 

concentratie 

IX.3.3.a Hoge marktaandelen en een hoog increment  

450. Op basis van de hierboven besproken hoge marktaandelen die beide partijen vandaag reeds 

bezitten in de verschillende betrokken markten en door het feit dat het gezamenlijk marktaandeel 

substantieel hoger ligt na de fusie in vergelijking met ervoor, kan in dit stadium geconcludeerd worden 

dat de concurrentie aanzienlijk dreigt te verminderen, en dat de partijen een prikkel zullen hebben om 

hun prijzen te verhogen, zowel in het verkoopkanaal supermarkten als groothandelaars. 

451. Ter illustratie worden de geschatte marktaandelen voor 2021 op de betrokken markten hernomen 

in volgende tabel.  

De neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte bewerkte vleeswaren aan supermarkten 

  Marktaandelen op basis van volume (Nielsen marktomvang) 

  Totale Markt (kg) MA Ter Beke MA CFG Gezamenlijk MA Delta HHI 

Kookham [VERTROUWELIJK] 10-20% 10-20% 30-40% 600-700 

Gevogelte [VERTROUWELIJK] 20-30% 10-20% 30-40% 700-800 

Droge worst - salami [VERTROUWELIJK] 20-30% 10-20% 40-50% 700-800 

Overige - Paté [VERTROUWELIJK] 30-40% 0-10% 40-50% 500-600 

De opwaartse nationale markt voor de productie van bewerkte vleeswaren voor verkoop (zelf verpakt en versneden. of 
verpakt en versneden door derden) aan supermarkten 

  Marktaandelen op basis van omzet (marktreconstructie) 

  Totale Markt (EUR) MA Ter Beke MA CFG Gezamenlijk MA Delta HHI 

Kookham [VERTROUWELIJK] 10-20% 10-20% 30-40% 500-600 

Gevogelte [VERTROUWELIJK] 10-20% 30-40% 50-60% 1200-1300 

Droge worst - salami [VERTROUWELIJK] 20-30% 10-20% 40-50% 800-900 

Overige - Paté [VERTROUWELIJK] 20-30% 0-10% 30-40% 300-400 

De nationale markt voor de verkoop van bewerkte vleeswaren aan groothandelaars 

  Marktaandelen op basis van volume (Nielsen marktomvang) 

  Totale Markt (kg) MA Ter Beke MA CFG Gezamenlijk MA Delta HHI 

Gevogelte [VERTROUWELIJK] 0-10% 20-30% 30-40% 500-600 

Droge worst - salami [VERTROUWELIJK] 0-10% 20-30% 30-40% 500-600 

 

452. Voor de fusie was het zo dat indien één van de partijen haar prijzen zou verhogen in één van de 

betrokken productmarkten, het zeer waarschijnlijk was dat een deel van de klanten die in reactie hierop 

zou uitwijken naar een andere producent hiervoor terecht zou komen bij de andere partij van deze 

fusie. Neem als voorbeeld de situatie in de productiemarkt voor verkoop aan supermarkten voor 

gevogelte (uit tabel conclusie marktconcentratie):  

2021 Ter Beke CFG concurrent1 concurrent2 

Gevogelte 3 [10-20%]  1 [30-
40%] 

2 Derde3 [<25%] 4 Derde4  [<10%] 

 

453. Stel dat CFG als marktleider haar prijzen had verhoogd voor haar gehele productgamma in deze 

productmarkt, dan zou waarschijnlijk een deel van (de aankoopvolumes van) de klanten zijn 

uitgeweken naar alternatieve producenten. Indien het uitwijkgedrag proportioneel zou zijn met de 



 

 
 

marktaandelen, dan zou ongeveer ⅖ van de vertrekkende klanten (of afgenomen aankoopvolumes)  

naar Ter Beke gegaan zijn. Na de fusie zijn dit echter geen verloren klanten meer want ze blijven binnen 

de fusieonderneming. Er valt in dit voorbeeld dus duidelijk concurrentiële druk weg vanwege Ter Beke 

na de fusie en CFG zal hierdoor de prikkel hebben om hogere prijzen te zetten dan voor de fusie, omdat 

er hierdoor nu minder klanten verloren gaan. 

454. In het algemeen suggereren de marktaandelen in de betrokken markten dat partijen een sterke 

prikkel zullen hebben om prijzen te verhogen na de fusie. 

IX.3.3.b Productdifferentiatie is een bron van marktmacht en partijen zijn naaste concurrenten 

455. Bovenstaande oefening is uiteraard erg theoretisch en idealiter is er informatie beschikbaar over 

het werkelijke uitwijkgedrag van klanten in reactie op prijswijzigingen. Dit is het geval in het bijzonder 

in markten die gekenmerkt worden door productdifferentiatie, waarbij in overweging dient worden 

genomen of en in welke mate de partijen vóór de concentratie als naaste concurrenten kunnen worden 

beschouwd. In de zin dat de producten van partijen mogelijks als meer of minder inwisselbaar 

beschouwd kunnen worden in vergelijking met de producten van de andere producenten, wat kan 

impliceren dat het uitwijkgedrag van de klanten niet helemaal proportioneel is met wat de 

marktaandelen suggereren. Hoe meer de producten van de partijen als substitueerbaar beschouwd 

worden door de klanten in vergelijking met de producten van de concurrenten, hoe groter de prikkel 

voor partijen om na de fusie prijzen te verhogen. 

456. Een bron van productdifferentiatie in de sector van verwerkte vleeswaren is de keuze van 

producenten om enerzijds private label producten aan te bieden aan supermarkten en groothandels 

en anderzijds merkproducten. Zoals reeds besproken in de sectie productmarktafbakening is het 

verschil tussen beiden niet afdoende om aparte markten te definiëren. Zo zijn er geen beduidende 

verschillen in het productieproces en beide producten zijn voldoende substitueerbaar voor de 

eindconsument opdat ze tot dezelfde markt behoren, hoewel bepaalde consumenten wel een 

uitgesproken voorkeur kunnen hebben voor één van beide. Supermarkten en groothandelaars hebben 

daardoor doorgaans een gebalanceerd gamma van beide producten in de aanbieding, waarbij er een 

tendens is naar meer consumptie van private label producten (mede gestuurd door de supermarkten). 

Binnen het private label segment is overigens ook sprake van een zeker productdifferentiatie aangezien 

supermarkten private label contracten uitschrijven voor zowel premium, mainstream als basic 

producten, waarvoor er bij producenten dus ook specialisatie kan plaatsvinden. In het algemeen is het 

van belang dat er productdifferentiatie bestaat binnen de betrokken productmarkten voor de 

beoordeling van de gevolgen van een fusie, aangezien dit een bron is van marktmacht voor partijen en 

hun concurrenten. 

457. Of een producent in meer of mindere mate gespecialiseerd is in het aanbieden van (bepaalde 

types van) private label of merkproducten kan uiteraard een rol spelen voor de uitwijkmogelijkheden 

van een supermarkt of groothandelaar indien deze wenst te reageren op een prijsstijging voor een van 

deze twee types producten bij een bepaalde producent.   

458. Voor partijen is het zo dat CFG zowel een breed gamma heeft van merkproducten binnen de 

verschillende productmarkten, alsook actief is in de productie van private label producten. Ter Beke is 

daarentegen meer uitgesproken gespecialiseerd in de productie (en de versnijding en verpakking) van 

private label producten. 



 

 
 

459. Ter illustratie geeft de volgende tabel een uitsplitsing weer van de productie van de partijen voor 

de verkoop aan supermarkten in 2021 naar merkproducten en private label producten:   

Branded 

  Productie 
Percentage “branded” ten opzichte van 

totaal  

Product-
segment Ter Beke (kg) CFG (kg) 

Ter Beke + 
CFG (kg) Ter Beke (%) CFG (%) 

Ter Beke + 
CFG (%) 

Kookha
m 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

Gevogelt
e 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

Droge 
worst 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

Overige 
– Paté 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

Private Label 

 Productie 
Percentage “private label” ten opzichte 

van totaal  

Product-
segment Ter Beke (kg) CFG (kg) 

Ter Beke + 
CFG (kg) Ter Beke (%) CFG (%) 

Ter Beke + 
CFG (%) 

Kookha
m 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

Gevogelt
e 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

Droge 
worst 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

Overige 
– Paté 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

[VERTROUWELIJ
K] 

 

460. Deze tabel bevestigt dat Ter Beke gespecialiseerd is in private label producten in de betrokken 

markten voor de verkoop aan supermarkten. CFG is echter duidelijk ook actief in het private label 

segment in alle betrokken markten, met name voor kookham en gevogelte, en de productie van private 

label producten is zeker ook niet verwaarloosbaar voor droge worst en paté. Voor droge worst en paté 

is CFG ook sterk in het merkensegment. 

461. Voor droge worst is CFG relatief meer gefocust op [VERTROUWELIJK], maar hier dient wel bij 

opgemerkt te worden dat in deze productmarkt partijen momenteel de enige twee grote marktspelers 

zijn [VERTROUWELIJK] en er zijn dus geen andere naaste concurrenten aanwezig. Hier valt er dus 

duidelijk concurrentiële druk weg voor beide partijen na de fusie. Aangezien er ook een zekere 

vraagsubstitutie is bij de eindconsument tussen beide product types konden supermarkten er voor de 

fusie overigens ook voor opteren om in het geval van prijsstijgingen het productgamma meer te 

oriënteren richting private label in de plaats van merkproducten en vice versa. Ook deze keuze wordt 

in grote mate ingeperkt indien de twee grootste aanbieders van beide producttypes fuseren. 

462. Voor gevogelte is er slechts een andere speler actief met een gelijkaardige grootteorde als deze 

van partijen. De speler produceert zowel private label producten als een aantal merkproducten. Deze 

speler kan dus ook als een naaste concurrenten beschouwd worden van partijen, vergelijkbaar met 

partijen onderling. Deze drie markt spelers onderscheiden zich hiermee wel van de overige kleinere 



 

 
 

marktspelers, waarvan bijvoorbeeld niet verwacht wordt dat ze kunnen meedingen naar (alle) grote 

volume contracten van supermarkten. 

463. Voor paté is er een verglijkbare situatie, waarbij er één andere grote marktspeler is naast partijen, 

en deze 3 onderscheiden zich duidelijk van de overige gefragmenteerde concurrenten. 

464. Voor kookham is een van de twee grootste concurrenten gespecialiseerd in private label, net zoals 

partijen, maar is wel beduidend kleiner. De andere concurrent is enkel actief in merkproducten en deze 

dingt niet mee naar de private label contracten van supermarkten.   

465. Bovenstaande tabel illustreert verder ook dat de fusieonderneming na de fusie een breder 

portfolio van producten zal kunnen aanbieden binnen de betrokken markten, met name voor droge 

worst en paté, en dit mogelijks zal kunnen uitspelen in de onderhandelingen, zowel naar 

groothandelaars als naar supermarkten toe indien deze meerdere producttypes wensen aan te kopen. 

Overheen productcategorieën zal de fusieonderneming overigens de enige marktspeler zijn in de 

industrie van productie en verkoop van bewerkte vleeswaren met een dergelijke marktpositie, wat voor 

de fusieonderneming mogelijks een bijkomende bron van marktmacht vormt.225 

466. Deze analyse suggereert dat partijen naaste concurrenten in de betrokken markten, hoogstens 

tezamen met nog een enkele derde speler (niet voor droge worst waar partijen de enige twee grote 

spelers zijn). Na de fusie zal er dus in sterke mate concurrentiedruk wegvallen tussen partijen met een 

sterke prikkel tot het verhogen van prijzen als gevolg. Deze analyse impliceert ook dat er zeker geen 

reden is om aan te nemen dat de uitwijkmogelijkheden van supermarkten in grote mate 

disproportioneel zijn met deze die de marktaandelen impliceren, zoals hierboven besproken. 

IX.3.3.c Analyse tenderdata voor verkoop private label producten aan supermarkten bevestigd dat 

partijen naaste concurrenten zijn 

467. Teneinde verder na te gaan of partijen door supermarkten als inwisselbaar worden beschouwd, 

kan gebruik gemaakt worden van tenderdata, aangezien supermarkten regelmatig gebruik maken van 

tenders om zich te voorzien van private label bewerkte vleeswaren.  

468. Het is belangrijk hierbij onmiddellijk aan te merken dat het slechts gaat om een partiële analyse 

binnen het supermarkten verkoopkanaal aangezien contracten voor merkproducten doorgaans 

bilateraal onderhandeld worden (en dus niet via tenders) met de producenten en dat ook sommige 

private label contracten niet via tenders worden toegekend. In regel zijn de supermarkten en 

producenten vrij om contracten af te sluiten in eender welke vorm en supermarkten zullen dus enkel 

tenders uitschrijven indien ze dit opportuun achten. Desalniettemin is het instructief om de bestaande 

tenderdata te analyseren om de concurrentiële dynamiek in de sector beter te begrijpen.  

469. In casu heeft de auditeur de beschikking over enerzijds (gedeeltelijke) tenderdata die de 

aanmeldende partij (Ter Beke en CFG apart) heeft bezorgd, en anderzijds door de auditeur 

opgevraagde tenderdata bij supermarkten (voor zover deze beschikbaar was). 

470. Op deze tenderdata werden een aantal analyses uitgevoerd. Het betreft telkens (op beide 

datasets) een analyse van effectieve switching, alsook een analyse van het aandeel dat elke leverancier 

aanhield in de gewonnen tenders (2019-2021) en tenslotte bijkomend op de tenderdata van de 

supermarkten een runner-up analyse. Deze worden hieronder aangegeven. 

 
225 Het feit dat partijen mogelijks hun marktmacht overheen productcategorieën kunnen uitspelen, zie PV van 06/05/2022 
van Volys. 



 

 
 

i) Tenderdata van partijen [database Ter Beke en database CFG] 

 Analyse van effectieve switching 

471. Effectieve switching kan voor deze databases worden vastgesteld door bij opeenvolgende tenders 

van identieke producten te observeren welke leveranciers er werden gekozen, of er van leverancier 

werd veranderd, en welke de nieuwe leverancier ten opzichte van de voormalige leverancier was. 

472. Doordat er opeenvolgende tenders voor identieke producten zijn vereist kunnen enkel de 

tenderdata van partijen met betrekking tot [VERTROUWELIJK]  in aanmerking worden genomen voor 

de switching analyse.226 De resultaten worden hierna weergegeven. 

Switching analyse [VERTROUWELIJK] (tenderdata partijen) 

 

Ter Beke tender data  Kookham Gevogelte Droge worst  
overige - paté 

(specifieke vermelding Paté) 

Aantal (#) identiek product met opeenvolgende 
tender227 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Aantal (#) gevallen van switching [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tonnage van switching [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Aantal (#) van switching tussen partijen [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tonnage van switching tussen partijen [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

CFG tender data  Kookham Gevogelte Droge worst  overige - paté 
(specifieke vermelding Paté) 

Aantal (#) opeenvolgende tenders met identiek 
product [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Aantal (#) gevallen van switching [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

tonnage switching [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Aantal gevallen van switching tussen partijen [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tonnage van switching tussen partijen [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

473. Uit bovenstaand overzicht (sample [VERTROUWELIJK]) wordt afgeleid dat het aantal gevallen van 

switching bij tenders zeer laag ligt. Twee van de drie geobserveerde gevallen van switching op de 

sample [VERTROUWELIJK] betreffen twee opeenvolgende veranderingen tussen partijen voor 

kookham.228  

474. Een tweede conclusie die uit deze analyse op de sample [VERTROUWELIJK]  volgt, is dat voor een 

hoog aandeel van tenders ervoor werd gekozen om dezelfde leverancier aan te houden. Daarbij kan 

het bijkomend zinvol zijn om op te lijsten hoeveel tenders elk van de vermelde leveranciers heeft 

gewonnen, als een indirecte indicatie van naaste concurrentie (per productsegment). 

 Analyse van het aandeel van elk van de winnaars in de tenderdata van partijen 

 
226 De opgegeven tenderdata van Delhaize, Carrefour, Colruyt en Lidl laten niet toe om opeenvolgende tenders voor identieke 
producten te identificeren. De tenderdata van Lidl betreft een te beperkte sample om een switching analyse te kunnen 
uitvoeren (met name CFG tenderdata). 
227 Er werd gerekend met een interval van twee opeenvolgende tenders. Een identiek product met twee opeenvolgende 
tenders (A en B) werd gerekend als één geval van opeenvolgende tenders (AB) en identieke producten met drie 
opeenvolgende tenders (A, B en C) werd gerekend als twee gevallen van opeenvolgende tenders (AB en BC). Gevallen met 
een identiek product waarbij de periodedata (einddatum A op startdatum B) niet aansluiten werden niet meegerekend. 
228 [VERTROUWELIJK]  



 

 
 

475. Deze analyse229 wordt hieronder weergegeven: 

Productsegment kookham  - tenders Ter Beke  

Tender uitgeschreven 
door  aantal % aantal  tonnage tonnage % opmerkingen 

Aldi [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Colruyt [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Delhaize [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 
Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Ter Beke [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

D'Agrifral [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Imperial [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Imperial - Group of 
Butchers [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]  
Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

  

Productsegment kookham - tenders CFG 

Tender uitgeschreven 
door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Aldi [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Lidl [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Colruyt [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Delhaize [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

  

Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Imperial [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

D'Agrifral [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Ter Beke [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Ben’s Retail [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]  

Gustoland [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Group of Butchers [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Brackenier (Group of 
Butchers) 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 
  

Niet bekend [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 

Productsegment gevogelte - tenders Ter Beke 

Tender uitgeschreven 
door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Aldi [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Lidl [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Carrefour  [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Colruyt [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 
229 Zie hiervoor ook supra bij de analyse onder geografische markt, punt 0 waarbij dezelfde analyse is gebruikt om het aantal 
Belgische vs. buitenlandse producenten aan te tonen. 
Niettemin de tenders per productsegment van enerzijds Ter Beke en anderzijds CFG mogelijks kunnen overlappen (m.a.w. 
eenzelfde tender voor hetzelfde product en zelfde tijdsperiode kan in de lijst van beide partijen zijn opgenomen), kan toch 
worden vastgesteld welke partijen (per aparte database) de meeste tenders heeft gewonnen. Deze analyse kan daarentegen 
niet worden toegepast op een combinatie van beide databases, gezien dit het aandeel van de voornaamste marktspelers 
artificieel zou kunnen verhogen. 
De analyse is in principe van toepassing op tenderdata waarbij alle retailers zijn opgenomen. Niettemin heeft de database 
een sterke bias naar [VERTROUWELIJK], zoals blijkt uit de aangegeven cijfers. 



 

 
 

Delhaize [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

  

Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Volys [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Imperial [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Ter Beke [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Ter Beke - Imperial [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Bauwens [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Niet bekend [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]  

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 

Productsegment gevogelte - tenders CFG 

Tender uitgeschreven door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Aldi [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Lidl [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Delhaize [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Colruyt [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 
Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Imperial [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Volys [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Ter Beke [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Bauwens [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Bauwens - Volys [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Ter Beke - Ernell [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

(LS Frais) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Pending [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 

Productsegment droge worst - tenders Ter Beke 

Tender uitgeschreven 
door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Aldi [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Lidl [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Delhaize [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Carrefour [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 
Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Ter Beke [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Imperial [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

De Nil [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

De Keyser, Imperial, Ter 
Beke, Saccor, Joka, 
Salaisons Blaise, De Nil, 
Argal, Parmacotto [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Carnicas Serrano [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Pending [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 



 

 
 

Productsegment droge worst - tenders CFG 

Tender uitgeschreven door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Aldi [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Lidl [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Carrefour [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Delhaize [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Colruyt [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 
Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Imperial [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Ter Beke [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Duitse fabrikant onbekend [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Niet bekend [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

De Keyser [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

      

Productsegment overige - specifieke vermelding paté - tenders Ter Beke 

Tender uitgeschreven door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Aldi [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Lidl [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Delhaize [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

  

Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Ter Beke [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Ter Beke, San Pareil, Detry, 
Imperial, De Spiegeleire [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Detry [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Vandenborre via slicing LS 
frais [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Niet bekend [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]  
Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 

Productsegment overige - specifieke vermelding paté - tenders CFG 

Tender uitgeschreven door  aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Aldi [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Carrefour [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Delhaize [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

  

Winnaars aantal aantal % tonnage tonnage % opmerkingen 

Imperial [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Detry [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Ter Beke [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]   

 

 

 

 



 

 
 

476. Uit deze analyse kunnen volgende conclusies worden getrokken: 

- uit de tenderdata Ter Beke voor kookham verschijnt een groep van drie naaste concurrenten: 

[VERTROUWELIJK]. Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot twee marktspelers waarbij 

de gecombineerde entiteit 60-70% van het aantal tenders voor 60-70% van het volume230 zou 

vertegenwoordigen, gevolgd door [VERTROUWELIJK]als de voornaamste concurrent met 30-40% 

van het aantal tenders voor 20-30% van het volume; 

- uit de tenderdata CFG voor kookham verschijnt een groep van vier naaste concurrenten: 

[VERTROUWELIJK]. Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot drie marktspelers, waarbij 

de gecombineerde entiteit 40-50% van het aantal tenders voor 60-70% van het volume zou 

vertegenwoordigen, met [VERTROUWELIJK] als de voornaamste concurrent met 10-20% van het 

aantal tenders voor 10-20% van het volume, gevolgd door [VERTROUWELIJK], met 10-20% van het 

aantal tenders voor 10-20% van het volume; 

- uit de tenderdata Ter Beke voor gevogelte verschijnt een groep van drie naaste concurrenten: 

[VERTROUWELIJK]. Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot twee marktspelers waarbij 

de gecombineerde entiteit 40-50% van het aantal tenders voor 20-30% van het volume zou 

vertegenwoordigen, met [VERTROUWELIJK]als de voornaamste concurrent met 20-30% van het 

aantal tenders voor 40-50% van het volume; 

- uit de tenderdata CFG voor gevogelte verschijnt een groep van vier naaste concurrenten: 

[VERTROUWELIJK]. Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot drie marktspelers waarbij 

de gecombineerde entiteit 40-50% van het aantal tenders voor 40-50% van het volume zou 

vertegenwoordigen, met [VERTROUWELIJK]als de voornaamste concurrent met 30-40% van het 

aantal tenders voor 30-40% van het volume; 

- uit de tenderdata Ter Beke voor droge worst verschijnt een groep van maximaal twee naaste 

concurrenten: [VERTROUWELIJK]. Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot grotendeels 

één voorname marktspeler waarbij de gecombineerde entiteit231 80-90% van het aantal tenders voor 

80-90% van het volume zou vertegenwoordigen; 

- uit de tenderdata CFG voor droge worst verschijnt een groep van maximaal vier naaste 

concurrenten: [VERTROUWELIJK]Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot grotendeels 

één voorname marktspeler waarbij de gecombineerde entiteit 70-80% van het aantal tenders voor 

70-80% van het volume zou vertegenwoordigen, daarop volgen [VERTROUWELIJK]met 20-30% van 

het aantal tenders voor 10-20% van het volume; 

- uit de tenderdata Ter Beke voor paté verschijnt een groep van waarschijnlijk drie naaste 

concurrenten: [VERTROUWELIJK]232, [VERTROUWELIJK]233 en [VERTROUWELIJK]. Post-concentratie 

zou deze gereduceerd worden tot waarschijnlijk twee voorname marktspelers waarbij de 

gecombineerde entiteit 60-70% van het aantal tenders voor 50-60% van het volume zou 

vertegenwoordigen, met [VERTROUWELIJK] als de voornaamste concurrent met (minimaal234) 5-

10% van het aantal tenders voor 10-20% van het volume; 

- uit de tenderdata CFG voor paté verschijnt een groep van drie naaste concurrenten: 

[VERTROUWELIJK]. Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot twee marktspelers waarbij 

de gecombineerde entiteit 70-80% van het aantal tenders voor 50-60% van het volume zou 

 
230 [VERTROUWELIJK] 
231 [VERTROUWELIJK] 
232 [VERTROUWELIJK] 
233 [VERTROUWELIJK] 
234 [VERTROUWELIJK] 



 

 
 

vertegenwoordigen, met [VERTROUWELIJK] als de voornaamste concurrent met 20-30% van het 

aantal tenders voor 40-50% van het volume. 

ii) Tenderdata van supermarkten 

 Analyse van effectieve switching 

477. In een verzoek om inlichtingen aan supermarkten werd gevraagd om hun tenderdata te 

bezorgen.235 Op basis van de aangeleverde tenderdata van deze retailers werd er een analyse 

uitgevoerd waarbij er per betrokken product een vergelijking werd gemaakt tussen enerzijds de huidige 

leverancier (vóór uitgave van de tender) en anderzijds de winnende aanbieder van de tender.236  

478. De resultaten hiervan worden hieronder weergegeven. 

Switching analyse tenderdata retailers (#4)  

 
 

tender data retailers  Kookham Gevogelte Droge worst  paté 
Totaal 

Aantal (#) tenders [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  

Aantal (#) gevallen van switching [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  

% switching [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  

Aantal (#) gevallen van switching waarbij 
de partijen de tender (al dan niet 
gedeeltelijk) wonnen (van derden) 

[VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  

% gewonnen tenders [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  

Aantal (#) gevallen van switching waarbij 
de partijen de tender (al dan niet 
gedeeltelijk) verloren (aan derden) 

[VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  

% verloren tenders [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  

Aantal (#) gevallen van switching tussen 
de partijen 

[VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  

% switching tussen partijen [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  [VERTROUWELIJK],  

 

479. Uit deze analyse blijkt opnieuw dat het aantal gevallen van effectieve switching tussen 

leveranciers in het algemeen laag zou liggen (gemiddeld 17/100 of 17% van het aantal tenders over 

de betrokken productsegmenten heen237). 

480. Niettegenstaande de algemene lage switching, blijkt het aantal gevallen daarvan waarbij de 

partijen (al dan niet gedeeltelijk) de tender wonnen vrij hoog te zijn (gemiddeld [VERTROUWELIJK] van 

de totale switching over de betrokken productsegmenten238). Daarbij betreft één tender een switching 

tussen partijen ([VERTROUWELIJK]). 

 Analyse van het aandeel van elk van de winnaars in de tenderdata van partijen 

 
235 Verzoek om inlichtingen aan supermarkten van 15 april 2022, zie de Excel-tabel in bijlage waarbij per kolom wordt 
aangegeven welke informatie er werd opgevraagd. 
236 Op basis van de tenderdata van vier voorname retailers. De data van één retailer werd hiervor uitgesloten gezien deze 
niet goed leent tot zulk een vergelijking. Tonnage van switching werd eveneens niet opgenomen wegens geen eenduidige 
basis. 
237 De som van “aantal gevallen (“) van switching” overheen de productcategorieën (=17) gedeeld door “Aantal (#) tenders” 
overheen de productcategorieën (=100). 
238 [VERTROUWELIJK] 



 

 
 

481. Deze analyse239 wordt hieronder weergegeven, gebaseerd op de kolom “de winnende aanbieder 

van de tender”240 of “huidige leverancier per betrokken product (vóór uitgave van deze tender)” indien 

er sprake is van lange termijn overeenkomsten. 

 

Kookham 

tenders  aantal aantal % 

totaal [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  
   

Winnaars 
aantal gewonnen tenders  

of lopende contracten 
aantal % 

Ter Beke [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Imperial [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde1 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde2 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde3 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde4 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde5 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Andere derde (#6) [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 

Gevogelte 

tenders  aantal aantal % opmerking 

totaal [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

  

Winnaars 
aantal gewonnen tenders  

of lopende contracten 
aantal % 

 

Ter Beke [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Imperial [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde1 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde2 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde3 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde4 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde5 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Andere derde (#10) [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 

Droge worst 

tenders  aantal aantal % opmerking 

totaal [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 

Winnaars 
aantal gewonnen tenders  

of lopende contracten 
aantal % 

 

Ter Beke [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Imperial [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde1 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde2 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 
239 Voor deze analyse kan gebruik gemaakt worden van data die werd opgegeven door vier retailers, evenwel zonder 
specificatie van het aantal tenders per retailer omwille van vertrouwelijkheid. Eén retailer werd uitgesloten wegens tender 
opgegeven per productgamma (niet per betrokken product). 
240 Voor één retailer werd de kolom “huidige leverancier per betrokken product (vóór uitgave van deze tender)” gebruikt 
indien er geen switching werd vastgesteld voor het betrokken product.  



 

 
 

Derde3 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde4 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde5 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde6 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde7 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde8 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde9 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde10 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Andere derde (#10) [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 

Paté 

tenders  aantal aantal % opmerking 

totaal [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

  

Winnaars 
aantal gewonnen tenders  

of lopende contracten 
aantal % 

 

Ter Beke [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Imperial - Stegeman [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde1 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Derde2 [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Andere derde (#3) [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 

482. Uit deze analyse kunnen volgende conclusies worden getrokken: 

- uit de tenderdata voor kookham verschijnt een groep van drie naaste 

concurrenten[VERTROUWELIJK]. Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot twee 

marktspelers waarbij de gecombineerde entiteit 40-50% van het aantal tenders zou 

vertegenwoordigen, gevolgd door een derde leverancier met 10-12% van het aantal tenders; 

- uit de tenderdata voor gevogelte verschijnt een groep van vier naaste concurrenten: 

[VERTROUWELIJK]. Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot drie marktspelers waarbij 

de gecombineerde entiteit 40-50% van het aantal tenders zou vertegenwoordigen, gevolgd door 

[VERTROUWELIJK] met respectievelijk 10-20% en 10-20% van het aantal tenders; 

- uit de tenderdata voor droge worst verschijnt [VERTROUWELIJK] Post-concentratie zou de 

gecombineerde entiteit versterkt worden tot 40-50% van het aantal tenders, gevolgd door 

[VERTROUWELIJK] met elk 5-10 % van het aantal tenders; 

- uit de tenderdata voor paté verschijnt een groep van vier naaste concurrenten: [VERTROUWELIJK]. 

Post-concentratie zou deze gereduceerd worden tot [VERTROUWELIJK] waarbij de gecombineerde 

entiteit 50-60% van het aantal tenders zou vertegenwoordigen, gevolgd door een derde leverancier 

respectievelijk 20-30% en 10-20% van het aantal tenders. 

 Runner-up analyse 

483. Een runner-up analyse stelt vast hoeveel maal één van de partijen wordt vermeld als runner-up 

(tweede, back-up) wanneer de winnaar één van de partijen was. Een runner-up analyse laat toe om 

een maatstaf van nabijheid van concurrentie te meten op een individueel tender niveau. 

484. Gezien niet alle retailers een runner-up hebben aangegeven bij de tenders kunnen enkel de tenderdata van 
twee retailers (op een totaal van vijf) in aanmerking worden genomen voor een runner-up analyse. De resultaten 
worden hierna weergegeven. 



 

 
 

Productie van vlees (1) en/of versnijding (2) + verpakking (3) in één tender 
 

# totaal tenders 
met vermelding 
runner-up 

[v] # retailers [v] 
 

 

  kookham gevogelte droge worst paté 

# tenders 
(totaal) 

7 28 20 5 

 winnaar is 
partij1 241 

[v] runner-up is partij2 [v] [v] runner-up is partij2 [v] [v] runner-up is partij2 [v] [v] runner-up is partij2 [v] 

runner up is derde [v] runner up is derde [v] runner up is derde [v] runner up is derde [v] 

niet van 
toepassing/geen 

[v] niet van 
toepassing/geen 

[v] niet van 
toepassing/geen 

[v] niet van 
toepassing/geen 

[v] 

winnaar is derde 

[v] runner-up is partij1 
of 2 

[v] [v] runner-up is partij1 
of 2 

[v] [v] runner-up is partij1 
of 2 

[v] [v] runner-up is partij1 
of 2 

[v] 

runner-up is derde [v] runner-up is derde [v] runner-up is derde [v] runner-up is derde [v] 

niet van 
toepassing/geen 

[v] niet van 
toepassing/geen 

[v] niet van 
toepassing/geen 

[v] niet van 
toepassing/geen 

[v] 

 

485. Uit deze analyse op een sample van twee retailers blijkt dat de partijen voor de meeste segmenten 

dichte concurrenten zijn van elkaar. 

- voor kookham zijn er [VERTROUWELIJK] tenders beschikbaar. Daarvan heeft één van de partijen242 

er  [VERTROUWELIJK]  (50-60%) van gewonnen, en was de andere partij bij de concentratie  

[VERTROUWELIJK]  de runner-up (90-100%). Voor de  [VERTROUWELIJK] andere tenders gewonnen 

door een derde leverancier, was één van de partijen in  [VERTROUWELIJK]  gevallen de runner-up 

(60-70%); 

- voor gevogelte zijn er  [VERTROUWELIJK]  tenders beschikbaar. Daarvan heeft één van de partijen 

er  [VERTROUWELIJK]  (10-20%) van gewonnen, en was de andere partij bij de concentratie bij  

[VERTROUWELIJK] gevallen (40-50%) de runner-up. Voor de  [VERTROUWELIJK] andere tenders 

gewonnen door een derde leverancier, was één van de partijen in  [VERTROUWELIJK] gevallen de 

runner-up (60-70%243);  

- voor droge worst zijn er  [VERTROUWELIJK] tenders beschikbaar. Daarvan heeft één van de partijen 

er  [VERTROUWELIJK] (80-90%) van gewonnen, en was de andere partij bij de concentratie bij  

[VERTROUWELIJK] gevallen (30-40%) de runner-up. Voor de  [VERTROUWELIJK] andere tenders 

gewonnen door een derde leverancier, was één van de partijen in  [VERTROUWELIJK] geval de 

runner-up (30-40%);  

-  voor paté zijn er  [VERTROUWELIJK] tenders beschikbaar. Daarvan heeft één van de partijen er  

[VERTROUWELIJK] (70-80%) van gewonnen, en was de andere partij bij de concentratie bij  

 
241 Er kunnen twee winnaars zijn per tender. Omwille van eenvoud is ervoor gekozen om enkel de principiële winnaar in 
aanmerking te nemen (de leverancier met de meeste volume). 
Het betreft een conservatieve inschatting van deze analyse op gezien het aantal gevallen waarbij de hoofdleverancier één 
van de partijen was en een derde de bijkomende leverancier (aantal = [VERTROUWELIJK]) minder is dan het aantal gevallen 
waarbij een derde leverancier de hoofdleverancier was en één van de partijen de bijkomende leverancier (aantal= 
[VERTROUWELIJK]).  
Voor de duidelijkheid wordt in deze analyse de partijen beschouwd als zijnde (1) Ter Beke, (2) Imperial of mogelijks Stegeman. 
242 Niet noodzakelijk altijd dezelfde partij bij al deze tenders. Zie vorige voetnoot. 
243 Van deze 23 tenders, werd er slechts in twaalf gevallen een runner-up aangeduid. [VERTROUWELIJK]. 



 

 
 

[VERTROUWELIJK] geval (40-50%) de runner-up. Voor de andere tender gewonnen door een derde 

leverancier, was één van de partijen de runner-up (90-100%).Conclusie analyse tenderdata 

486. Op basis van effectieve switching en de runner-up analyses is de auditeur in dit stadium van 

mening dat de partijen op individueel tenderniveau als naaste concurrenten moeten worden 

beschouwd voor de productmarkten kookham en paté. Voor de productmarkt gevogelte suggereren 

de data dat naast de partijen één andere grote marktspelers als naaste concurrenten moet worden 

beschouwd. Deze drie grote marktspelers kunnen worden beschouwd als meer naast concurrenten van 

elkaar dan van de andere kleine marktspelers. Voor de productmarkt droge worst suggereren de 

tenderdata een overwicht van Ter Beke, waarbij CFG in dezelfde mate als naaste concurrent kan 

beschouwd worden als de andere kleine marktspelers die slechts sporadisch actief zijn in dit segment. 

Hierbij dient opnieuw te worden benadrukt dat de tender data geen contracten omvat voor 

merkproducten, waarvoor CFG wel een sterke marktpositie heeft voor de productmarkt droge worst. 

III.1.1.b Conclusie: door het wegvallen van concurrentiedruk hebben partijen de prikkel om prijzen te verhogen 

487. Op basis van bovenstaande analyses kan geconcludeerd worden in dit stadium van het onderzoek 

dat het plausibel is dat partijen post-transactie een sterke prikkel zullen hebben om hun prijzen te 

verhogen in de betrokken productmarkten. 

488. De groep van concurrenten van een gelijkaardige grootteorde binnen de betrokken 

productmarkten bestaat slechts uit een zeer beperkte groep marktspelers die volwaardig met elkaar 

kunnen concurreren en de concurrentiedruk die wegvalt tussen partijen (en in tweede instantie ook 

naar resterende marktspelers toe indien partijen prijzen verhogen) is dus substantieel. De 

restconcurrentie moet beschouwd worden als fringe, vaak gespecialiseerd in niche of specifieke 

merkproducten. Bovendien zijn partijen momenteel reeds de enige twee marktspelers met een sterke 

marktpositie overheen de betrokken productmarkten en na de fusie zullen partijen gezamenlijk deze 

marktpositie versterken en als enige dergelijke marktspeler overblijven, wat uitgespeeld kan worden 

in de onderhandelingen met zowel supermarkten als groothandelaars. 

IX.3.4 Capaciteitsbeperkingen bij concurrenten geven partijen een bijkomende marktmacht 

voor de betrokken markten betreffende droge worst 

IX.3.4.a Analysekader  

489. In de vorige secties werd de huidige marktstructuur van de betrokken markten in kaart gebracht 

en werd er onderzocht in welke mate de huidige gevestigde marktspelers door de afnemers als 

inwisselbaar beschouwd worden. In deze sectie wordt onderzocht in welke mate de huidige 

marktspelers en potentiële toekomstige toetreders in de betrokken markten over voldoende 

(over)capaciteit beschikken om als volwaardige uitwijkmogelijkheid beschouwd te worden door de 

afnemers. 

490. Op de vraag van de auditeur om de rol van capaciteitsbeperkingen en overcapaciteit in de sector 

toe te lichten antwoorden partijen samengevat dat er een (voldoende groot) aantal andere 

geloofwaardige concurrenten zijn die regelmatig worden uitgenodigd om deel te nemen aan tenders 

van supermarkten. Zij beschikken over voldoende (reserve)capaciteit om een aanbesteding binnen te 

halen, hebben een productportfolio dat vergelijkbaar is met de partijen en voldoen aan andere door 

retailers opgelegde voorwaarden. De aanwezigheid van een grote overcapaciteit bij concurrenten zou 

de prikkel voor partijen om prijzen te verhogen tenietdoen. 



 

 
 

491. De auditeur erkent dat het in het algemeen een relevante vraag is om na te gaan of individuele 

concurrenten over voldoende capaciteit beschikken om op korte termijn hun productie te kunnen 

verhogen en of ze de prikkel hebben om dit ook effectief te doen, teneinde de mogelijke prikkel van de 

fusieonderneming om na de fusie prijzen te verhogen (en hun gezamenlijke productie te verminderen) 

teniet te doen.244 

492. Er dient hierbij wel benadrukt te worden dat louter de mogelijkheid van concurrenten om hun 

productie uit te breiden niet volstaat om de prikkel van partijen om prijzen te verhogen teniet te doen, 

zoals partijen suggereren. De vraag of de concurrenten hier zelf de prikkel toe hebben (i.e. achten zij 

dit winstgevend) is eveneens van groot belang. De standaard economische modellen van 

oligopolistische concurrentie (i.e. concurrentie tussen een beperkt aantal marktspelers), zoals het 

Cournot model of het Bertrand model met gedifferentieerde producten245, voorspellen immers dat 

wanneer twee (imperfect) substitueerbare marktspelers fuseren, deze de prikkel hebben om hun 

prijzen te verhogen en hun gezamenlijke productie te verminderen, én dat de resterende concurrenten 

in reactie hierop het ook winstgevend zullen achten hun prijzen te verhogen en hun productie te 

verminderen (op voorwaarde dat er geen nieuwe toetreders zijn in markt). Zoals hierboven besproken 

is er een gedifferentieerd aanbod van producten in de betrokken markten en is een dergelijke reactie 

van de concurrenten dus niet uitgesloten. 

493. Er bestaan overigens ook economische modellen die oligopolistische concurrentie in kaart 

brengen in de context waar capaciteitsbeperkingen belangrijk zijn. Meer specifiek, wanneer de 

capaciteit van de marktspelers op korte termijn "vast" is, is het Bertrand-Edgeworth model mogelijks 

van toepassing. Dit model voorspelt dat twee fuserende marktspelers de prikkel kunnen hebben om na 

de fusie hun prijzen te verhogen wanneer alle concurrenten van de fusieonderneming na de fusie 

gezamenlijk op korte termijn niet over voldoende overcapaciteit beschikken om de totale productie van 

de fusieonderneming te dekken.246 Het bestaan van capaciteitsbeperkingen kan dus ook een bron zijn 

van marktmacht. 

494. In de context van de voorliggende zaak beschouwt de auditeur dit als een mogelijke bijkomende 

bron van marktmacht, bovenop deze komende van andere bronnen, zoals bijvoorbeeld deze komende 

van productdifferentiatie zoals hierboven reeds werd besproken. In Annex A bij het voorstel van 

beslissing wordt toegelicht hoe het Bertrand-Edgeworth model in de bestaande rechtspraak van de 

Europese Commissie en de BMA werd toegepast, wordt de intuïtie van het model verder toegelicht, 

wordt onderzocht of de basisassumpties van het model van toepassing zijn op de sector van productie 

en verkoop van verwerkte vleeswaren en wordt er een schadetheorie geformuleerd toegepast op de 

voorliggende zaak. In lijn met deze analyse wordt in de volgende sectie de overcapaciteit van de 

verschillende marktspelers op de betrokken markten in kaart gebracht, op basis waarvan conclusies 

worden getrokken. 

 

 
244 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op 
concentraties van ondernemingen (2004/C 31/03), §32-35. 
245 Deze modellen liggen ook aan de basis van de principes toegelicht in de richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale 
fusies van de Europese Commissie. Zie bijvoorbeeld Gore et al. 2013 “the economic assessment of mergers under european 
competition law” Cambridge university press, voor een intuïtieve toelichting hierover. 
246 Een bijkomende voorwaarde die hierbij voldaan moet zijn is dat beide partijen voor de fusie zelf reeds over overcapaciteit 
beschikken, anders is er geen concurrentiële druk die wegvalt tussen de partijen ten gevolge van de fusie en is er dus ook 
geen prikkel om prijzen te verhogen. 



 

 
 

IX.3.4.b Overcapaciteit bij de verschillende marktspelers 

495. De auditeur beschouwt overcapaciteit als de productiecapaciteit die momenteel niet wordt 

gebruikt en die een producent op de Belgische markt op korte termijn zou kunnen mobiliseren. 

496. In een eerste verzoek om inlichtingen werden aan concurrenten algemene vragen gesteld m.b.t. 

hun capaciteitsbenutting.247 In een tweede specifiek verzoek om inlichtingen naar partijen en 

concurrenten werd dieper ingegaan op de capaciteitsbenutting voor elk van de drie onderscheiden 

activiteiten in het productieproces van bewerkt vlees (i.e.  productie, versnijding en verpakking) waarbij 

per activiteit de bestaande overcapaciteit becijferd werd.  

497. Voor de productieactiviteit werd gevraagd de overcapaciteit per relevante productmarkt uit te 

splitsen. Concurrenten hebben hun capaciteitscijfers aangeleverd overheen alle verkoopkanalen 

waarin zij actief zijn en ongeacht of deze capaciteitsbenutting wordt ingezet voor verkoop van bewerkt 

vlees voor de Belgische markt of bestemd voor export. Dit impliceert dus dat overcapaciteit per 

productmarkt in ruime zin werd opgevraagd, ervan uitgaande dat overcapaciteit inzetbaar is overheen 

verkoopkanalen vanwege aanbodsubstitutie. Tenslotte hebben de concurrenten de overcapaciteit 

opgegeven volgens hun actueel werkregime dat bestaat uit ofwel een vijf dagen werkstelsel ofwel een 

zeven dagen werkstelsel al dan niet met een twee- of drieploegenstelsel. 

498. Hierna worden de volgende voorwaarden opdat de omschreven schadetheorie in Annex A van 

toepassing kan zijn onderzocht voor de betrokken markten: 

(1) beschikken de partijen reeds over overcapaciteit vóór de fusie? 

(2) hebben de overblijvende concurrenten na de fusie voldoende overcapaciteit om het deel van 
de totale marktvraag dat de fusieonderneming bedient te dekken? 

499. Voorwaarde (1) is van belang, want indien beide partijen voor de fusie opereerden aan maximale 

capaciteit, dan was er voor de fusie geen dreiging dat ze overcapaciteit zouden inzetten in reactie op 

prijsstijgingen van elkaar en dan valt er dus ook geen concurrentiële druk weg tussen partijen na de 

fusie. 

500. Indien aan voorwaarde (2) niet is voldaan en er dus onvoldoende overcapaciteit is bij concurrenten 

na de fusie, dan worden partijen onmisbaar om de gehele marktvraag te dekken (of versterken ze deze 

positie) en deze positie zal de fusieonderneming de prikkel geven prijzen te verhogen. Er wordt in de 

analyse een onderscheid gemaakt tussen de grote marktspelers, waarvan verwacht kan worden dat ze 

alle productiecontracten van partijen in principe kunnen overnemen, ook deze met grote volumes voor 

de supermarkten, en de kleinere en potentiële nieuwe marktspelers, waarvan de productiecapaciteit 

gefragmenteerd of nog onbestaande is en het dus onduidelijk is of deze op korte termijn kan worden 

ingezet, met name voor de grote volume contracten. 

i) Overcapaciteit bij partijen 

501. De volgende tabel wordt de gerapporteerde overcapaciteit van partijen per productmarkt in kaart 

gebracht en afgezet tegen hun totale productiecijfers (in 2021, cijfers in ton), beiden overheen alle 

verkoopkanalen. 

 

 

 
247 Zie de antwoorden op het verzoek om inlichtingen aan concurrenten van 3 en 7 februari, vraag11. 



 

 
 

Ter Beke 

  Kookham (ton) Gevogelte (ton) Droge worst - salami (ton) Paté (ton) 

Totale productie Ter Beke overheen alle 
verkoopkanalen 
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Gerapporteerde overcapaciteit Ter Beke 
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CFG Benelux 

  Kookham (ton) Gevogelte (ton) Droge worst - salami (ton) Paté (ton) 

Totale productie CFG Benelux overheen alle 
verkoopkanalen 
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Gerapporteerde overcapaciteit CFG Benelux 
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Ter Beke + CFG Benelux 

  Kookham (ton) Gevogelte (ton) Droge worst - salami (ton) Paté (ton) 

Totale gezamenlijke productie Ter Beke + 
CFG Benelux  overheen alle verkoopkanalen 
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[VERTROUWELIJK]  

 

502. Deze tabel toont aan dat partijen voor de fusie reeds over overcapaciteit beschikken in de 

betrokken markten, dit is met name het geval voor CFG. 

503. In het kader van het Bertrand-Edgeworth model impliceert dit dat partijen voor de fusie reeds 

concurrentiële druk op elkaar uitoefenden, aangezien bij een prijsstijging van de ene partij de andere 

partij haar overcapaciteit potentieel kon inzetten om productievolumes over te nemen. 

ii) Overcapaciteit bij concurrenten 

504. De gerapporteerde capaciteitscijfers van de concurrenten zijn strikt vertrouwelijk, dus kunnen de 

resultaten van de analyse enkel kwalitatief worden gerapporteerd.  

505. Er wordt in de analyse per productmarkt (maar wel overheen verkoopkanalen) een onderscheid 

gemaakt tussen de gerapporteerde overcapaciteiten van (i) de andere grote gevestigde marktspelers, 

(ii) de andere kleine marktspelers (<5% marktaandeel) en (iii) de marktspelers die beschikbare 

capaciteit rapporteren, maar momenteel niet actief zijn in de betreffende productmarkt (maar 

mogelijks wel in een andere productmarkt waardoor ze deze via aanbodsubstitutie capaciteit kunnen 

inzetten). 

506. Voor de productmarkten kookham en paté blijkt er momenteel reeds voldoende overcapaciteit 

bij de andere grote gevestigde marktspelers in vergelijking met de totale productie van partijen. 

507. Voor gevogelte blijken de gevestigde marktspelers onvoldoende overcapaciteit om de totale 

productie van partijen te dekken. Met de kleinere marktspelers erbij kan er wel net voldoende 

overcapaciteit zijn, in het bijzonder wanneer ook de overcapaciteit van nieuwkomers (momenteel 

voornamelijk actief in kookham) in rekening worden genomen. 

508. Zoals hierboven reeds werd benadrukt zijn er voor droge worst momenteel geen andere 

gevestigde marktspeler buiten de Ter Beke en CFG en kan er dus ook geen overcapaciteit zijn in deze 

categorie van concurrenten. Wanneer enkel de gerapporteerde overcapaciteit voor deze productmarkt 

van de momenteel actieve kleinere spelers in rekening wordt genomen is er ook ruim onvoldoende 

(<10%) overcapaciteit om de totale productie van partijen te dekken. 



 

 
 

509. Er is wel een marktspeler die momenteel slechts beperkt actief is in de productmarkten droge 

worst, maar wel de grootste marktspeler is in de productmarkten voor zoutwaren/rauwe ham, die stelt 

over overcapaciteit te beschikken om droge worst te produceren. 

510. Deze speler stelt in het algemeen volop bezig te zijn met nieuwe concepten uit te werken en 

tegelijk door consolidatie volop aan het uitbreiden te zijn. Hij geeft aan dat ze daar al mee bezig waren 

voordat de voorliggende transactie werd bekendgemaakt. Hij geeft verder aan dat ze naar de markt 

kijken en over reserve willen beschikken door kleine Kmo’s mee aan boord te hebben om met hun 

producten via centrale slicing en logistiek de markt op te kunnen. Op een bijkomende vraag betreffende 

zijn specifieke investeringsplannen betreffende droge worst stelt hij dat ze enkele belangrijke bedrijven 

hebben overgenomen waar ze o.a. salami d’Ardenne zullen maken maar in andere bedrijven is er ook 

heel wat capaciteit om andere salamisoorten te maken. Hij geeft nog mee dat ze daar zicht hebben op 

de BENELUX voor een bepaalde verkoop daarvan.248 

511. De tot op heden ontvangen overcapaciteitscijfers van de speler zijn niet eenduidig en consistent. 

De initieel gerapporteerde overcapaciteit, waarvan hij aangeeft deze niet te kunnen uitsplitsen zoals 

gevraagd overheen productcategorieën, is bijvoorbeeld niet geheel in lijn met zijn huidige 

productiecijfers en de overcapaciteiten die hij op een later moment aanleverde voor specifieke 

vestigingen waar gedroogde producten geproduceerd worden. Deze inconsistenties kunnen in 

bijkomend onderzoek nog verder uitgeklaard worden, maar in elk geval volstaat de gerapporteerde 

overcapaciteit die op korte termijn realistisch gezien kan toegewezen worden aan droge worst niet om 

(samen met gerapporteerde overcapaciteit van de andere concurrenten) de huidige droge worst 

productie van partijen te dekken. 

512. Meer algemeen, acht de auditeur het positief voor de mededinging in de Belgische sector van 

verwerkte vleeswaren dat er een speler, die reeds een gevestigde marktspeler is in de productmarkten 

zoutwaren/rauwe ham, ambieert om uit te breiden in de productmarkten droge worst. Hierbij dient 

echter wel de kanttekening gemaakt te worden dat hij op dit moment nog een kleine speler is op deze 

markten en dat zijn uitbreidingsplannen waarschijnlijk tijd in beslag zullen nemen. Partijen zijn 

gezamenlijk meer dan 10 keer groter op de productmarkten droge worst dan deze speler op dit 

moment. Er kan dus niet verwacht worden dat hij op korte termijn zich zal positioneren als een 

evenwaardige marktspeler. 

513. Hierbij dient overigens ook de vraag gesteld te worden of deze speler vanuit zijn positie als 

marktleider in de productmarkten zoutwaren/rauwe ham (waarop partijen momenteel erg klein zijn), 

wel de prikkel heeft om agressief te concurreren met partijen op de productmarkten droge worst. 

Gegeven de aanwijzingen van aanbodsubstitutie is het plausibel dat partijen de verloren 

productievolumes zullen proberen te recupereren in zoutwaren/rauwe ham, waardoor strategie voor 

deze speler mogelijks niet winstgevend is. 

IX.3.4.c Conclusie 

514. De auditeur acht het in dit stadium van het onderzoek op grond van bovenstaande analyse 

plausibel dat er op korte termijn een bijkomende prikkel zal zijn voor partijen om na de fusie hun prijzen 

te verhogen op de productie- en verkoopmarkten van droge worst voor supermarkten en op de 

productie- en verkoopmarkten van droge worst voor groothandelaars, vanwege het gebrek aan 

gezamenlijke overcapaciteit bij concurrenten om de huidige gezamenlijke productie van partijen te 

 
248 Proces-verbaal van De Keyser van 16 mei 2022-  Zie Annex A bij het Voorstel van beslissing. 



 

 
 

dekken. Er blijkt hierbij een fusie-specifiek effect aangezien partijen, en met name CFG, binnen deze 

markten vóór de fusie over overcapaciteit beschikken, die voorheen onderlinge concurrentiedruk 

impliceerde en deze valt weg na de fusie.  

515. De auditeur benadrukt dat het hier gaat om een bijkomende prikkel om prijzen te verhogen voor 

de betrokken markten voor droge worst en dat het feit dat er op het eerste zicht wel voldoende 

overcapaciteit is in de overige betrokken markten niet betekend dat de mededingingsbezwaren die 

hiervoor werden omschreven vervallen voor de andere betrokken markten. De hierboven omschreven 

schadetheorie op basis van productdifferentiatie en naastheid van concurrentie tussen partijen 

impliceert dat concurrenten ook de prikkel hebben om hun prijzen te verhogen en hun productie te 

verminderen en de mate waarin de concurrenten over overcapaciteit beschikken is hiervoor niet 

relevant. 

IX.3.5 Brutomarges in de sector in vergelijking met de buurlanden wijzen erop dat 

prijsstijgingen substantieel kunnen zijn 

516. Bovenstaande capaciteitsanalyse toont aan dat er, in tegenstelling tot de markten voor droge 

worst, wel voldoende overcapaciteit wordt gerapporteerd voor de betrokken markten kookham, 

gevogelte en paté. Zoals hierboven reeds werd benadrukt is het echter niet zo dat dit betekent dat de 

concurrenten het winstgevend zullen achten deze overcapaciteit ook effectief in te zetten.  

517. Economische modellen die oligopolistische concurrentie in kaart brengen voorspellen immers in 

regel dat concurrenten (net zoals de partijen betrokken bij de fusie, maar wel in mindere mate) de 

prikkel zullen hebben om hun prijzen mee te verhogen en dus hun productie in te perken. 

518. Een marktbevraging gericht aan concurrenten naar deze prikkel is niet instructief, aangezien het 

strategisch niet opportuun is voor de concurrenten om te rapporteren aan een mededingingsautoriteit 

dat ze van plan zijn om na een fusie van concurrenten mee hun productie in te perken en hun prijzen 

te verhogen.  

519. De economische modellen voorspellen in regel echter ook dat indien de marktvraag meer 

inelastisch is, de marges van prijzen boven marginale kosten die de marktspelers kunnen behalen hoger 

zullen zijn. Hoe hoger deze marges, hoe meer zowel de fuserende partijen, als in tweede orde hun 

concurrenten, de prikkel zullen hebben om hun prijzen te verhogen na een fusie. In deze sectie wordt 

er in het kader van het voorlopige eerste fase onderzoek een eerste inschatting gemaakt van de marges 

die de marktspelers in de sector van verwerkte vleeswaren kunnen aanrekenen ten einde het risico op 

- en de grootteorde van - de gevreesde prijsverhogingen in te schatten. 

520. In dit kader hebben partijen tijdens het onderzoek zelf boekhoudkundige cijfers aangebracht 

waarin ze trachtten aan te tonen dat de rentabiliteit van partijen recent sterk is achteruitgegaan, wat 

mede verklaard kan worden door kostenverhogingen vanwege de Covid 19 pandemie.249 De auditeur 

erkent het bestaan van deze kostenverhogingen en heeft begrip voor de moeilijkheden die dit met zich 

meebrengt voor bedrijven in het huidige onzekere economische klimaat, maar is hierbij van oordeel 

dat deze kostenverhogingen niet uniek zijn voor de sector van verwerkte vleeswaren en dat dit geen 

reden kan zijn om een fusie goed te keuren die de marktstructuren in de sector op een structurele wijze 

zal wijzigen met mogelijke langdurige nadelige gevolgen voor de eindconsument.     

 
249 Zie presentatie van de partijen van 29 april 2022. 



 

 
 

521. De auditeur wijst hier bijkomend nog naar een persbericht dat door Ter Beke werd uitgestuurd op 

22 februari 2022 in het kader van de publicatie van de geconsolideerde jaarrekening 2021 en hierin 

werd toch een ander beeld geschetst250: 

 

522. Dit persbericht suggereert enerzijds dat Ter Beke de gestegen kosten op zijn minst gedeeltelijk 

kan  doorrekenen (cf. de doorrekening van gestegen kosten zal ook in 2022 cruciaal blijven) en 

anderzijds wordt er gerapporteerd dat de rentabiliteit sterk is toegenomen. 

523. Om een beter beeld te krijgen van de rentabiliteit in de sector en om abstractie te kunnen maken 

van de effecten van de Covid 19 pandemie heeft de auditeur via Eurostat251 gegevens verzameld over 

brutomarges in de sector voor verwerkte vleeswaren252 voor de periode 2009-2019. 

 

 

 

 

 
250 Bron: https://www.terbeke.be/sites/terbeke/files/publications/RVB%20Persbericht%20-
%20Jaarresultaten%202021%20-%20NL.pdf 
251 Zie https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sbs_na_ind_r2 
252 Hiertoe werd de sector “Production of meat and poultry meat products” geselecteerd, die door Eurostat omschreven 
wordt als “This class includes:- production of dried, salted or smoked meat- production of meat products: • sausages, salami, 
puddings, andouillettes, saveloys, bolognas, pâtés, rillettes, boiled ham. This class excludes:- manufacture of prepared frozen 
meat and poultry dishes, see 10.85- manufacture of soup containing meat, see 10.89- wholesale trade of meat, see 46.32- 
packaging of meat, see 82.92” 



 

 
 

524. Onderstaande tabel geeft de “gross operating rate”253 weer voor België en de beschikbare 

buurlanden. 

Gross operating surplus/turnover (gross operating rate) in % 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gemiddelde 

Belgium 8.4 8.8 6.9 6.3 6.5 8.1 8.5 8.8 7.1 8.1 7.0 7.7 

Germany 8.4 7.2 5.7 4.5 5.1 6.3 6.6 8.1 5.5 5.8 5.6 6.3 

France 5.1 5.2 4.9 4.2 5.0 3.4 4.0 2.1 2.1 3.8 3.2 3.9 

Netherlands 5.0 5.8 4.2 4.1 4.2 5.7 6.5 5.7 4.2 4.9 5.1 5.0 

 

525. De tabel toont aan dat de brutomarges afgezet tegen omzet in de sector van verwerkte 

vleeswaren in België voor de periode 2009-2019 gemiddeld 7,7% waren. Brutomarges omvatten 

mogelijks nog bepaalde marginale kosten die hiervan nog moeten afgetrokken worden om 

nettomarges te bekomen, de relevante maatstaf om na te gaan of de marktspelers in een sector over 

marktmacht beschikken. 

526. De tabel maakt echter ook een vergelijking met de brutomarges in de buurlanden, waar deze over 

de gehele periode beduidend lager liggen dan in België. Behoudens er duidelijk aanwijsbare verschillen 

zijn in marginale kosten tussen België en haar buurlanden, suggereert deze vergelijking dat 

marktspelers in de Belgische sector van verwerkte vleeswaren over een zekere marktmacht beschikken. 

Als dit het geval is dan kunnen de gevreesde prijsverhogingen ten gevolge van de fusie zoals in de 

voorgaande secties werd omschreven substantieel zijn met sterke negatieve gevolgen voor de 

Belgische eindconsument. 

IX.3.6 De mogelijkheid en bereidheid van nieuwe (buitenlandse) marktspelers op de 

Belgische markt is beperkt 

527. De aanmeldende partijen argumenteren dat er huidig reeds competitieve druk van buitenlandse 

concurrenten zou bestaan en dat er mogelijkheden bestaan dat nieuwe buitenlandse marktspelers 

zouden toetreden tot de Belgische markt:254 

 in het buitenland zou er een gelijkaardige kwaliteit en basissamenstelling zijn van 

producten waarbij er gemakkelijk aanpassingen kunnen worden uitgevoerd afhankelijk van 

de lokale voorkeuren;255 

 de beperkte extra transportkost (in het geval van Duitse concurrenten) heeft geen 

betekenisvolle impact op de totale, gemiddelde variabele productie kost (kost/kg) en dat 

deze bovendien meer dan volledig wordt gecompenseerd door de loonkost;256 

 
253 De “gross operating rate” wordt door Eurostat gedefinieerd als “This is an indicator of profitability that corresponds to 
the share of gross operating surplus in turnover. The gross operating surplus is the surplus generated by operating activities 
after the labour factor input has been recompensed. It can be calculated from the value-added at factor cost less the 
personnel costs. Turnover is the total of all sales (excluding VAT) of goods and services carried out by the enterprise of a 
given sector during the reference period.” 
254 Zie aanmeldingsformulier, §122-123.  
255 Zie aanmeldingsformulier, §124. 
256 Zie aanmeldingsformulier, §126. 



 

 
 

 er zou een toenemend belang zijn van grensoverschrijdende aankooporganisaties waarbij 

deze gemakkelijk zouden kunnen veranderen tussen enerzijds Belgische en Nederlandse 

leveranciers, en anderzijds buitenlandse leveranciers;257 

 er zou een centraal inkoopbeleid zijn, waarbij enerzijds Aldi en Lidl een sterk Duits 

georiënteerd productgamma zouden aankopen bij in Duitsland gevestigde leveranciers, en 

anderzijds Carrefour en Cora die een sterk Frans georiënteerd productgamma zouden 

hebben afkomstig van in Frankrijk gevestigde leveranciers.258 

528. Ondanks deze argumenten van aanmeldende partijen ziet de auditeur geen sterke aanwezigheid 

van buitenlandse marktspelers op de Belgische markt. 

529. Supermarkten verkiezen over het algemeen in sterke mate voor Belgische producenten. Uit 

aangeleverde tenderdata kan niet worden afgeleid dat alle supermarkten buitenlandse producenten 

standaard uitnodigen om deel te nemen aan tenders, een praktijk die eerder beperkt blijft tot bepaalde 

supermarktketens. 

530. Daarnaast tonen tender analyses aan dat het huidige aandeel van buitenlandse marktspelers als 

(zeer) beperkt moet worden beschouwd.  

531. Uit de tenderdata van partijen259 blijkt dat slechts vier tenders voor telkens zeer beperkte volumes 

uitsluitend werden gewonnen door een buitenlandse producent. Eén tender met een aanzienlijk 

volume van  [VERTROUWELIJK] werd daarbij gewonnen door een mix van Belgische en buitenlandse 

producenten. 

532. Uit de aangeleverde tenderdata door supermarkten blijkt evenzeer hetzelfde fenomeen. Van de 

vermelde voormalige of gewonnen leveranciers blijkt 85 à 90% immers een geografische standplaats 

te hebben in België.260  

533. Er werd tevens een gelijkaardige analyse uitgevoerd met betrekking tot de leveranciers die 

groothandelaars in aanmerking zouden nemen en/of reeds effectief beleveren (2021). Daaruit blijkt 

opnieuw dat het aandeel vermeldingen van buitenlandse leveranciers beperkt blijft tot maximaal 15 à 

20% voor bepaalde productmarkten (zoals droge worst (33 op een totaal van 162; 20,37%) en 

zoutwaren & rauwe ham (30 op een totaal van 192; 15,62%), maar over het algemeen veel minder 

voor andere productmarkten.261 

534. De auditeur kan op basis van de beschikbare data enkel concluderen dat de huidige aanwezigheid 

van buitenlandse marktspelers op een Belgische markt wordt overschat door de aanmeldende partijen. 

535. Daarnaast heeft het auditoraat een beperkte lijst van buitenlandse leveranciers aangeschreven 

met de vraag of deze zouden overwegen om de Belgische markt te betreden, waarvan er drie 

buitenlandse concurrenten hebben geantwoord.262 

 
257 Zie aanmeldingsformulier, §134. 
258 Zie aanmeldingsformulier, §135. 
259 Er wordt aan herinnerd dat deze tenderdata van partijen een sterke bias naar [VERTROUWELIJK] toe vertonen, zie supra 
punt 0 alsook supra voetnoot 229. 
260 Zie supra punt 0. 
261 Kookham: 11 op een totaal van 171 (6,43%); gevogelte: 8 op een totaal van 192 (4,17%); gekookte worst: 7 op een totaal 
van 151 (4,63%); paté: 3 op een totaal van 127 (2,36%). Zie supra punt 0. 
262 Zie de antwoorden op de verzoeken om inlichtingen van 18 mei 2022. 



 

 
 

536. The Family Butcher (Kemper) is reeds in beperkte mate aanwezig is op de Belgische markt. Zij 

geeft verder aan proactief op zoek te gaan naar klanten in België, en daarbij deel te nemen op 

uitnodigingen voor tenders, als deze zouden voorkomen. Op het moment van antwoord heeft The 

Family Butcher echter geen uitnodigingen voor tenders lopen, waardoor ze niet kunnen deelnemen. 

Tenslotte geeft zij aan dat zij geen specifieke concurrentiële druk voelt van andere buitenlandse 

marktspelers voor de Belgische markt.263 

537. Metten is huidig beperkt aanwezig in bepaalde productmarkten op de Belgische markt. Zij geeft 

aan niet proactief op zoek te gaan naar afnemers op een Belgische markt, en enkel in te gaan uit 

uitnodigingen van afnemers. Omwille van deze reden, geven Metten aan niet onder concurrentiële 

druk te staan van andere buitenlandse marktspelers. Zij kan evenwel haar aanbod uitbreiden op de 

Belgische markt op korte termijn (<6m).264  

538. Gustoland is slechts minimaal actief op de Belgische markt. Zij geeft aan zowel proactief op zoek 

te gaan naar klanten in België, alsook deel te nemen op uitnodigingen voor tenders.265 

539. Alle andere aangeschreven buitenlandse marktspelers hebben niet geantwoord op het verzoek 

om inlichtingen van 19 mei 2022. 

540. Uit de beschikbare antwoorden kan het auditoraat evenwel het volgende afleiden:  

(1) ondanks het feit dat bepaalde van deze marktspelers proactief op zoek gaan naar afnemers, lijken 

de volumes en/of omzet behaald in België over het algemeen eerder beperkt te zijn in vergelijking met 

de aanmeldende partijen;  

(2) de mogelijkheid tot intrede door buitenlandse marktspelers lijkt eerder af te hangen van het 

initiatief en de incentive van afnemers zelf om zulke marktspelers te contacteren en/of aan te schrijven. 

Echter, gelet op het belang van herkomst dat uit het marktonderzoek naar voren komt bij de 

voornaamste categorie van afnemers (m.a.w. supermarkten) voor mainstream en premium private 

label eindproducten, lijkt de mogelijkheid tot intrede van zulke marktspelers eerder beperkt tot basic 

private label producten, naast mogelijks eigen merken van buitenlandse marktspelers en een beperkte 

lijst aan producten van beschermde oorsprong of lokale specialiteiten. 

IX.3.6.a Conclusie 

541. Op basis van bestaande elementen verzameld in het kader van het voorlopig (Fase 1) onderzoek, 

concludeert de auditeur dat  de mogelijkheid en bereidheid van nieuwe binnen- en buitenlandse 

marktspelers op de Belgische markt beperkt is en ook post-transactie niet verwacht wordt toe te 

nemen. Dit omwille van volgende elementen:  

 investeringen in nieuwe productiefaciliteiten en/of uitbreiding van bestaande 

productiecapaciteiten zijn zeer duur, gepaard gaand met hoge vaste kosten;  

 in het algemeen sterke nationale voorkeuren van consumenten waar de supermarkten op 

inspelen en hierbij genoodzaakt zijn een voldoende groot aandeel producten van Belgische 

herkomst aan te bieden in hun productenportfolio;  

 
263 Antwoord van The Family Butcher van 19 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 18 mei 2022. 
264 Antwoord van Metten van 25 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 18 mei 2022. 
265 Antwoord van Gustoland GmbH op verzoek van inlichtingen van 18 mei 2022. 



 

 
 

542. Mogelijk worden deze elementen nog verder versterkt door hogere transportkosten en mogelijke 

kwaliteitsvermindering van het vlees bij langere trajecten, en investeringen die gepaard gaan met de 

uitbouw van een Belgisch commercieel en distributienetwerk.266  

IX.3.7 De compenserende afnemersmacht van supermarkten en groothandelaars volstaat 

niet om prijsstijgingen die doorgerekend kunnen worden aan de eindconsument teniet te 

doen 

543. In deze sectie wordt nagegaan of er voldoende compenserende afnemersmacht uitgaat van de 

stroomafwaarts gelegen groothandelaars en supermarkten. Er wordt nagegaan of deze partijen het 

vermogen hebben om de door de transactie verhoogde marktmacht van partijen en de daaruit 

voortvloeiende mededingingsbeperkende effecten die hierboven werden aangehaald voldoende te 

compenseren. De compenserende macht moet echter niet alleen ten goede komen aan de grote 

afnemers die deze uitoefenen, maar ook overslaan op andere (kleinere) afnemers.267 

544. Een manier om de afnemersmacht van de groothandelaars en supermarkten te beoordelen, kan 

erin bestaan na te gaan in hoeverre zij in staat zijn en geneigd zijn de leveringsvoorwaarden te 

beïnvloeden door minder (of potentieel niets) van de betrokken leverancier(s) te kopen 

(afnemersafhankelijkheid), en wat de gevolgen voor de leveranciers zijn van een vermindering van de 

verkoop aan die bepaalde afnemers (afhankelijkheid van de leverancier). Dit zal afhangen van het 

vermogen en de stimulansen van de afnemers om één of meerdere van volgende handelingen uit te 

voeren: 

 de aankopen bij de gefuseerde entiteit te verminderen, of daarmee op geloofwaardige 

wijze te dreigen, door sommige of alle aankopen bij de stroomopwaartse concurrenten te 

doen; 

 de inspanningen en verfijningen van de inkoopprocessen op te voeren of de spelregels te 

wijzigen, bijvoorbeeld door te dreigen met het opnieuw aanbesteden van contracten of het 

van de lijst schrappen van producten om lagere prijzen te bedingen, door tijd en moeite te 

investeren in het opsporen en ontwikkelen van alternatieve leveringsbronnen, enzovoort;  

 te dreigen zelf de markt te betreden, meer producten onder eigen merk te verkopen of 

anderen te stimuleren de markt te betreden, bijvoorbeeld door een nieuwkomer een 

langlopend contract aan te bieden;   

 de leverancier op andere manier te benadelen, zelfs wanneer de afnemers geen andere 

keuze hebben dan de producten van de leverancier af te nemen. De afnemer kan 

bijvoorbeeld weigeren andere door de leverancier vervaardigde producten te kopen, de 

aankopen uitstellen, of de producten van de leverancier in minder gunstige delen van de 

winkel plaatsen. 

 
266 Zie Voorstel van beslissing, rnr. 323. 
267 In geen geval kan worden vastgesteld dat compenserende afnemersmacht in voldoende mate opweegt tegen de 
mogelijke ongunstige gevolgen van een fusie, indien ze er alleen voor zorgt dat een specifiek segment van de afnemers, met 
een bijzonder sterke onderhandelingspositie, na de fusie niet te maken krijgt met aanzienlijk hogere prijzen of verslechterde 
voorwaarden. Bovendien is het niet voldoende dat er afnemersmacht bestaat vóór de toetreding, hij moet ook nog ná de 
fusie blijven bestaan en werkzaam blijven. De reden hiervoor is dat een fusie van twee aanbieders de afnemersmacht kan 
reduceren wanneer daarmee een geloofwaardig alternatief wordt weggenomen. 



 

 
 

545. In de volgende secties wordt eerst ingegaan op de inkoopmacht van de supermarkten en 

vervolgens op die van de groothandelaars. 

IX.3.7.a Supermarkten 

546. Abstractie makend van alle bijzonderheden in de vleesverwerkende sector die hierboven reeds 

meermaals werden aangehaald, wordt de relatie tussen producenten en supermarkten gekenmerkt 

door bilaterale onderhandelingen betreffende de groothandelsprijs en eventuele andere commerciële 

voorwaarden, waarbij vervolgens de supermarkten hun kleinhandelsprijs bepalen aan de hand van de 

concurrentie met ander supermarkten. Het is belangrijk hierbij aan te stippen dat beide processen niet 

zomaar onafhankelijk van elkaar kunnen worden beoordeeld. De hoogte van de groothandelsprijzen 

wordt bepaald door de relatieve onderhandelingsmacht tussen producenten en supermarkten, terwijl 

op de kleinhandelsmarkten de finale consument optreedt als prijsnemer. Een wijziging in de 

onderhandelingsmacht tussen producenten en supermarkten kan mogelijks ook de situatie verder 

stroomafwaarts in de keten beïnvloeden.  

547. Ook de economische literatuur wijst op het cruciale belang om de volledige verticale keten in 

rekening te brengen wanneer de effecten van bijvoorbeeld een stroomopwaartse fusie dienen te 

worden beoordeeld, waarbij ook de impact op de finale eindconsument moet worden ingeschat. Villas-

Boas S.B. (2007)268 wees destijds in haar artikel reeds op de mogelijke significante onderschatting van 

de negatieve impact op de consumentenwelvaart indien bij de beoordeling van een stroomopwaartse 

fusie tussen producenten geen rekening werd gehouden met de verdere gevolgen op het niveau van 

de supermarkten, aan de hand van een empirisch onderzoek naar de gevolgen van fusies in de 

verkoopketen van gemalen koffie in Duitsland. Meer algemeen kan verwezen worden naar onder meer 

artikels van Zhu J., Boyaci T. and Ray S. (2016)269 en Sheu en Taragin (2021)270 die het belang 

benadrukken van het in rekening brengen van stroomafwaartse effecten bij de beoordeling van een 

stroomopwaartse fusie in een verticale keten. Bovendien - bij afwezigheid van compenserende 

efficiëntieverbeteringen ten gevolge van de fusie met prijsverhogingen tot gevolg in het 

stroomopwaartse markt - wordt in regel verwacht dat de dergelijke fusies welvaartsverlagend zijn.    

548. Belangrijk is dus om niet enkel de impact van de transactie tussen producenten en supermarkten 

te beoordelen, maar om bijkomend na te gaan in welke mate er op kleinhandelsniveau lagere 

groothandelsprijzen zullen worden doorgerekend ten voordele van de eindconsument (bv. wanneer 

efficiëntieverbeteringen worden aangevoerd), en daarentegen prijsstijgingen op groothandelsniveau 

zullen worden doorgerekend ten nadele van de eindconsument.  

549. Alvorens dieper in te gaan op de mogelijke gevolgen van onderhavige transactie, stelt de auditeur 

vast dat België vandaag reeds gekenmerkt wordt door hogere supermarktprijzen dan in de omringende 

 
268 Villas-Boas S.B. (2007), “Using retail data for upstream merger analysis”, joclec, 3, 689-715.  
269 Zhu J., Boyaci T. and Ray S. (2016), "Effects of upstream and downstream mergers on supply chain profitability," European 
Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 249(1), pages 131-143. Zie in het bijzonder sectie 4.1 met betrekking tot 
gestegen marktmacht in een stroomopwaartse fusie.  
270 Sheu G., Taragin C. (2021), “Simulating Mergers in a Vertical Supply Chain with Bargaining”, RAND Journal of Economics 
Vol. 52, No. 3, Fall 2021, pp. 596–632: de auteurs geven aan dat verschillende assumpties van de achterliggende modellen 
enerzijds en het al dan niet meenemen van de effecten in de volledige keten anderzijds tot verschillende resultaten kunnen 
leiden. Bovendien, meer in het bijzonder voor stroomopwaartse fusies, stellen ze dat in tegenstelling tot stroomafwaartse 
en verticale fusies, een stroomopwaartse fusie geen compenserende effecten vertonen die voordelen zouden kunnen 
opleveren voor de consumenten. De stijging in onderhandelingsmacht voor de stroomopwaartse marktspelers leiden tot 
hogere input prijzen die verwacht worden de prijzen stroomafwaarts te doen stijgen. De auteurs verwachten schade ten 
gevolge van deze fusies bij afwezigheid van duidelijke kostenefficiënties. (cfr. p. 628).   

https://ideas.repec.org/a/eee/ejores/v249y2016i1p131-143.html
https://ideas.repec.org/s/eee/ejores.html
https://ideas.repec.org/s/eee/ejores.html


 

 
 

landen.271 Door de toegenomen inflatie ten gevolge van onder meer de Covid-crisis en de oorlog in 

Oekraïne, worden supermarkten bovendien zeer recent geconfronteerd met een sterke, toegenomen 

druk vanwege de producenten om de gestegen kosten waarmee deze laatste worden geconfronteerd, 

door te rekenen aan de eindconsument. Gestegen kosten op producentenniveau zijn op zichzelf geen 

aannemelijk argument om een opwaartse fusie goed te keuren, zeker niet als verwacht wordt dat deze 

zullen resulteren in prijsverhogingen, zoals in onderhavige transactie. De jaarlijkse gemiddelde 

uitgaven van een Belgisch huishouden voor bewerkte vleeswaren kunnen bezwaarlijk verwaarloosbaar 

worden geacht, zoals hierboven reeds werd aangehaald. Een kleine prijsstijging kan bijgevolg een 

grote impact hebben op het totale consumentensurplus. Een stroomopwaartse fusie kan deze druk 

verder versterken en verhogen.  

550. Volgende paragrafen geven een aantal argumenten weer die partijen aanhalen als onderbouwing 

voor de stelling dat supermarkten over significante inkoopmacht beschikken en de transactie bijgevolg 

niet zal leiden tot prijsstijgingen. De verschillende elementen zullen beknopt worden weerlegd.  

551. Partijen wijzen erop dat een groot aandeel van de omzet van bewerkte vleesproducten van de 

partijen in het retailsegment wordt gerealiseerd met de verkoop aan een beperkt aantal 

supermarkten.272 Een hoog gezamenlijk marktaandeel zegt echter weinig over de individuele 

onderhandelingsmacht die elke supermarkt heeft ten aanzien van de producent. Bovendien wordt de 

grootdistributie gekenmerkt door een groot aantal kleine supermarkten die individueel een zeer 

beperkt marktaandeel hebben. Zoals hierboven reeds aangehaald, dient de compenserende 

afnemersmacht ook over te slaan op kleinere afnemers.  

552. Partijen geven verder aan dat supermarkten makkelijk kunnen overstappen naar een producent 

van hun keuze.273 Evenwel dient ook dit argument van de partijen genuanceerd te worden. Binnen de 

verschillende productcategorieën zijn de verschillende producten niet zomaar inwisselbaar. Zoals 

hierboven in sectie VI.2 en VI.5 toegelicht, is vanuit het standpunt van de supermarkt het belangrijk 

om een zo compleet mogelijk portfolio aan te bieden zodat alle consumenten met verschillende 

voorkeuren kunnen bediend worden. Partijen zullen post-transactie een dermate rijk aanbod aan 

verschillende producten kunnen bundelen, dat vanuit het perspectief van de supermarkt niet zomaar 

vervangen kan worden door het aanbod van andere leveranciers.   

553. Daarnaast geven partijen aan dat er strenge leveringsvoorwaarden en clausules in de met 

supermarkt gesloten overeenkomsten vermeld staan die het erg makkelijk maken voor de supermarkt 

om de leveringsrelatie te beëindigen en de bestaande overeenkomst te ontbinden.274 Uit het 

marktonderzoek blijkt echter dat slechts in een beperkt aantal gevallen de contracten door de 

supermarkten werden stopgezet. De versterkte marktmacht van partijen zal de prikkel voor de 

supermarkten verder verminderen om bestaande overeenkomsten vroegtijdig te ontbinden.    

554. Partijen wijzen voorts op het feit dat de markt voor bewerkte vleeswaren wordt gekenmerkt door 

een grote overcapaciteit, waardoor concurrenten op korte termijn in staat zijn om in de plaats te treden 

van de partijen.275 Dit punt werd reeds uitvoerig weerlegd in sectie IX.3.4.b hierboven.  

 
271 https://news.economie.fgov.be/164288-merkproducten-in-belgie-duurder-dan-in-de-buurlanden  
272 Zie aanmeldingsformulier, §190. 
273 Zie aanmeldingsformulier, §195. 
274 Zie aanmeldingsformulier, §199. 
275 Zie aanmeldingsformulier, §202. 

https://news.economie.fgov.be/164288-merkproducten-in-belgie-duurder-dan-in-de-buurlanden


 

 
 

555. Ook vermelden partijen de tendens naar “ketendenken”, waarbij de supermarkt zelf de volledige 

productieketen bepaalt van de bewerkte vleeswaren die hij wil aanbieden. In dat geval houden partijen 

geen of weinig commerciële ruimte om de verkoopwaarden van de te produceren en te versnijden 

producten te bepalen.276 Vooreerst wordt deze praktijk in België op dit ogenblik slechts beperkt 

toegepast. Ten tweede wijst deze praktijk erop dat supermarkten net de marktmacht van 

stroomopwaartse producenten wil verminderen, door deze op verschillende niveaus van de 

productieketen tegen elkaar te laten concurreren, door bijvoorbeeld productie en versnijden en 

verpakken van elkaar te scheiden. Het initiatief komt vanuit de supermarkten, wat erop wijst dat ze de 

prijs die zij dienen te betalen, willen drukken. De vermindering van de mogelijkheden voor 

supermarkten om deze opsplitsing van de productieketen door te drukken, zal bijgevolg niet resulteren 

in lagere groothandelsprijzen, maar waarschijnlijk omgekeerd in hogere groothandelsprijzen 

resulteren ten voordele van de stroomopwaartse fusieonderneming. Gezien de individuele 

consumenten van de supermarkten stroomafwaarts als prijsnemers kunnen beschouwd worden, 

zonder enige compenserende kopersmacht, is er een zeer hoge waarschijnlijkheid dat de 

prijsverhogingen stroomopwaarts in de keten partieel dan wel volledig zullen worden doorgerekend 

ten nadele van deze eindconsumenten. In het hoofdstuk betreffende de counterfactual verderop, zal 

op dit specifiek punt nog verder worden ingegaan.  

556. Volgens partijen zijn supermarkten ook in de mogelijkheid om zowel de productie als versnijding 

en verpakking van bewerkte vleeswaren te “internaliseren”. Buitenlandse supermarkten zijn ook van 

plan om erin directe of hybride vorm naartoe te evolueren (bv. Albert Heijn met Hilton Food Group).277 

In het marktonderzoek gaf echter slechts één supermarkt aan over een eigen versnijdings- en 

verpakkingsfaciliteit te beschikken.278 Voorts is dit geen oplossing voor de commerciële noodzaak 

waarmee supermarkten geconfronteerd worden om een ruim assortiment aan producten aan te 

bieden. Hoewel ze een deel van het aanbod zelf zullen kunnen verzorgen indien ze eigen productie- en 

versnijdings- en verpakkingsactiviteiten uitbouwen, zullen ze nog steeds voor een groot aandeel van 

hun aanbod zich moeten wenden tot andere producenten. Verder zijn de investeringen die gepaard 

gaan met de toetreding tot die stroomopwaartse activiteiten erg hoog.279  

557. De partijen wijzen voorts op het feit dat supermarkten grote volumes private label aankopen via 

jaarlijks georganiseerde aanbestedingen.280 In sectie 0 hierboven werd uitgebreid aangetoond hoe 

sterk partijen vandaag reeds wegen in de verschillende tenderprocedures. Hun marktmacht zal post-

transactie enkel toenemen, waardoor - ondanks deze wijze van aankopen - supermarkten nog steeds 

hoofdzakelijk aangewezen zullen zijn op het aanbod van partijen. Sterker nog, door het verruimde 

aanbod van partijen, zullen ze nog meer dan vandaag een onvermijdelijke leverancier worden in 

hoofde van verschillende supermarkten. Hun marktmacht zal er bovendien toe leiden dat ze de 

contractuele voorwaarden in de georganiseerde aanbestedingen meer in hun voordeel zullen kunnen 

doen aanpassen. Concreet zal dit betekenen dat ze hogere groothandelsprijzen zullen kunnen 

opleggen.   

 
276 Zie aanmeldingsformulier, §208. 
277 Zie aanmeldingsformulier, §212. 
278 Zie antwoord van supermarkt van 7 februari 2022, op verzoek om inlichtingen van 25 januari 2022, vraag 39. 
279 Zie hiervoor citaten uit PV in Annex A bij het voorstel van beslissing. 
280 Zie aanmeldingsformulier, §218. 



 

 
 

558. De partijen geven daarbij aan dat de inkoopmacht van de supermarkten tot uiting komt op 

volgende manieren:281 

 producenten slagen er niet of zeer moeilijk in om de stijgingen van grondstofprijzen door te 

rekenen naar de supermarkten. Ze weigeren vaak om zich te verbinden tot mechanismes 

die voorzien in automatische aanpassingen van de prijzen in geval van prijsstijgingen van 

grondstoffen;  

 de winstmarges van de leveranciers van vleeswaren liggen bijzonder laag. 

559. In eerste instantie verwijst de auditeur naar de analyse in voorgaande sectie, waarin het recente 

persbericht werd besproken dan aangeeft dat kosten wel, op zijn minst gedeeltelijk, kunnen 

doorgerekend worden en waar de lage rentabiliteit in de Belgische sector voor verwerkte vleeswaren 

sterk in twijfel getrokken wordt.  

560. Verder wat het eerste argument betreft, verwijst de auditeur de naar de reeds hoge 

supermarktprijzen in België die mogelijks wijzen op de beperkte mogelijkheden voor supermarkten om 

het prijsniveau nog verder te doen stijgen. Het feit dat supermarkten zich niet verbinden tot 

automatische aanpassingsmechanismen sluit bovendien niet uit dat er nog steeds in kader van 

bilaterale onderhandelingen nieuwe overeenkomsten kunnen worden bekomen. Bij automatische 

mechanismen worden de risico’s volledig afgewend op de supermarkten. Het kunnen opleggen van 

dergelijke sterke mechanismen zou eerder wijzen op zeer sterke marktmacht van de stroomopwaartse 

producenten, en zou vanuit mededingingsoogpunt eerder als beperkend kunnen worden opgevat. 

Gevreesd moet dan ook worden dat indien de producenten post-transactie er wel in slagen om 

minstens een deel van de gestegen grondstofprijzen door te rekenen aan de supermarkten, zeker via 

dergelijke automatiseringsmechanismen, er met zeer grote waarschijnlijkheid kan worden verwacht 

dat deze prijsstijgingen onmiddellijk en integraal worden doorgerekend naar de eindconsumenten, 

gezien de beperkte afnemersmacht van deze laatsten. Wat het tweede punt betreft, moet eerst 

worden benadrukt dat lage marges op zichzelf geen argument zijn om een mededingingsbeperkende 

fusie toe te laten. Lage marge producten kunnen tot grote winsten leiden indien de producten in grote 

kwantiteiten worden verkocht. Bovendien zijn niet enkel de marges op producentenniveau laag. Ook 

supermarkten geven aan lage marges te hebben. Partijen hebben noch gegevens omtrent de 

individuele productmarges aangevoerd, noch het argument van een mogelijk failing firm scenario 

opgeworpen, noch enig bewijs aangeleverd dat ze post transactie de marges gezond willen houden 

dan wel willen verbeteren aan de hand van efficiëntieverbeteringen en niet ten gevolge van verhoogde 

marktmacht.  

561. Een meer overkoepelend tegenargument dat opgaat voor elk van de opgeworpen punten is dat 

partijen louter een beschrijving geven van de situatie pre-transactie en op geen enkele manier een 

inzicht geven in de gewijzigde verhoudingen tussen producenten en supermarkten post-transactie, en 

de verdere gevolgen hiervan stroomafwaarts ten aanzien van de eindconsumenten.  

562. Al de aangevoerde argumenten van partijen kunnen bijgevolg op geen enkele wijze de vrees 

weerleggen dat de verhoogde groothandelsprijzen niet zullen worden tegengewerkt door de 

compenserende afnemersmacht van de supermarkten.  

 
281 Zie aanmeldingsformulier, §213. 



 

 
 

563. Tenslotte geven de supermarkten zelf aan dat ze verwachten dat door de transactie de 

concurrentie op de relevante markten zal dalen.  De transactie leidt volgens hen tot minder 

mogelijkheden voor de supermarkten om het risico te splitsen over meerdere leveranciers, waardoor 

prijzen riskeren te stijgen. Verschillende supermarkten geven aan dat een prijsstijging ook mogelijk is 

in de toekomst op basis van het sterker worden van de onderhandelingskracht van Ter Beke post-

transactie.282  

564. Alle supermarkten zijn het erover eens dat de concurrentie tussen beide bedrijven zal verdwijnen 

waardoor de aankoopprijzen wellicht zullen stijgen gezien de volumes die de fusieonderneming 

vertegenwoordigt in de volledige markt. Een supermarkt antwoordt  dat dit ook het geval zal zijn voor 

de versnijdings- en verpakkingsactiviteiten van de fusieonderneming. 

565. De auditeur merkt op dat enkele supermarkten ook hun bezorgdheid uiten over de sterke 

inperking van de keuzevrijheid van leveranciers waardoor een andere concurrentie ontstaat. 

566. Zo stelt Delhaize: “het gevolg is dat Delhaize minder mogelijkheden heeft om het risico te splitsen 

over meerdere leveranciers en hierdoor ook de prijzen riskeren te stijgen, zowel voor de 

versnijdingsdiensten maar nog meer op de markt van de aankoop van bewerkt vlees. De overname zal 

vermoedelijk geen impact hebben op operationeel vlak.”283 

567. Deze antwoorden lijken aan te geven dat supermarkten ervan uitgaan dat zij post-concentratie 

weinig andere keuze zullen hebben dan verder te contracteren met de fusieonderneming  - zij het aan 

een  verhoogde aankoopprijs of minder gunstige voorwaarden -  zowel voor de aankoop van bewerkt 

vlees als voor de versnijding en verpakking ervan. De vermindering van alternatieven lijkt juist te zijn  

dat Imperial (en Stegeman) door de respondenten als alternatieve leveranciers voor Ter Beke worden 

beschouwd. 

568. De auditeur concludeert in dit stadium van het onderzoek dan ook op basis van alle bovenstaande 

argumenten dat er onvoldoende bewijs is dat supermarkten over voldoende compenserende 

afnemersmacht beschikken om de verwachte stijging van de groothandelsprijzen tegen te gaan. Er zijn 

op dit ogenblik in het onderzoek geen elementen die erop wijzen dat één of meerdere wijzen waarop 

compenserende afnemersmacht zich zou kunnen manifesteren verwacht kan worden: noch in termen 

van het geloofwaardig dreigen niet meer bij partijen aan te kopen, noch in termen van 

capaciteitsuitbreiding, noch in termen van een vermindering van aankopen van andere producten bij 

partijen, noch in termen van eigen toetreding tot de markt.   

569. Indien partijen alsnog van mening zijn dat supermarkten over voldoende compenserende 

afnemersmacht beschikken, zal een meer doorgedreven analyse noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in de 

vorm van een empirische studie die effecten post-merger calibreert waarbij naast de impact van de 

fusie op de onderhandelingsmacht tussen producenten en supermarkten, ook de gevolgen verder 

stroomafwaarts in de keten worden in rekening gebracht.  Het zal hierbij bovendien belangrijk zijn te 

kijken naar de eventuele wijzigingen in de onderhandelingsmacht post-transactie. Zelfs indien wordt 

aangenomen dat supermarkten vandaag wel over voldoende compenserende afnemersmacht zouden 

beschikken, is dit geen voldoende bewijs voor het behoud van voldoende compenserende 

afnemersmacht na de fusie. Er zal tenslotte moeten worden nagegaan of de compenserende 

 
282 Zie de antwoorden van supermarkten op het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2022, vraag 55. 
283 Zie het antwoord op vraag 55 van het verzoek om inlichtingen van 25 januari 2022. 



 

 
 

afnemersmacht zich niet beperkt tot een selecte groep van grote marktspelers, maar ook overslaat op 

de kleinere afnemers.  

IX.3.7.b Groothandelaars 

570. Partijen geven aan dat ze ook geconfronteerd worden met de inkoopmacht van 

groothandelaars.284 Uit het marktonderzoek is gebleken dat de aankoop door groothandelaars 

voornamelijk gebeurt door bilaterale onderhandelingen met de producent. Verschillende 

groothandelaars gaven in dit verband aan de verschillende leveranciers tegen elkaar uit te spelen pre-

transactie.  

571. Partijen geven aan dat grossisten op de hoogte zijn van de relevante kostprijzen in dit segment, 

die zij als benchmark kunnen gebruiken. Dit houdt verband met het feit dat grossisten de productie van 

bewerkte vleeswaren doorgaans ook (gedeeltelijk) zelf organiseren. Het geeft aan deze grossiers ook 

de mogelijkheid om hun eigen producten  een voorkeursbehandeling te geven, bv. door deze eerst te 

vermelden in gesprekken met klanten.285 Uit het marktonderzoek is echter gebleken dat slechts een 

minderheid van de groothandels die werden bevraagd, zelf (gedeeltelijk) instaan voor de productie. 

572. De partijen geven voorts aan dat de inkoopmacht van groothandelaars ook tot uiting komt in het 

feit dat ze vaak nog over meer verschillende leveranciers beschikken dan wat voor retailers het geval 

is.286 

573. Verschillende groothandelaars gaven in het marktonderzoek aan potentiële problemen te zien 

door de totstandkoming van de concentratie287 en dit in het bijzonder m.b.t. droge worst/salami en 

gevogelte.  

574. Groothandelaars gaven in het marktonderzoek aan dat ze de partijen als gelijkaardig beschouwen 

in hun kwaliteitsniveau en de partijen pre-transactie nog tegen elkaar kunnen uitspelen. Volgens een 

groothandelaar zou dit negatieve gevolgen hebben voor de prijzen.288 Een andere groothandelaar gaf 

aan dat de overname zal leiden tot verminderde promoties, wat de marge van de groothandel en de 

eindklant niet ten goede komt.289 De opmerking rond de verwachte verminderde promoties werd door 

een andere groothandelaar bevestigd.290 

575. Een andere groothandelaar gaf aan dat er post-transactie weinig of geen 

uitwijkingsmogelijkheden meer zouden zijn in geval van niet-tevredenheid.291  Een andere 

groothandelaar gaf aan post-transactie zeer afhankelijk te zullen zijn van Ter Beke, wat de 

onderhandelingsmacht bij Ter Beke zal laten liggen. Dit zal, volgens hem, leiden tot hogere prijzen en 

lagere marges.292  

576. Een andere groothandelaar gaf aan geen mogelijkheid te zien om zonder de partijen te werken in 

de totstandkoming van hun productportfolio. Hij stelt dat dit komt omdat de merken van de partijen 

 
284 Zie aanmeldingsformulier, §215. 
285 Zie aanmeldingsformulier, §215. 
286 Zie aanmeldingsformulier, §217. 
287 Hieronder worden enkel de reacties weergegeven van de ondervraagde groothandelaars die aangaven dat de transactie 
een impact zal hebben op de concurrentiële context. In totaal reageerden 31 groothandelaars. 
288 Zie het antwoord van groothandelaar van 31 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 9. 
289 Zie het antwoord van groothandelaar van 18 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 9. 
290 Zie het antwoord van groothandelaar van 31 mei 2022,op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 10. 
291 Zie het antwoord van groothandelaar van 20 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 9. 
292 Zie het antwoord van groothandelaar van 18 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 10. 



 

 
 

een dermate groot aandeel van de markt innemen en worden gestimuleerd bij hun klanten, dat de 

groothandelaar niet zonder de partijen kan.293 

577. Verder gaf een andere groothandelaar aan dat op alle segmenten waar beide producenten 

gelijkaardige artikelen aanbieden dit zeker voor negatieve gevolgen zal zorgen qua prijszetting als 

klant van Ter Beke.294 

578. Een andere groothandelaar gaf aan te verwachten dat de concentratie tot gevolg zal hebben dat 

het aantal aanbieders kleiner zal worden. Hij stelt dat dit onvermijdelijk een effect zal hebben op het 

aanbod van de producten. Hij haalt aan dat post-transactie de dubbele referenties zullen verdwijnen, 

wat dan weer een invloed zal hebben op de prijzen van Ter Beke.295 

579. Verschillende groothandelaars gaven voorts aan dat de overschakelingskosten, in het veranderen 

van leverancier, niet mogen worden onderschat. Zo geeft een groothandelaar aan dat het 

omschakelen van een product tijds- en geldrovend is en steeds een commercieel risico inhoudt.296 Een 

andere groothandelaar gaf aan dat omschakelen een complex proces is op het niveau van 

prijswijziging, smaak en overtuiging van de klant.297 

580. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, zagen verschillende groothandelaars specifiek potentiële 

problemen voor wat betreft droge worst/salami en gevogelte. Dit wordt gestaafd door volgende 

uitspraken. 

581. Een groothandelaar geeft aan dat door de transactie zijn onderhandelingspositie sterk verzwakt 

wordt, gezien er weinig andere relevante leveranciers zouden zijn van Belgische salami.298 Een andere 

groothandelaar bevestigde dit ook door te vermelden dat Ter Beke post-transactie zeer sterk zou 

komen te staan op het vlak van droge worstwaren. Hij ziet, buiten de partijen, geen grote marktspelers 

voor wat betreft de productie van deze droge worstwaren.299  

582. Hieromtrent gaf een groothandelaar aan dat partijen, in het bijzonder voor salami, “typische” 

vleeswaren aanbieden. Hij gelooft dat post-transactie de eigenheid van deze producten kan verdwijnen 

door kostreducties waardoor het rijke assortiment zal verdwijnen.300 

583. Tenslotte gaf een andere groothandelaar ook aan dat er al maar een beperkt aantal Belgische 

leveranciers zijn voor wat betreft gevogelte. Hij gelooft dat het post-transactie moeilijk zou kunnen 

worden om alternatieven te vinden die gelijkaardig zijn op het gebied van kwaliteit en prijs.301 

584. Ook hier geldt het tegenargument dat de partijen enkel de situatie pre-transactie uitleggen en op 

geen enkele wijze een inzicht geven in de gewijzigde verhoudingen tussen producenten en 

groothandelaars post-transactie, en de verdere gevolgen hiervan stroomafwaarts ten aanzien van 

eindconsumenten. 

585. Op basis van bestaande elementen verzameld in het kader van het voorlopig (Fase 1) onderzoek, 

concludeert de auditeur dat er onvoldoende bewijs is dat groothandelaars -  die versnipperd actief zijn 

 
293 Zie het antwoord van groothandelaar van 18 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 5. 
294 Zie het antwoord van groothandelaar van 31 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 10. 
295 Zie het antwoord van groothandelaar van 19 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 11. 
296 Zie het antwoord van groothandelaar van 16 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 6. 
297 Zie het antwoord van groothandelaar van 30 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 6. 
298 Zie het antwoord van groothandelaar van 13 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 9. 
299 Antwoord op verzoek van inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 9. 
300 Zie het antwoord van groothandelaar van 13 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 11. 
301 Zie het antwoord van groothandelaar van 31 mei 2022 op het verzoek om inlichtingen van 6 mei 2022, vraag 9. 



 

 
 

-  over voldoende compenserende afnemersmacht beschikken om de verwachte stijging van de 

groothandelsprijzen tegen te gaan. Een aantal van de statements door groothandelaars dienen nog 

verder onderzocht te worden. Het feit dat ervoor zowel droge worst als gevogelte wordt aangegeven 

dat er weinig uitwijkingsmogelijkheden zullen zijn post-transactie, kan Ter Beke een sterke 

onderhandelingspositie opleveren ten aanzien van groothandelaars en kan leiden tot hogere prijzen 

voor de eindconsument.  

IX.3.8 Conclusie niet-gecoördineerde horizontale effecten 

586. Op basis van bovenstaande analyses heeft de auditeur ernstige twijfels over de toelaatbaarheid 

van de voorliggende concentratie.  

587. Deze ernstige twijfels komen voort uit de volgende conclusies die kunnen getrokken worden op 

basis van het voorlopig gevoerde eerste fase onderzoek: 

588. De concentratie leidt tot een aanzienlijke samenvoeging van reeds hoge marktaandelen van 

partijen op de al geconcentreerde betrokken markten. Binnen het verkoopkanaal supermarkten 

impliceert de concentratie in termen van het aantal grote marktspelers (marktaandeel >10%) een 2 

naar 1 fusie voor droge worst (gezamenlijk marktaandeel partijen >40%), een 3 naar 2 fusie voor 

gevogelte (gezamenlijk marktaandeel partijen > 50%) en een 4 naar 3 fusie voor kookham (gezamenlijk 

marktaandeel partijen >30%) en paté (gezamenlijk marktaandeel partijen >30%). Ook binnen het 

verkoopkanaal groothandelaars is er sterke toename van de marktconcentratie voor de markten droge 

worst en gevogelte. 

589. Op basis van hun marktpositie en positionering kunnen partijen beschouwd worden als naaste 

concurrenten van elkaar en ze onderscheiden zich in elk van de betrokken markten op duidelijk van de 

andere, vaak substantieel kleinere marktspelers. Deze conclusie wordt ondersteund daar een 

voorlopige analyse van tender data aangeleverd door partijen en supermarkten. Bovendien zijn 

partijen momenteel reeds de enige twee marktspelers die een sterke positie hebben overheen alle 

betrokken markten en ook deze positie wordt sterk geconsolideerd. De concentratie zal er dus toe 

leiden dat er in sterke mate concurrentiedruk wegvalt met een duidelijke versterking van hun 

marktmacht als gevolg. 

590. Specifiek voor de betrokken markten voor droge worst toont het voorlopige onderzoek aan dat de 

resterende concurrenten onvoldoende overcapaciteit hebben om de huidige gezamenlijke productie 

van partijen te dekken. Dit impliceert dat partijen gezamenlijk onmisbaar zijn om de gehele marktvraag 

te bedienen, wat zorgt voor een bijkomende versterking van hun marktmacht in deze markten. 

591. Een voorlopig onderzoek naar de hoogte van de brutomarges in de Belgische sector van bewerkte 

vleeswaren toont aan dat deze in het verleden reeds hoger waren dan deze in buurlanden, wat 

suggereert de Belgische marktspelers vandaag reeds over een zekere mate van marktmacht 

beschikken. 

592. Op basis van deze elementen, zoals hierboven verder uitgewerkt, is de auditeur tot de conclusie 

gekomen dat de concentratie zal leiden tot een substantiële versterking van de machtspositie van 

partijen met mogelijke concurrentiebeperkende effecten als gevolg. 

593. Hierbij wordt de kans op toetreding van nieuwe marktspelers en de compenserende 

afnemersmacht geenszins afdoende geacht om deze concurrentiebeperkende effecten teniet te doen. 

 



 

 
 

IX.4 Counterfactual 

594. De gevolgen van de voorgenomen overname worden in deze sectie beoordeeld ten opzichte van 

het meest waarschijnlijke scenario waarin partijen zich zullen bevinden indien de concentratie niet 

plaatsvindt (het contrafeitelijke scenario of de counterfactual). De eerste manier is te kijken naar de 

mededingingsvoorwaarden die ten tijde van de fusie bestonden (de "status quo ante"). Onder 

bepaalde omstandigheden kan evenwel rekening gehouden met toekomstige wijzigingen van de markt 

indien de fusie niet zou plaatsvinden die redelijkerwijs te voorspellen zijn. Uit bovenstaande secties en 

het globale onderzoek blijkt dat er geen overtuigende elementen zijn die erop wijzen dat er grote 

wijzigingen in de markt kunnen verwacht worden, zoals toe- en/of uitbreiding of belangrijke innovaties 

en wijzigingen in het consumentengedrag, waardoor een meer dynamische counterfactual analyse 

minder aannemelijk moet worden geacht dan de status quo ante.  

595. Indien gekeken wordt naar de status quo ante, dan zullen Ter Beke en Imperial verder naast elkaar 

concurreren op de wijze waarop ze zich vandaag in de markt positioneren. Wat hierbij moet aangestipt 

worden, is de belangrijke rol die de supermarkten innemen in de bilaterale onderhandelingen met de 

verschillende vleesverwerkers. In lijn met wat in onder meer Nederland gebeurt, proberen de 

supermarkten in hun bilaterale onderhandelingen met de vleesverwerkers hun eigen 

onderhandelingsmacht te verstevigen ten nadele van de stroomopwaartse producenten door de 

productieactiviteiten af te splitsen van de versnijdings- en verpakkingsactiviteiten. Het doel van deze 

afsplitsing is om de concurrentie tussen producenten op beide activiteiten te stimuleren om zo een 

groter aandeel van de gezamenlijke winst die producenten en supermarkten kunnen behalen in de 

verticale keten naar zich toe te kunnen trekken. Met andere woorden, vanuit het oogpunt van de 

supermarkten is een verticale desintegratie van de producenten winstgevender dan concurrentie 

tussen verticaal geïntegreerde producenten. In de status quo ante kan verwacht worden dat deze 

praktijken minstens behouden blijven of zelfs verder toenemen.  

596. Het uiteenhalen van verticaal gelegen productieactiviteiten druist in tegen wat volgens 

economische theorie mag verwacht worden van een goed werkende verticale keten. Hiertoe kan 

verwezen worden naar het probleem van de dubbele marginalisatie. Dit is een verticale externaliteit 

die optreedt wanneer zowel de stroomopwaartse en -afwaartse markten een zekere mate van 

economische marktmacht vertonen, en ondernemingen op elk niveau hun prijzen kunnen verhogen tot 

boven de marginale kosten. De stroomopwaartse leveranciers, in dit geval de producenten van 

bewerkt vlees, rekenen prijzen aan die de marginale kosten overschrijden van de levering van de 

goederen aan de versnijder-verpakkers. De versnijders en verpakkers rekenen op hun beurt een 

bijkomende toeslag van deze activiteiten door aan hun afnemers, in dit geval de supermarkten, die 

deze bijkomende toeslagen van zowel de producenten als de versnijders- en verpakkers doorrekenen 

aan de consument. De consument betaalt bijgevolg twee marges. Indien beide activiteiten, productie 

enerzijds en versnijding en verpakking anderzijds, tot eenzelfde verticaal geïntegreerde onderneming 

zouden behoren, zou de stroomafwaartse afnemer, in casu de supermarkt, toegang hebben tot de 

stroomopwaartse goederen aan een prijs zonder die extra winstmarge die genomen wordt op het 

niveau van de versnijding en verpakking. Een verticale integratie waarbij productie en versnijding en 

verpakking tot eenzelfde onderneming behoren, zou om die reden verwacht worden kostenefficiënter 

te zijn, waarbij het wegvallen van de dubbele marge concurrentieel kan worden aangewend om op de 

stroomafwaartse markten een neerwaartse druk te creëren op de prijzen die worden onderhandeld 

met de supermarkten.  



 

 
 

597. Supermarkten zijn gebaat bij lagere groothandelsprijzen die ze eventueel ook verder 

stroomafwaarts kunnen uitspelen in de strijd tegen andere supermarkten. Partijen onderstrepen 

echter zelf dat supermarkten hoe langer hoe meer de verschillende verticale activiteiten wensen op te 

splitsen. Dit wijst erop dat de efficiëntiewinsten die voortvloeien uit een bundeling van 

productieactiviteiten en versnijding en verpakking schijnbaar niet werd aangewend in de 

concurrentiële strijd tussen vleesverwerkers ten voordele van de supermarkten. Ten gevolge van de 

fusie kan dan ook met grote waarschijnlijkheid verwacht worden dat partijen supermarkten zullen 

trachten te verhinderen de strategie van een uitsplitsing van activiteiten verder uit te breiden, of zullen 

ze zelfs trachten deze opnieuw in te perken. De partijen zullen zowel de mogelijkheid als de prikkel 

hebben om supermarkten op te dringen de productie en versnijdings-en verpakkingsactiviteiten 

gezamenlijk af te nemen aan voor de producenten voordeligere gezamenlijke groothandelstarieven. 

Zoals reeds hierboven reeds aangestipt, zullen supermarkten deze gestegen groothandelsprijzen 

gedeeltelijk of integraal doorrekenen aan de eindconsument.  

598. De mededingingsbeperkende fusie zal bijgevolg tot significante welvaartsverliezen leiden in 

vergelijking met de status quo ante.  

X. Voorstel tot beslissing 

599. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.66, §1, 2° WER en 

artikel IV.66, §2, 3° WER, volgende beslissing te nemen:  

 dat de overname van CFG Benelux door Ter Beke N.V., aangemeld bij de BMA onder 

zaaknummer MEDE-C/C-22/0011, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van 

concentratietoezicht in het WER; 

 vast te stellen dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de 

concentratie en te beslissen de procedure van bijkomend onderzoek en beslissing bedoeld 

in artikel IV.67 tot IV.69 WER in te zetten. 

XI. Vertrouwelijkheid 

600. Hiervoor kan verwezen worden naar de vertrouwelijkheidsbeslissing van de auditeur.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IV. Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij 

 Ter Beke NV heeft volgende schriftelijke opmerkingen neergelegd:  

1. “INLEIDING 
(1) Dit memorandum bevat de schriftelijke opmerkingen van Ter Beke NV (“Ter Beke”) op het 

gemotiveerd voorstel van beslissing (“Voorstel”) van het Auditoraat van 13 juni 2022 in 

de zaak MEDE-C/C-22/0011:Ter Beke NV / Campofrio Food Group Holding SLU. 
 

(2) De voorgenomen concentratie (“de Concentratie”) betreft de aankoop door Ter Beke, via 
haar dochteronderneming Terbeke-Pluma NV, van 100% van het aandelenkapitaal302 van 
(i) CFG Benelux Meat Products VOF en, via haar dochteronderneming Berkhout Langeveld 
BV, van 100 % van het aandelenkapitaal303 van (ii) Campofrio Food Group Netherlands 

Holding BV, en haar dochtervennootschappen Campofrio Food Group Netherlands BV en 
Stegeman CV (“CFG Benelux”, tezamen met Ter Beke: “de Partijen”), momenteel 
aangehouden door Campofrio Food Group Holding SLU (“de Verkoper”). 

 

(3) Het Auditoraat stelt het Mededingingscollege voor om “vast te stellen dat er ernstige 
twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie en te beslissen de 

procedure van bijkomend onderzoek en beslissing bedoeld in artikel IV.67 tot IV.69 WER 
in te zetten”. 

 

(4) De Partijen zijn van oordeel dat het Auditoraat niet heeft aangetoond dat er ernstige 

twijfels zijn omtrent de toelaatbaarheid van de Concentratie die een opening van een 
procedure van bijkomend onderzoek en beslissing op grond van artikel IV. 66 § 2 (3) WER 

rechtvaardigen. 
 

(5) De Partijen verzoeken het Mededingingscollege dan ook op grond van artikel IV 66 § 2 (1) 
WER te beslissen dat de Concentratie toelaatbaar is zonder hieraan voorwaarden of 

verbintenissen te verbinden. 
 

2. DE CONCENTRATIE VEROORZAAKT GEEN SIGNIFICANTE BELEMMERING VAN DE 
MEDEDINGING 

(6) Vooraleer de analyse van het Auditoraat in meer detail te bespreken, past het om 

puntsgewijs de elementen op te lijsten die aangeven waarom de Concentratie niet leidt 
tot een significante belemmering van de mededinging. 

 

• De relevante markt voor de beoordeling van de Concentratie is breder dan de 
relevante markten die door het Auditoraat incorrect zijn gedefinieerd (zie 
randnummers 32-116 hieronder). 

• In een bredere geografische en/of productmarkt is het gezamenlijke 
marktaandeel van de Partijen verwaarloosbaar laag of niet hoger dan 30 %, en 
hebben retailers en groothandelaars de keuze uit een groot aantal concurrerende 
leveranciers (zie randnummers 117-120 hieronder). 

 
302 Ter Beke zal 99,99% van het aandelenkapitaal (namelijk 15.025.192 van de 15.025.193 aandelen) in CFG Benelux Meat 
Products VOF direct verwerven, alsook één aandeel indirect, dat door Campofrio Food Group Netherlands Holding BV 
aangehouden. 
303 Namelijk alle 200 aandelen. 



 

 
 

• In de hypothese dat de relevante markt(en) onterecht eng zou(den) worden 
gedefinieerd, heeft de nieuwe entiteit een gezamenlijk marktaandeel voor 
sommige productgroepen dat niet hoger is dan 40 % (zie randnummer 121 
hieronder). 

• In een markt waar de homogene producten van zowel binnenlandse als 
buitenlandse producenten uitwisselbaar zijn, opdrachten worden toebedeeld door 
tenders en concurrerende producenten een sterke prikkel hebben om hun 
capaciteitsbenutting maximaal op te drijven, is een marktaandeel van 40 % niet 

indicatief van enige marktmacht en zijn alle concurrenten, ook concurrenten met 
een relatief laag marktaandeel, geloofwaardige producenten die een significante 
concurrentiële druk uitoefenen en na de Concentratie zullen blijven uitoefenen (zie 

randnummers 122-155 hieronder). 

• Retailers (die zelf de door hun vereiste productkenmerken bepalen en de 
productieketen verknippen) en groothandelaars hebben en blijven ook na de 
Concentratie een significante inkoopmacht op de markt van bewerkte 

vleesproducten hebben (zie randnummers 156-182 hieronder). 
 

3. HET AUDITORAAT VERZUIMT DE INHOUD EN DE OMVANG VAN ZIJN ERNSTIGE 

TWIJFELS ZORGVULDIG TE BEPALEN 

(7) Het Auditoraat verzuimt de inhoud en de omvang van de “ernstige twijfels” die zij heeft 
met betrekking tot de Concentratie zorgvuldig en met de vereiste duidelijkheid te bepalen. 
 

(8) In sectie “IX.3.8 Conclusie niet-gecoördineerde horizontale effecten” van het Voorstel 

geeft het Auditoraat aan dat het ernstige twijfels heeft over de toelaatbaarheid van de 
Concentratie, die zouden voortkomen uit de “conclusies die kunnen worden getrokken op 

basis van het voorlopig gevoerde eerste fase onderzoek”. 
 

(9) Deze “conclusies” zijn, samengevat in de bewoordingen van het Voorstel, dat (i) de 

Concentratie leidt tot een aanzienlijke verhoging van reeds hoge marktaandelen van de 

Partijen op al geconcentreerde betrokken markten; (ii) de Partijen kunnen worden 
gepositioneerd als naaste concurrenten van elkaar en ze zich duidelijk onderscheiden in 

elk van de betrokken markten van de andere, vaak substantieel kleinere marktspelers; (iii) 
de brutomarges die met de verkoop van bewerkte vleeswaren in België worden 

gerealiseerd hoger zijn dan in de buurlanden “wat suggereert dat de Belgische 
marktspelers reeds over marktmacht zouden beschikken”. 
 

(10)  Deze “conclusies” zouden de stelling ondersteunen dat de Concentratie tot een 
“substantiële versterking van de machtpositie van partijen” zal leiden.304 Deze stelling, zo 

kan worden verondersteld, ligt aan de bron van de ernstige twijfels die volgens het 

Auditoraat een opening van een tweede fase onderzoek rechtvaardigen.305 

 

(11) De positie van het Auditoraat steunt op wankele grond en kan om meerdere redenen niet 
worden aanvaard. 
 

(12) Ten eerste geeft het Voorstel niet aan dat de Partijen vóór de totstandkoming van de 

 
304 Randnummer 592 van het Voorstel. 
305 In randnummer 443 van het Voorstel verwijst het Auditoraat naar het “marktleiderschap, het prijsleiderschap 

(zonder deze concepten feitelijk te onderbouwen), maar niet naar een bestaande machtspositie van Ter Beke of CFG 

Benelux. 



 

 
 

Concentratie reeds over een machtpositie op een relevante markt zouden beschikken. Het 

is dan ook niet duidelijk hoe de Concentratie een vermeende en reeds bestaande 
machtspositie van beide Partijen zou kunnen versterken. 
 

(13) Indien de Partijen immers niet beschikken over een machtspositie voor de totstandkoming 
van de Concentratie, is het niet mogelijk dat de Concentratie tot een versterking van een 
machtspositie zou leiden en, om die reden, een significante belemmering van de 
mededinging met zich meebrengt. 

(14) Ten tweede steunt de stelling dat de Concentratie zou leiden tot een versterking van een 
machtspositie, zoals hierna zal worden aangetoond, op “conclusies” die op hun beurt zijn 
gebaseerd op niet- aantoonbare feitelijke grondslag of op een incorrecte redenering. 

(15) Tot slot staan deze conclusies en de daaruit voortspruitende “ernstige twijfels” over de 

toelaatbaarheid van de Concentratie ook op gespannen voet met de in randnummer 590 
van het Voorstel vermelde “conclusie”, dat “specifiek” voor de markt voor droge worst de 

resterende concurrenten “onvoldoende overcapaciteit hebben om de huidige 

gezamenlijke productie van partijen te dekken”. 

(16) De Partijen leiden uit deze conclusie af (en het Voorstel bevestigt dit overigens)306 dat wat 
de andere productsegmenten van de markt voor bewerkte vleeswaren betreft het 

Auditoraat wel heeft vastgesteld dat de overcapaciteit van de resterende concurrenten 

voldoende groot is om de huidige gezamenlijke productie van de Partijen te dekken. 
 

(17) In tegenstelling tot wat het Auditoraat beweert, kan op grond van het analytisch model 
dat het hanteert worden vastgesteld dat ook na de totstandkoming van de Concentratie 

retailers en andere klanten op de markt over voldoende alternatieve leveranciers blijven 
beschikken. Deze leveranciers beschikken immers over een voldoende grote restcapaciteit 

om aan elke mogelijke vraag van een klant tegemoet te komen. 
 

(18) In randnummer 515 van het Voorstel schuift het Auditoraat vervolgens ondanks de 
bestaande en voldoende grote overcapaciteit in alle segmenten, met uitzondering van 

droge worst, een alternatieve schadetheorie naar voor. Deze theorie houdt geen verband 
houdt met de in de conclusie vermelde bezwaar dat de Concentratie tot een versterking 

van een bestaande machtpositie zou leiden, maar stelt dat de Concentratie tot een 

significante belemmering van de mededinging zou leiden omdat de Partijen elkaars naaste 

concurrent zouden zijn, en hun producten zouden verschillen (productdifferentiatie) in 
vergelijking met producten van andere concurrenten. Afnemers zouden om die reden niet 
kunnen uitwijken (of niet makkelijk kunnen uitwijken) naar alternatieve leveranciers. De 

resterende concurrenten zouden bovendien na de totstandkoming van de Concentratie 
(ook) de prikkel hebben om hun prijzen te verhogen (maar het is niet duidelijk of deze 

prikkel zijn oorsprong vindt in de totstandkoming van de Concentratie). Deze stelling, die 
overigens niet geloofwaardig wordt onderbouwd en haaks staat op de concurrentiële 
dynamiek in deze markt(en), strookt bovendien niet met het eerder vermelde bezwaar 

van het Auditoraat dat de Concentratie tot een versterking van de machtspositie leidt van 
de nieuwe entiteit. 

 

(19) Het verzuim van het Auditoraat om de redenen waarom de Concentratie tot een 
significante belemmering van de mededinging zou leiden voldoende duidelijk en precies 

 
306 Randnummer 506-507 van het Voorstel. 



 

 
 

te omschrijven, kan dan ook enkel tot de vaststelling leiden dat het Auditoraat niet heeft 

aangetoond dat er een “ernstige twijfel” bestaat over de toelaatbaarheid van de 
aangemelde Concentratie. 

 

(20)  Het College kan dan ook niet op basis van de vaststellingen van het Auditoraat tot het 

besluit komen dat er ernstige twijfels zijn over de toelaatbaarheid van de aangemelde 
Concentratie en, om die reden, besluiten op grond van artikel IV een procedure van 
bijkomend onderzoek en beslissing op grond van artikel IV. 66 § 2 (3) WER te openen. 

 

(21) De Partijen maken in dit verband de volgende, bijkomende opmerkingen. 
 

(22) Het College kan in principe slechts op basis van door het Auditoraat gevoerde onderzoek 

en verzamelde bewijsmateriaal vaststellen of er sprake is van “ernstige twijfels” die een 
opening van een bijkomend onderzoek rechtvaardigen. 

 

(23) De beantwoording van de vraag of er “ernstige twijfels” zijn, kan dan ook niet los worden 
gezien van de omvang en in het bijzonder de duur van het onderzoek dat het Auditoraat 

in een eerste fase heeft gevoerd. 
 

(24) De wetgever heeft het onderzoek van aanmeldingsplichtige concentraties aan strakke 
termijnen onderworpen. In principe kan een eerste fase onderzoek niet langer dan 40 

werkdagen (of twee maanden) duren en moet een tweede fase onderzoek na 60 
werkdagen (3 maanden) worden afgerond. Deze termijnen kunnen, onder meer, worden 

verlengd als de Autoriteit niet tijdig de nodige informatie van de Partijen verkrijgt of de 
Partijen op eigen initiatief verbintenissen aanbieden. Niettemin, de zorg van de wetgever 

dat concentratieonderzoeken binnen een relatief kort tijdsbestek worden afgerond is 

duidelijk en begrijpelijk. 

(25) De Partijen moeten immers, op grond van artikel IV.10 § 4 WER de totstandkoming van 
de Concentratie uitstellen totdat de autoriteit zijn goedkeuring heeft verleend. Indien een 

lange periode verstrijkt tussen de ondertekening van de overeenkomst of andere 
handeling op grond waarvan de concentratie wordt gemeld en de totstandkoming van de 
concentratie kan dit grote onzekerheid bij de betrokken ondernemingen en hun 

medewerkers veroorzaken, in het bijzonder als de betrokken ondernemingen in tussentijd 
snel wisselende marktomstandigheden moeten trotseren. 

 

(26) In deze zaak zal het lopende onderzoek (pre-notificatie en eerste fase) op de dag van de 

zitting reeds 7 maanden hebben geduurd, een periode die twee maanden langer is dan 
de wettelijke termijn voor een tweede fase-besluit. Het Auditoraat heeft ongetwijfeld 
gedurende deze periode met veel inzet en gedrevenheid en een uitgebreid team het 

onderzoek gevoerd, een groot aantal verzoeken om inlichtingen uitgestuurd en tal van 
data en andere marktgegevens verzameld. De Partijen vermoeden dat het Auditoraat dan 
ook in staat was gedurende deze maanden een onderzoek met voldoende diepgang te 
voeren. 

 

(27) In het licht van het reeds gevoerde onderzoek en het daarvoor gebruikte tijdsbestek moet 
de drempel of er sprake kan zijn van “ernstige twijfels” dan ook voldoende hoog zijn. De 
twijfel die het Auditoraat moet aantonen en, waarop het College steunt om een bijkomend 



 

 
 

onderzoek te openen, moet “ernstig” zijn. Zij moet voldoende zijn onderbouwd en kan 

niet voorspruiten uit een onvolledigheid of tekortkoming in of tijdsgebrek met betrekking 
tot het reeds gevoerde onderzoek307, in het bijzonder niet als het in het dossier opgenomen 
bewijsmateriaal ook aanwijzingen bevat die aantonen dat het voldoende realistisch en 

waarschijnlijk is dat de aangemelde transactie niet tot een significante belemmering van 
de mededinging zal leiden. Zoals hierna blijkt is dat voor deze zaak het geval, zodat er geen 

reden is om een beslissing te nemen om een bijkomend onderzoek te openen. 
 

(28) Tot slot stippen de Partijen aan dat zij betreuren dat zij in het kader van eerste fase-
onderzoek geen toegang hebben gekregen tot de specifieke gegevens die betrekking 

hebben op de tenderdata en het capaciteitsgebruik. De Partijen erkennen dat zulke 
gegevens mogelijk een vertrouwelijk karakter hebben en het mogelijk een omslachtige 

oefening is om de Partijen op een nuttige manier toegang te verlenen tot deze data 
zonder het vertrouwelijke karakter in het gedrang te brengen. Niettemin steunt het 

Auditoraat in zijn Voorstel in ruime mate op deze data. Deze vraag (en de daarmee gepaard 
gaande schending van de rechten van verweer van de aanmeldende partij) is 
herhaaldelijk besproken tijdens het vooronderzoek en het eerste fase onderzoek. Voor 

zover als nodig en dit nog nuttig zou zijn, verzoeken de Partijen alsnog om toegang te 

krijgen tot deze gegevens. 
 

(29) Deze schriftelijke opmerkingen worden in elk geval onder alle voorbehoud en zonder 
enige nadelige erkentenis ingediend. 

 

4. HET AUDITORAAT TOONT NIET AAN DAT ER ERNSTIGE TWIJFELS ZIJN OVER DE 
TOELAATBAARHEID VAN DE CONCENTRATIE 

 

4.1 Inleidende bemerkingen 

(30) Het Auditoraat heeft, zoals hierboven aangegeven, niet duidelijk of voldoende precies het 

bezwaar of de “theory of harm” aangegeven waarop zijn ernstige twijfel over de 
toelaatbaarheid van de Concentratie steunt. 

 

(31) De analyse van het Auditoraat vertoont bovendien ernstige tekortkomingen. In het bestek 
van deze schriftelijke opmerkingen zullen de Partijen enkel de voornaamste 
tekortkomingen bespreken. 

 

4.2 De relevante markt voor de beoordeling van deze Concentratie 

(a) De definiëring van de relevante productmarkt 

(i) Introductie en samenvatting 
 

(32) De Partijen blijven bij hun standpunt dat de relevante markt voor de beoordeling van deze 
Concentratie de markt voor de productie van bereide vleeswaren is waarvan de 

geografische reikwijdte breder is dan België. De argumenten die het Auditoraat 

aandraagt om engere markten te definiëren overtuigen niet. 
 

 
307 Zie in deze zin SN Airholding II/Virgin Express, beslissing nr. 2004-C/C-69, 24 december 2004, Driem.Tijdschr. RM 2004/4, 
52. 



 

 
 

(ii) Primair: één overkoepelende markt voor alle bewerkte vleeswaren 
 

(33) In paragraaf “VI.2.4.a”, getiteld “opsplitsing volgens diersoort versus productcategorie”, 
concludeert het Auditoraat dat “een opsplitsing van de verkoopmarkt van bewerkte 

vleeswaren volgens productcategorieën meer pertinent is dan een opsplitsing volgens de 
diersoort waaruit elk vleeswaar vervaardigd wordt”.308 

 

(34) Door te onderzoeken welke marktindeling (naargelang diersoort dan wel 

productcategorie) “meer pertinent” zou zijn, gaat het Auditoraat er op voorhand van uit 
dat de verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren sowieso zal moeten worden 
onderverdeeld. Het Auditoraat heeft volgens zijn redenering slechts vast te stellen of een 

dergelijke onderverdeling moet worden gebaseerd op diersoort dan wel 
productcategorie. Daarmee sluit het Auditoraat van meet af aan uit dat de markt 

mogelijkerwijs noch naargelang diersoort, noch naargelang productcategorie moet 

worden gesegmenteerd, zonder de keuze voor dit vertrekpunt te onderbouwen of te 

rechtvaardigen. 
 

(35) Het Auditoraat komt vervolgens tot de vaststelling dat de verkoopmarkt van bewerkte 

vleeswaren moet worden onderverdeeld naar gelang productcategorieën, hetgeen 
volgens het Auditoraat zou moeten resulteren in de productcategorieën (i) kookham, (ii) 
gevogelte, (iii) droge worst, (iv) zoutwaren en rauwe ham, (v) gekookte worst en (vi) 

paté.309 Het Auditoraat baseert deze conclusie op de volgende gegevens: 
i. De voorgestelde productcategorieën lopen gelijk met de interne product category 

management van ondervraagde producenten en supermarkten, alsook met de 
productcategorisatie gehanteerd door Nielsen.310 

ii. Uit een door de Partijen overgelegde Haystack studie uit 2017 zou blijken dat  
[VERTROUWELIJK] 311 

iii. Uit door de Partijen overgelegde tender data blijkt dat supermarkten “geen tenders 
uitschrijven volgens diersoort, maar eerder aansluiten bij de voorgestelde 
productcategorieën”312 

 

(36) De bovengenoemde observaties staan in contrast met de bevindingen uit het door de 

Partijen overgelegde onderzoek van Haystack waaruit blijkt dat  [VERTROUWELIJK] 313 Dit 

betekent dat de verschillende types van vleeswaren voor de eindconsument volkomen 

substitueerbaar zijn, en een retailer niet noodzakelijk het volledige assortiment van 
bereide vleeswaren moet aanbieden. 

 

(37) Bovendien hebben de bovengenoemde gegevens uitsluitend betrekking op de vraag of de 
in randnummer (35) genoemde productcategorieën vanuit het perspectief van de 
vraagzijde als substitueerbaar moeten worden beschouwd. Immers, bovenstaande 

gegevens zien enkel op het perspectief van de consument. Zij vormen geen ontkrachting 
van het door de Partijen aangedragen – en door het Auditoraat verder niet weersproken 

– feit dat de verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren zich laat kenmerken door een hoge 

 
308 Randnummer 135 van het Voorstel. 
309 Randnummer 149 van het Voorstel. 
310 Randnummers 118 en 138 van het Voorstel. 
311 Randnummer 139 van het Voorstel. 
312 Randnummers 122 en 140 van het Voorstel. 
313 Bijlage 18 bij het aanmeldingsformulier, p. 9 en 10. 



 

 
 

mate van aanbodsubstitutie. In dit kader hebben de Partijen het Auditoraat er onder meer 

op gewezen dat: 
i. Vleeswarenproducenten gewoonlijk een breed assortiment van bewerkte vleeswaren 

aanbieden. Indien een producent een bepaald type bewerkt vlees niet produceert, kan 
hij deze gemakkelijk bij een derde partij inkopen;314 en 

ii. Aanbieders van bewerkte vleeswaren op korte termijn en zonder aanzienlijke 
bijkomende kosten of risico’s over kunnen schakelen op de productie van verschillende 
soorten bewerkte vleeswaren, ongeacht de vraag of het nieuw of extra te produceren 
type bewerkt vlees kwalificeert als een kook- of rookproduct.315 De Partijen hebben 
dit punt geïllustreerd aan de hand van een door Ter Beke  [VERTROUWELIJK].316 

 

(38) Deze punten worden niet weersproken in de marktgegevens die het Auditoraat onder 
concurrenten en afnemers van de Partijen heeft opgevraagd. Meer nog, een aantal van 

de ondervraagde retailers die hierop zijn ingegaan gaven aan dat zij zich konden vinden 

in een markt voor bewerkte vleeswaren die niet verder onderverdeeld moet worden.317 
 

(39) Desalniettemin concludeert het Auditoraat in absolute termen, zonder enige 
onderbouwing of afweging van de door de Partijen aangedragen feiten en argumenten 

omtrent aanbodsubstitutie, dat “vraagsubstitutie (vanuit het consumentenstandpunt) 
(…) primeert op aanbodsubstitutie (vanuit het retailerstandpunt)”318 en dat de 

verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren moet worden onderverdeeld in de in 
randnummer (35) genoemde productcategorieën.319 

 

 
314 Randnummer 99 van het aanmeldingsformulier. 
315 Randnummers 100 en 104 van het aanmeldingsformulier. Overigens zullen producenten de prikkel hebben om de 
bestaande capaciteit ten volle te gebruiken, zoals hierna zal worden besproken. 
316 Randnummer. 105 van het aanmeldingsformulier. 
317 Enkel Delhaize (stuk II.B.4.B3, vragen 2-4), antwoorde op een niet-tegenstrijdige manier dat een segmentatie volgens 

productgroepen aan de orde was. Andere retailers meenden dat een segmentatie niet aan de orde was, terwijl nog 

anderen een tegenstrijdig of vaag antwoord indienden waaruit moeilijk conclusies kunnen worden getrokken: 

• Aldi (stuk II.B.1.I2, vragen 2-4): Het antwoord van Aldi was zeer kort en bestond louter uit een “OK”, 
zowel voor de vraag of er een algemene markt voor vleeswaren bestond die niet verder 
gesegmenteerd moet worden (vraag 3) als op de vraag of deze per productgroep moest 
gesegmenteerd worden (vraag 4). Hieruit kunnen geen conclusies getrokken worden gelet op de 
vage en tegenstrijdige aard van deze antwoorden. 

• Carrefour (stuk II.B.2.C2, vragen 2-4): Volgens Carrefour weerspiegelt de opdeling van de markt 
tussen de markten voor vers vlees en bewerkt vlees “de productmarkten binnen de sector vers en 
verwerkt vlees en vleeswaren”. Het beschouwde de onderverdeling volgens productgroep 
weliswaar “belangrijk omdat deze producten mekaar niet vervangen in hoofde van de consument”, 
maar aangezien de Concentratie zich louter op het wholesale-niveau afspeelt is deze opmerking 
niet relevant voor de marktdefinitie. 

• Colruyt (stuk II.B.3.B3, vragen 2-4): Volgens Colruyt “kan dit alles ondergebracht worden onder 
charcuterie, en hoeft deze niet verder opgesplitst te worden”. 

• Franky Fresh Foods (stuk II.B.5.C2, vragen 2-4): als antwoord op de vraag of het ermee akkoord was 
dat een opsplitsing van de markt voor vleeswaren niet aan de orde was stelde het: “Ja, ik ben 
hiermee akkoord. Dient voor mij ook geen onderscheid in gemaakt te worden. Veel van de 
producten komen in dezelfde verkoopskanalen terecht” 

• Lidl (stuk II.B.6.G2, vragen 2-4): Lidl kon “ermee akkoord gaan om dit als één productgroep, met 
name bewerkte vleeswaren, te weerhouden”, anderzijds kon het ook akkoord gaan met een 
opsplitsing per productgroep. Hieruit kunnen geen conclusies getrokken worden gelet op de 
tegenstrijdige aard van deze antwoorden. 

 
318 Randnummer 145 van het Voorstel. 
319 Randnummer 112 van het Voorstel. 



 

 
 

(40) Daarmee handelt het Auditoraat in strijd met zijn plicht om bij de marktbepaling rekening 

te houden met substitueerbaarheid aan de aanbodzijde wanneer de gevolgen ervan in 
doelmatigheid en directheid vergelijkbaar zijn met die van de substitueerbaarheid aan de 
vraagzijde,320 en miskent hij dat vraagsubstitutie niet hiërarchisch superieur is aan 

aanbodsubstitutie. Aldus komt het Auditoraat op onjuiste en ongefundeerde wijze tot de 
conclusie dat de verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren moet worden onderverdeeld 

naargelang productcategorie, meer specifiek naargelang de productcategorieën zoals 
onderscheiden door het Auditoraat. 

 

(iii) Subsidiair: hoogstens een onderscheid naargelang productieproces (A. 
koken en B. roken) 

 

(41) Indien uw College van oordeel is dat de door de Partijen geïdentificeerde hoge mate van 
aanbodsubstitutie geen aanleiding geeft om te spreken van één overkoepelende 

verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren, betogen de Partijen subsidiair dat deze markt 

ten hoogste zou moeten worden gesegmenteerd naargelang productieproces. 
 

(42) Zoals de Partijen hebben aangegeven in de Melding, doorlopen (i) kookham, (ii) 

gevogelte, (v) kookworst en (vi) paté hetzelfde productieproces: alle vier 

productcategorieën worden voorbereid, getrommeld, gemalaxeerd, ingevormd, gekookt 
en nabewerkt.321 Ook (iii) droge worst (waaronder salami) en (iv) zoutwaren en rauwe 
ham worden op hun beurt op dezelfde manier geproduceerd, namelijk met behulp van 

rook- en rijpkamers.322 
 

(43) Er bestaan geen onoverkomelijke technische, sanitaire of regulatoire belemmeringen om 
(i) kookham, 

(ii) gevogelte, (v) kookworst en (vi) paté te bereiden met dezelfde kookapparatuur respectievelijk 
om 

(iii) droge worst (waaronder salami) en (iv) zoutwaren en rauwe ham te bereiden met 
dezelfde rook- en rijpapparatuur3232 Daarom dienen enerzijds (i) kookham, (ii) gevogelte, 

(v) kookworst en (vi) paté gezamenlijk te worden beschouwd als “kookproducten” en 

maken anderzijds (iii) droge worst (waaronder salami) en (iv) zoutwaren en rauwe ham 
onderdeel uit van één en hetzelfde segment voor “rookproducten”. 

 

(44) In lijn met het standpunt van de Partijen, concludeert het Auditoraat dat “de productie 

van productcategorieën binnen eenzelfde productieproces (koken of roken) inwisselbaar 
[is] (…) mits optimalisatie van de productplanning en een grondige tussendoorse reiniging 
van de productielijnen”.324 Tot verbazing van de Partijen neemt het Auditoraat vervolgens 

 
320 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke 

mededingingsrecht, C 372/5, randnummer. 20. 
321 Randnummers 101 en 102 van het aanmeldingsformulier. 
322 Randnummers 103 van het aanmeldingsformulier. 
323 Het FAVV heeft bevestigd dat er geen wettelijke belemmeringen bestaan voor de productie van gevogelte en 
kookhammen op dezelfde productielijnen, aangezien beiden onder dezelfde B-erkenning vallen. Wel moet het 
autocontrolesysteem van de fabriek er zo op gebouwd zijn dat kruiscontaminatie tussen species niet kan voorkomen, in lijn 
met verordeningen 852/2004/EC (levensmiddelenhygiëne) en 853/2004/EC (hygiëne voor de producten van dierlijke 
oorsprong). Mits efficiënte reiniging en ontsmetting, validatie/verificatie door de quality assurance-verantwoordelijke en 
species-gerichte productieplanning is het dus perfect mogelijk om te kunnen schakelen tussen de productie van vleeswaren 
op basis van varkensvlees en op basis van gevogelte op dezelfde productielijn. 
324 Randnummer 147 van het Voorstel. 



 

 
 

echter een conclusie die haaks staat op deze observatie, door te oordelen dat de 

verkoopmarkt van bewerkte vleeswaren moet worden onderverdeeld in de in 
randnummer (35) genoemde productcategorieën, zonder deze productcategorieën te 
bundelen tot kookproducten enerzijds en rookproducten anderzijds.325 

 

(A) Kookproducten 
 

(45) Specifiek met betrekking tot de productie van gevogelte en kookham overweegt het 
Auditoraat dat: 

 

i. De meerderheid van de respondenten in het marktonderzoek aangeeft dat het 
gebruik van dezelfde productielijn voor zowel ham als kip risico’s met zich brengt;326 
en 

ii. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (“FAVV”) in 
dergelijke gevallen een vergunning dient af te geven op basis van een inspectie van 
de productieplanning;327 en 

iii. Ter Beke in het verleden reeds charcuteriewaren heeft moeten terugroepen wegens 
“een contaminatie met salmonella”;328 en 

iv. [VERTROUWELIJK] 329 
 

(46) De Keyser heeft echter aangegeven “de productie van kookham en kip afwisselend op 

eenzelfde productielijn te doen.”330 Ook Ter Beke heeft bevestigd dat zij “dezelfde 
machines gebruikt c.q. kan gebruiken voor de productie van allerhande kookproducten 
(bv. kookham en gevogelte).”331 Klaarblijkelijk weerhoudt geen van de bovengenoemde 

punten hen om gebruik te maken van de (meermaals door concurrenten van de Partijen 
bevestigde332) mogelijkheid om gevogelte en kookham met dezelfde productielijnen te 

produceren. 
 

(47) Volgens het Auditoraat maken sommige concurrenten echter de keuze “om aparte 

productielijnen voor te behouden voor ham en gevogelte en de productie soms in een 

geheel andere ruimte te laten plaatsvinden”, omdat zij “geen risico’s [wensen] te 

nemen”.333 Volgens de Partijen is deze keuze geheel beleidsmatig van aard: het doet niet 
af aan de mogelijkheid van concurrenten om hun productielijnen voor gevogelte alsnog 
te gebruiken voor de productie van kookham (of vice versa) indien – bijvoorbeeld – een 

kleine, doch belangrijke permanente prijsstijging van kookham (respectievelijk gevogelte) 
daartoe aanleiding zou geven. 

 
325 Randnummer 149 van het Voorstel. 
326 Randnummer 141 van het Voorstel. 
327 Randnummer 141 van het Voorstel. 
328 Randnummer 141 van het Voorstel. 
329 Randnummer 144 van het Voorstel. 
330 Randnummer 130 van het Voorstel. 
331 Randnummer 131 van het Voorstel. 
332 De Keyser schrijft bijvoorbeeld dat “de gereedschappen die gebruikt [worden] om kookhammen [en kipfilet] te maken (…) 
dezelfde [zijn]”. In vergelijkbare zin schrijft Herta dat “betreffende het productieproces van kookham en –kip (…) we wel 
[kunnen] bevestigen dat de productieprocessen gelijkaardig zijn.” Ook volgens LS Frais en Tradelio is er “vanuit 
productiestandpunt (dus infrastructuur) (…) een (…) onderscheid [tussen] gekookte producten [enerzijds] versus gedroogde 
producten [anderzijds]”. Zie stukken II.D.5.L2 (vraag 3), respectievelijk II.D.10.F3 (vraag 3), meer respectievelijk II.D.11.C2 
(vraag 3). 
333 Randnummer 132 van het Voorstel. 



 

 
 

 

(48) Met betrekking tot het in punt i vermelde argument dat het gebruik van dezelfde 
productielijn voor ham en kip risico’s met zich meebrengt, zij vermeld dat de aldaar 
genoemde “risico’s” in de praktijk kunnen worden geminimaliseerd door de 
productielijnen grondig schoon te maken alvorens over te schakelen van gevogelte naar 
kookham (of andersom). Bij gekookte producten zijn de risico’s op besmetting bovendien 

nog kleiner aangezien de mogelijks aanwezige ziektekiemen door efficiënte verhitting 
afgedood worden. Bovendien zijn deze risico’s niet wezenlijk anders dan de risico’s die 
rijzen als een productielijn slechts voor de productie van één type wordt gebruikt. In beide 
gevallen is de producent verplicht om de hygiënische voorschriften in acht te nemen en 
de productielijn te kuisen. Als extra waarborg dienen producenten een vergunning aan te 

vragen bij het FAVV, die zij slechts zullen ontvangen mits en voor zover het FAVV tevreden 
is met de productieplanning van de aanvrager. Meer nog, de Partijen stippen aan dat zij 

hun kookproducten op dezelfde lijnen versnijden en verpakken, net zoals dat het geval is 

voor gerookte producten. Mits reiniging is het daarenboven ook mogelijk om kook- en 
rookproducten op dezelfde lijn te versnijden. 

 

(49) Wat het in punt ii vermelde vereiste van een vergunning van het FAVV betreft, geldt dat 
het opstellen van een productieplanning een inherent onderdeel van de productie van 

bewerkte vleeswaren betreft. Als zodanig vormt dit vereiste geen bijzondere of 
onoverkomelijke drempel om zowel gevogelte als kookham te produceren met behulp van 

dezelfde productielijnen. 
 

(50) De in punt iii neergelegde bewering dat Ter Beke charcuteriewaren heeft moeten 
terugroepen wegens een salmonella besmetting is feitelijk onjuist: het door het 

Auditoraat aangehaalde nieuwsbericht334 betreft een listeria-besmetting. Los daarvan, 
blijkt uit het betreffende artikel niet dat deze besmetting is ontstaan door het produceren 

en/of versnijden van kookham met behulp van productie- c.q. snijlijnen waar eerder 
gevogelte mee zou zijn geproduceerd c.q. versneden. Aldus vragen de Partijen zich af 

waarom het Auditoraat zich (zonder verdere toelichting) in redelijkheid meent te kunnen 
beroepen op de terugroepactie van Ter Beke ter ontkrachting van de door de Partijen 
benadrukte aanbodsubstitutie tussen gevogelte en kookham. 

 

(51) [VERTROUWELIJK] . 
 

(52) [VERTROUWELIJK] 335  [VERTROUWELIJK]336 [VERTROUWELIJK] 337  [VERTROUWELIJK] 
 

(53) [VERTROUWELIJK] 338  [VERTROUWELIJK] 
 

 

(B) Rookproducten 

 
334 “Drie doden door listeriabesmetting vleeswaren bij Ter Beke”, De Tijd, 4 oktober 2019, geraadpleegd op 17 juni 2022 

via: https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/drie-doden-door-listeriabesmetting-vleeswaren-bij-ter-

beke/10168651.html 
335 Randnummer 144 van het Voorstel. 
336 Bijlage 13 bij het aanmeldingsformulier. 
337 Randnummer 144 van het Voorstel. 
338 Randnummer 144 van het Voorstel. 

https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/drie-doden-door-listeriabesmetting-vleeswaren-bij-ter-beke/10168651.html
https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/drie-doden-door-listeriabesmetting-vleeswaren-bij-ter-beke/10168651.html


 

 
 

 

(54) Specifiek met betrekking tot rookproducten overweegt het Auditoraat dat “wat het rook 
productieproces betreft (…) de bewering van aanbodsubstitutie (…) niet uit de 
marktstructuur [volgt].”339 Het Auditoraat baseert deze conclusie op de vaststelling dat 

“enkel De Keyser vandaag actief [is] in rauwe ham/zoutwaren (en nauwelijks in droge 
worst/salami) terwijl voor partijen het omgekeerde wordt vastgesteld.”340 Volgens het 

Auditoraat kan “[u]it deze marktstructuur (…) redelijkerwijze vermoed worden dat er 
drempels bestaan waardoor geen van beide vleesproducenten ten volle inspeelt op de 
beweerde aanbodsubstitutie tussen charcuteriewaren binnen het rook 

productieproces”.341 
 

(55) Vaststaat dat zowel rauwe ham en zoutwaren als droge worst met dezelfde 
productielijnen kunnen worden geproduceerd.342 Zodoende beschikken producenten van 

rauwe ham en zoutwaren over de mogelijkheid om producenten van droge worst te 

beconcurreren (en vice versa) indien een kleine, doch belangrijke permanente prijsstijging 

van droge worst (respectievelijk van rauwe ham en zoutwaren) hen daartoe zou 

bewegen. Volgens de gangbare praktijk geeft dit aanleiding om zowel rauwe ham en 
zoutwaren als droge worst tot één en dezelfde productmarkt voor “rookproducten” te 

rekenen.343 
 

(56) Het feit dat Ter Beke relatief meer droge worst produceert dan rauwe ham en zoutwaren 
en dat De Keyser relatief meer rauwe ham en zoutwaren produceert dan droge worst, 

doet niets aan af aan de mogelijkheid van beide partijen om elkaar (en andere 
marktpartijen) te beconcurreren op het gebied van zowel rauwe ham en zoutwaren als op 
het gebied van droge worst. Sterker nog: als er iets uit deze vaststelling van het Auditoraat 

blijkt, is dat de Partijen reeds beschikken over het materiaal, de expertise en de contacten 
om beide productgroepen te produceren, hetgeen een verschuiving van productieprimaat 

van de ene naar de andere productcategorie juist vergemakkelijkt indien een kleine, doch 
belangrijke permanente prijsstijging van rauwe ham en zoutwaren of droge worst hen 

daartoe de aanleiding zou geven. 
 

(57) Op grond van het voorgaande is het op “de marktstructuur” gebaseerde vermoeden van 
het Auditoraat “dat er drempels bestaan” allerminst redelijk te noemen. De Partijen vragen 

zich bovendien af waaraan het Auditoraat de bevoegdheid ontleent om een dergelijk 

vermoeden te hanteren, teneinde zichzelf te ontslaan van de plicht om het bestaan van 
de door hem gestelde (en door de Partijen nadrukkelijk weersproken) “drempels” te 
bewijzen. Volledig ten overvloede voegen de Partijen hieraan toe dat De Keyser onlangs 
Salami Peeters heeft overgenomen. De Partijen verwachten bijgevolg een toename van 
de activiteiten van De Keysers op het segment voor droge worst, wat de door het 

Auditoraat vastgestelde marktstructuur teniet zal doen. 
 

(iv) Het Auditoraat miskent het belang van aanbodsubstitutie 

 
339 Randnummer 147 van het Voorstel. 
340 Randnummers 143 en 147 van het Voorstel. De Partijen vermoeden dat er nog andere producenten verschillende 
producten op dezelfde productielijn produceren. 
341 Randnummer 143 van het Voorstel. 
342 Randnummers 125 en 147 van het Voorstel. 
343 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke 
mededingingsrecht, C 372/5, randnummer. 20. 



 

 
 

 

(58) In onderschikte orde betoogt het Auditoraat dat “zelfs wanneer er een zekere mate van 
inwisselbaarheid zou bestaan binnen elk productieproces (koken of roken), 
aanbodsubstitutie niet determinerend is voor de relevante productmarkt definiëring. 

Immers vanuit vraagsubstitutie gezien zal niet elke consument een ham kopen in plaats 
van paté wanneer geen ham beschikbaar is in het winkelschap.”344 Daar voegt het 

Auditoraat aan toe dat “meerdere consumenten hun keuze voor een specifieke 
productcategorie maken op basis van criteria zoals een smaakvoorkeur, producttextuur, 
consumptiewijze en mogelijks criteria gelinkt aan diersoort”345 en dat “elke Nielsen 

productgroep werd samengesteld rekening houdende met de substitueerbaarheid van de 
onderliggende producten, zowel vanuit retailer als consumenten standpunt”.346 

 

(59) De Partijen weerspreken niet dat consumenten hun keuze baseren op basis van criteria 
zoals smaakvoorkeur, producttextuur of consumptiewijze, noch dat Nielsen haar 
productgroepen baseert op inwisselbaarheid vanuit het perspectief van de retailer en 
consument. 

 

(60) Problematisch is echter de overweging van het Auditoraat dat “aanbodsubstitutie niet 
determinerend is voor de relevante productmarkt definiëring”. In lijn met hetgeen de 

Partijen reeds hebben betoogd in randnummer (40), berust deze overweging op de 
onjuiste veronderstelling dat vraag- en aanbodsubstitutie elkaar uitsluiten, althans dat 

het een altijd zwaarder moet wegen dan het ander, terwijl beide aspecten in werkelijkheid 

in gelijke mate dienen bij te dragen aan de vaststelling van de relevante productmarkt. 
Uit de Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de markt volgt namelijk 

dat, indien substitueerbaarheid aan de aanbodzijde qua doelmatigheid en directheid 
vergelijkbaar is met die van de substitueerbaarheid aan de vraagzijde, de relevante 

productmarkt bestaat uit alle producten die aan de vraag- en de aanbodzijde 

substitueerbaar zijn.347 
 

(61) Aldus dienen (i) kookham, (ii) gevogelte, (v) kookworst en (iv) paté tezamen te worden 

beschouwd als “kookproducten” en behoren (iii) droge worst (waaronder salami) en (iv) 
zoutwaren en rauwe ham gezamenlijk te worden onderzocht als “rookproducten” op 

grond van hun hierboven vastgestelde substitueerbaarheid aan de aanbodzijde. Deze 

conclusie blijft onveranderd indien zou blijken dat gevogelte en kookham respectievelijk 
rauwe ham en droge worst niet vervangbaar zijn vanuit het perspectief van de retailer 

en/of eindconsument. 
 

(v) Het OTC-kanaal is geen afzonderlijke markt 
 
 
 
 

 

 
344 Randnummer 142 van het Voorstel. 
345 Randnummer 142 van het Voorstel. 
346 Randnummer 142 van het Voorstel. 
347 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke 
mededingingsrecht, C 372/5, randnummers. 20 en 21. 



 

 
 

(62) Met betrekking tot het OTC-verkoopkanaal lijkt het Auditoraat geen consistente definitie 

te hanteren.348 De Partijen stippen derhalve nogmaals aan dat OTC de verkopen betreft 
via groothandels aan slagers en kleinhandels. Voorts omvat OTC in België verkopen aan 
supermarkten die deze via bulktogen binnen de supermarkt zullen verkopen. 

 

(63) Gelet op bovenstaande definitie is het problematisch dat het Auditoraat simpelweg aan de 
antwoorden van de supermarkten voorbij gaat en volledig vaart op de respons van de 

groothandelaren voor wat betreft de vraag of OTC als afzonderlijk verkoopkanaal 
beoordeeld dient te worden. Uit de antwoorden van de supermarkten blijkt immers 
duidelijk dat zij een nadere onderverdeling – ook naar verkoopkanaal – niet noodzakelijk 

achten, of hoogstens een onderverdeling naar retail en non-retail herkennen. 
 

(64) Vanwege de significante activiteiten van de Belgische supermarkten in het OTC-kanaal – 

namelijk via de hierboven omschreven bulktogen – dienen de antwoorden van de 

supermarkten gewogen te worden tegen de antwoorden van de grossiers. In het geval het 
Auditoraat de antwoorden van de supermarkten niet volgt, dient het Auditoraat die 

voldoende gemotiveerd te weerleggen. De door het Auditoraat genoemde punten in 
paragraaf 195 van het Voorstel kunnen de keuze van het Auditoraat onvoldoende dragen. 
Vanuit het oogpunt van aanbodperspectief zijn de in deze paragraaf genoemde kenmerken 

niet relevant. Zowel de Partijen, als hun belangrijkste concurrenten (i) beleveren afnemers 

zowel met een lastenboek en een bestaand assortiment en (ii) bieden zowel bulk als 
versneden en voorverpakte charcuteriewaren aan. De resterende kenmerken bieden 

onvoldoende grond voor het Auditoraat om logischerwijs te concluderen dat het OTC-
kanaal afzonderlijk van het supermarktkanaal beoordeeld dient te worden. 

 

(65) Zelfs in het geval het Auditoraat van mening mocht zijn dat het OTC-kanaal niet tot het 

retailkanaal behoort, dan dient het OTC-kanaal in ieder geval als onderdeel van de non-

retail-kanalen (OOH en B2B) beoordeeld te worden. De marginale verschillen tussen de 

non-retail kanalen worden door het Auditoraat sterker aangezet dan zij in realiteit zijn. 
Zo zou voor het OTC-kanaal kwaliteit de belangrijkste concurrentieparameter zijn, terwijl 

voor de OOH- en B2B-kanalen prijs de belangrijkste parameter zou zijn. Dat is niet correct, 
ook voor OTC-afnemers primeert prijs als het belangrijkste criterium. Voorts is het 

eveneens niet correct dat in het OOH-kanaal een andere prijs/kwaliteit afweging wordt 

gehanteerd dan in het OTC-kanaal. OOH betreft de verkopen aan foodservice, horeca en 
catering. Voor dergelijke partijen is kwaliteit evident een belangrijke 

concurrentieparameter. De Partijen verwijzen tevens naar hun antwoord op vraag 5 van 
het verzoek om inlichtingen van het Auditoraat van 5 mei 2022, [VERTROUWELIJK] 

(66) Ook zijn de Partijen verbaasd dat in het OTC-kanaal A-merken meer op de voorgrond 
zouden komen dan in het OOH en B2B-kanaal. De argumentatie van het Auditoraat 

hieromtrent is echter niet overtuigend. Het haalt immers geen volumecijfers aan om deze 
stelling te onderbouwen, en lijkt zelfs te gissen wanneer het stelt dat de hoeveelheid A-

merken binnen het OOH-kanaal “ergens tussen beide [i.e. het OTC-kanaal en B2B-kanaal]” 
zal liggen.349 

 

 
348 De Partijen wijzen bijvoorbeeld op randnummer 177 van het Voorstel, waarin het Auditoraat stelt dat detailhandel 

kleinere en aantrekkelijke verpakking verkiest. Deze stelling gaat uiteraard niet op voor verkopen via de bulktogen in 

supermarkten, waarvoor voornamelijk bulkgoederen worden aangekocht. 
349 Randnummer 179 van het Voorstel. 



 

 
 

(67) Tot slot merken de Partijen op dat zij zeer beperkt direct verkopen aan de verkoopkanalen 

OTC, B2B en OOH. In het geval de opsplitsing van het Auditoraat zoals weergegeven in 
randnummer 202 van het Voorstel zou worden gevolgd, kunnen de segmenten voor de 
directe verkoopkanalen OTC en/of B2B en/of OOH dan ook buiten beschouwing worden 

gelaten. 
 

(vi) De segmentering tussen de productie en de versnijding en verpakking 
van bewerkte vleeswaren is onterecht 

 

(68) Het Auditoraat maakt voorts een onderscheid tussen (i) de “opwaartse markt voor de 
productie en verkoop van bewerkte vleeswaren in bulk aan versnijder- verpakkers niet 
uitgesplitst per productcategorie”,350 (ii) de “neerwaartse markt voor de verkoop van 

versneden en verpakte bewerkte vleeswaren aan supermarkten”, uitgesplist naar 

productcategorie351 en (iii) de “neerwaartse markt voor versnijding en verpakking van 

bewerkte vleeswaren geproduceerd door derden voor supermarkten, niet uitgesplitst per 
productiecategorie”.352 

 

(69) Deze segmentering van de relevante productmarkt is onterecht. Producenten van 
bewerkte vleeswaren zijn verticaal geïntegreerd en kunnen zowel bewerkte vleeswaren 

in bulk, versneden en verpakte bewerkte vleeswaren als verpakkings-en 
versnijdingsdiensten aanbieden. Dezelfde klanten (meestal retailers) kopen naar hun 

eigen, vaak wisselend inzicht de drie producten en of diensten al dan niet afzonderlijk in. 
 

(70) Dat de voornoemde opdeling van de relevante productmarkt niet relevant is, blijkt ook uit 
het onderzoek van het Auditoraat zelf. In zijn analyse met betrekking tot (iii) de 

neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte bewerkte 
vleeswaren aan supermarkten, uitgesplitst naar productcategorieën, draagt het geen 

andere argumenten aan ten opzichte van zijn analyse aangaande (i) de markt voor de 
opwaartse verkoop van versneden bewerkte vleeswaren aan supermarkten uitgesplitst 

naar productcategorieën en (ii) de markt voor levering van bewerkte vleeswaren in bulk. 
 

(71) Het Auditoraat baseert zijn conclusie dat er een afzonderlijke markt bestaat voor de 
versnijding en de verpakking van bewerkt vlees op de volgende, uit marktonderzoek 

verkregen inzichten:353 
 

i. Alle respondenten zouden het erover eens zijn dat enerzijds productie en anderzijds 
versnijdings- en verpakkingsactiviteiten losgekoppeld kunnen worden;354 

ii. Niet elke leverancier zou de know-how/ruimte hebben om beide activiteiten te 
ontwikkelen;355 

iii. Voor de versnijding en verpakking zou een beroep kunnen worden 

gedaan op de vleeswarenproducent, derde partijen of in-house versnijding van de 

 
350 Randnummer 241 van het Voorstel. 
351 Randnummer 241 van het Voorstel. 
352 Randnummer 243 van het Voorstel. 
353 Randnummer 219 van het Voorstel. 
354 Randnummer 211 van het Voorstel. 
355 Randnummer 212 van het Voorstel. 



 

 
 

supermarkt;356 

iv. Retailers zouden in toenemende mate aparte afspraken maken over de 
bulkproductie en de versnijding-verpakking;357 

v. Enkele producenten zouden (mondelinge) samenwerkingsakkoorden hebben met 
concurrenten om de versnijding en verpakking tijdelijk over te nemen ingeval van een 
technisch defect aan de snijlijnen;358 

vi. De meeste producenten hebben verpakking- en versnijdingscapaciteiten, maar er 
zouden onderlinge verschillen bestaan op het gebied van schaalgrootte en 
automatisatiegraad;359 

vii. “[G]rotere marktspelers” zouden kleinere producenten verplichten om de 
versnijding/verpakking van door hen geproduceerde vleeswaren via één partij te 
laten verlopen.360 

 

(72) Punt i betreft een te eenduidige weergave van de input die het Auditoraat van zijn 

respondenten heeft verkregen. Een integrale lezing van de beschikbare reacties van 

concurrenten en supermarkten leert dat de verhouding tussen productie enerzijds en 
versnijden en/of verpakken anderzijds nauwer is dan dat het Auditoraat doet voorkomen. 
Voor zover de Partijen kunnen nagaan,361 heeft het Auditoraat nagelaten om in de in zijn 

Voorstel opgenomen “samenvatting”362 van de door hem opgevraagde reacties onder 

meer te vermelden dat: 
 

• De Keyser heeft gesteld dat “slicing en productie (…) onafscheidelijk samen 
[horen]” en dat “het concept “service-slicing” of ook “loon-slicing” genoemd 
(…) vooral een Nederlands concept [is]”;363 

• Detry heeft geantwoord dat het lastig is om te spreken van een afzonderlijke 
productmarkt (“il est difficile de parler de marché de produit distinct”);364 

• Herta meent dat “het productieproces sterk verbonden [is] met de versnijding 
en verpakking voor de segmenten waarin [zij] actief [is], namelijk gekookte 
ham & kip, spek en [Frankfürter] worsten”;365 

• Franky Fresh Food heeft ingevuld akkoord te zijn met “het oordeel van de 

aanmeldende partij dat versnijdings- en verpakkingsactiviteiten niet tot een 
afzonderlijke productmarkt behoren.”366 

 

(73) Ten aanzien van punt ii verwijzen de Partijen naar het door hen overgelegde memorandum 
“Versnijding en verpakking bewerkte vleeswaren”.367 Hieruit blijkt dat intellectuele rechten 
en knowhow geen barrières opwerpen om versnijdings- en verpakkingsactiviteiten te 

 
356 Randnummer 213 van het Voorstel. 
357 Randnummer 214 van het Voorstel. 
358 Randnummer 215 van het Voorstel. 
359 Randnummer 216 van het Voorstel. 
360 Randnummer 216 van het Voorstel. 
361 Een gedeelte van de door het Auditoraat opgevraagde input van onder meer concurrenten en supermarkten is omwille 
van vertrouwelijkheidsredenen niet beschikbaar gemaakt voor de Partijen, noch voor hun gemachtigden. Aldus zijn de 
Partijen niet in staat om zich te verweren tegen, of de juistheid te controleren van de uitlatingen van sommige door het 
Auditoraat ondervraagde bedrijven. 
362 Randnummers 209 – 216 van het Voorstel. 
363 Zie stuk II.D.5.L2, vraag 6. 
364 Zie stuk II.D.6.U2 vraag 6. 
365 Zie stuk II.D.10.F3 vraag 6. 
366 Zie stuk II.B.5.C2 vraag 6. 
367 Zie stuk I.T2. 



 

 
 

ontwikkelen of uit te breiden.368 In de praktijk zijn concurrenten in staat om binnen zeer 

korte termijn verpakkingstechnologieën te kopiëren. Ter illustratie heeft Ter Beke een 
veelvoud aan voorbeelden opgelijst, waaruit blijkt dat retailers, ondanks de investeringen 
van Ter Beke op vlak van onderzoek en ontwikkeling, toch na verloop een initiële periode 

geheel of gedeeltelijk overstappen of overwegen over te stappen naar een andere 
leverancier.369 

 

(74) Ten aanzien van punt v zij vermeld dat afspraken onder concurrenten om elkaars 
versnijdings- en verpakkingsactiviteiten tijdelijk over te nemen ingeval van technische 
defecten aan het eigen materieel noodvoorzieningen betreffen. Als zodanig bevestigen 

deze afspraken slechts de mogelijkheid van partijen met versnijdings- en 
verpakkingsapparatuur om bij wijze van uitzondering elders geproduceerde vleespalen te 
versnijden en/of te verpakken, doch zeggen zij niets over de (beperkte) mate waarin 

afzonderlijke versnijding en/of verpakking daadwerkelijk plaatsvindt. 
 

(75) Ten slotte merken de Partijen op dat punt vi, aangaande het bestaan van onderlinge 

verschillen op het gebied van schaalgrootte en automatisatiegraad, niet afdoet aan het in 
randnummer (69) genoemde feit dat producenten van bewerkte vleeswaren doorgaans 
verticaal geïntegreerd zijn en aldus over een aanbod beschikken dat bestaat uit zowel het 
produceren van bewerkte vleeswaren, als het versnijden en/of verpakken daarvan. 

 

(76) Daar komt bij dat producenten van bewerkte vleeswaren hun versnijdings- en/of 
verpakkingscapaciteit gemakkelijk uit kunnen breiden indien dat nodig blijkt te zijn om de 

(volledige) eigen productie te kunnen blijven verpakken en/of versnijden. Voor een nadere 
toelichting op dit punt verwijzen de Partijen naar het door hen overgelegde memorandum 
“Versnijding en verpakking bewerkte vleeswaren”3709 

 

(77) Ongeacht het voorgaande, constateren de Partijen dat het Auditoraat het effect van de 
Concentratie voor de vermeende neerwaartse nationale markt voor de versnijding en 

verpakking van bewerkt vlees geproduceerd door derden voor supermarkten, niet 
uitgesplitst per productcategorie, “niet in detail [heeft] geanalyseerd”.371 Daarnaast 

constateert het Auditoraat dat CFG Benelux haast niet op deze markt actief is en dat de 
aanwas aan het gezamenlijke marktaandeel erg gering is.372 

 

(78) Zodoende heeft het Auditoraat geen ernstige twijfels geuit over de toelaatbaarheid van 

de Concentratie, die de veronderstelling zouden kunnen rechtvaardigen dat de 
Concentratie resulteert in een significante beperking van de mededinging op deze 
vermeende markt. Aldus zien de Partijen geen noodzaak om verder in te gaan op het 

bestaan van (en de mogelijke impact van de Concentratie op) “de vermeende 
neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees 

 
368 Zie stuk I.T2, randnummer. 21. Zie ook de antwoorden van de Partijen op vragen 17, 21 en 32 op het verzoek om 

inlichtingen van het Auditoraat van 23 december 2021, opgenomen in het onderzoeksdossier van het Auditoraat, stuk 

I.J2. 
369 Zie stuk I.T2, randnummer. 16. 
370 Zie stuk I.T2, randnummer. 13. 
371 Randnummer 430 van het Voorstel. 
372 Randnummers 428-429 van het Voorstel. 



 

 
 

geproduceerd door derden voor supermarkten, niet uitgesplitst per productcategorie”373 

ten opzichte van hetgeen zij hierboven reeds hebben aangegeven. 
 

(b) De definiëring van de relevante geografische markt 
 

(i) Introductie en samenvatting 
 

(79) Het Auditoraat gaat in het Voorstel ten onrechte uit van een productmarkt die nationaal 
is in omvang. Dat baseert het Auditoraat hoofdzakelijk op (i) nationale verschillen in 
prijsniveaus, (ii) dat concurrenten en marktaandelen verschillen per land, (iii) 
invoergegevens, (iv) analyse van tenderdata en (v) de geografische standplaats van 
leveranciers. 

 

(80) Dat de productmarkt nationaal in omvang zou zijn, is kennelijk onjuist. Uit het eigen 
marktonderzoek van het Auditoraat blijkt dat tal van grote leveranciers gevestigd in 
Duitsland en Frankrijk, over afstanden tot 280 km van de Belgische grens, producten 
invoeren in België. Het Auditoraat bevestigt ook dat producten met een beschermde 

oorsprong en/of geografische indicatie, A-merken, private label producten en 

halffabricaten (vleespalen) op significante schaal worden ingevoerd vanuit het 

buitenland.374 Voorts blijkt uit de tenderanalyse van het Auditoraat dat buitenlandse 
concurrenten ook tenders winnen op de Belgische markt. Het gegeven dat buitenlandse 
partijen niet een even groot marktaandeel hebben in België of niet evenveel tenders 

winnen als Belgische producenten betekent, anders dan het Auditoraat veronderstelt, 
bovendien niet dat deze partijen niet tot de relevante markt behoren. Uit het 

marktonderzoek van het Auditoraat volgt onmiskenbaar dat deze partijen vanuit het 
buitenland concurrentiedruk uitoefenen binnen België. Dat betekent dat de omvang van 

de relevante geografische markt niet beperkt kan zijn tot België. 
 

(81) Zowel de prijsanalyse als de tenderanalyse van het Auditoraat vertonen bovendien 
ernstige gebreken. Bij de prijsvergelijking gaat het Auditoraat uit van een index voor 

consumentenprijzen, terwijl de Concentratie betrekking heeft op het leveranciersniveau 
(groothandel) van de markt.375 Daarnaast blijken deze prijsverschillen, bij een juiste 

toepassing van deze index, niet groot te zijn. Bij de tenderanalyse heeft het Auditoraat 

voorts alleen gekeken naar partijen die tenders hebben gewonnen. Dit geeft een 
onvolledig beeld van de concurrentie in die tenders. Voor een volledig beeld moet juist 
gekeken worden naar alle deelnemers. Ook partijen die hebben deelgenomen maar niet 
hebben gewonnen behoren tot deze markt, juist omdat zij concurrentiedruk uitoefenen. 
Omdat de Partijen geen toegang hebben gekregen tot de volledige dataset, zijn zij niet in 

staat om dit te verifiëren. 
 

(82) De door het Auditoraat gebruikte parameters en marktdata wijzen juist stuk voor stuk, 
mits juist geanalyseerd, evident op een markt die breder is dan nationaal en tenminste 
België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland omvat. In onderstaande paragrafen 
geven de Partijen met name een reactie op hetgeen het Auditoraat in het Voorstel 

 
373 Randnummer 243 van het Voorstel. 
374 Randnummers 303 en 304 van het Voorstel. 
375 Randnummer 294 van het Voorstel. 



 

 
 

aandraagt, met waar relevant additionele data en bewijsstukken. Voor het overige 

verwijzen de Partijen terug naar wat zij eerder over de relevante geografische markt 
hebben aangetoond.376 

 

(ii) Losstaande opmerkingen Auditoraat op standpunten van de Partijen 
 

 

(83) Alvorens verder te gaan met het presenteren van haar onderzoeksbevindingen, maakt 

het Auditoraat eerst een aantal opmerkingen over de standpunten van de Partijen. Dit 
betreft geen alomvattende bespreking van hetgeen de Partijen hebben aangedragen, 

maar een aantal losstaande opmerkingen over transportkosten, import- en exportcijfers 
en retailers met een centraal inkoopbeleid. 

 

(iii) Marktonderzoek van prijsniveau en de voornaamste concurrenten 
 

(A) Prijsniveau 
 

(84) Het Auditoraat stelt dat er aanhoudende prijsverschillen zijn voor vlees tussen België, 
Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Dit onderbouwt het Auditoraat echter met 

EuroStat-informatie die betrekking heeft op prijzen op consumentenniveau. Het spreekt 
voor zich dat prijsinformatie die betrekking heeft op een ander marktniveau, geen bewijs 
is dat de relevante geografische markten i.c. nationaal in omvang zijn. 

 

(85) Bovendien heeft deze data betrekking op indexdata, waar de prijs van vlees in het 
algemeen (en niet zozeer de prijs van de vleesproducten op de het Auditoraat 
afgebakende productmarkten)377 in verschillende lidstaten wordt vergeleken met het EU-

gemiddelde. Over vijf jaar genomen heeft België bijvoorbeeld een indexcijfer van ~126; 

Nederland ~121, Luxemburg ~138; Frankrijk ~130 en Duitsland ~110. Dit lijken geen 
significante verschillen: stel bijvoorbeeld dat het indexcijfer staat voor een pakje salami 
dat in de EU gemiddeld €2,50 kost. Dit pakje gaat dan in België voor €3,15 over de 

toonbank, in Nederland voor €3,03 en in Frankrijk voor €3,25. Zo beschouwd, liggen de 
“prijzen” niet ver uit elkaar. 

 

(B) Voornaamste concurrenten 
 

(86) Volgens het Auditoraat zijn in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk verschillende 
voornaamste concurrenten actief. Dat zou een aanwijzing zijn dat er sprake is van 
nationale markten. Het gegeven dat bepaalde marktpartijen hun focus op een of meer 

 
376 Randnummers 121 e.v. van het aanmeldingsformulier. 
377 Overigens zijn alleen om deze reden al de prijsgegevens van beperkte waarde. Immers zegt dit niets over de prijzen – 

en derhalve de vermeende prijsverschillen - op de productmarkten die het Auditoraat zelf heeft afgebakend. De data 

laten het gemiddelde prijsniveau zien voor vlees en houden er dus geen rekening mee met verschillen in e.g. volume 

tussen landen. In het ene land wordt wellicht meer van een goedkoper product verkocht en in een ander land meer van 

een duurder product. De prijsgemiddelden wijken dan af door een andere volumemix, terwijl de prijsniveaus van de 

producten exact hetzelfde zijn. 

 



 

 
 

landen leggen, waardoor zij niet gelijkelijk in alle landen zijn vertegenwoordigd, betekent 

echter niet zonder meer dat de marktomvang nationaal is. Van groter belang is juist dat 
grote marktpartijen met aanzienlijke (over)capaciteit die gevestigd zijn buiten België (met 
name Nederland, Frankrijk en Duitsland) in staat zijn om hun producten in België te 

verkopen en dat ook daadwerkelijk doen. Hoewel deze partijen niet per se tot de grootste 
vijf concurrenten in België behoren, oefenen zij wel degelijk concurrentiedruk uit op de 

Partijen en zijn zij in staat om hun leveringen op korte termijn te verhogen. Dit blijkt 
duidelijk uit het marktonderzoek dat het Auditoraat zelf heeft verricht (zie randnummers 
107-112 hieronder). 

 

(87) Daarnaast ziet het Auditoraat over het hoofd dat bepaalde “concurrenten” in feite tot 

dezelfde groep behoren. Zo lijst het Auditoraat in de tabel onder randnummer 296 van het 
Voorstel Group of Butchers en Menken als aparte concurrenten op, terwijl Group of 
Butchers Menken in het voorjaar van 2022 heeft overgenomen. Verder hanteert het 

Auditoraat twee benamingen voor dezelfde concurrent (Volys en Volys Star), wat de 
verkeerde indruk wekt dat het hier verschillende producenten betreft. 

 

(iv) Marktonderzoek onder supermarken en concurrenten wijst niet op 
lokale voorkeuren waardoor markt nationaal in omvang zou zijn 

 

(88) Uit het marktonderzoek van het Auditoraat blijkt dat er geen indicaties zijn dat lokale 

voorkeuren een invloed zouden hebben op een productieprocédé in die mate dat er aparte 

productieprocédés zouden bestaan per (nationale) lokale voorkeur of dat een 
productieprocédé niet vrij gemakkelijk kan worden aangepast aan deze lokale voorkeuren 

(m.a.w. aanbodsubstitueerbaarheid)”. Het Auditoraat concludeert voorts dat een 
basisrecept of productieprocédé qua aanbod in de meeste gevallen kan worden 
aangepast aan lokale voorkeuren. Dit betekent, kort gezegd, dat lokale voorkeuren geen 

beletsel vormen voor buitenlandse concurrenten om hun producten in België te leveren. 

Duitse concurrenten van de Partijen hebben in het marktonderzoek bovendien bevestigd 
dat zij dat ook daadwerkelijk doen (zie randnummers 108-112 hieronder). 

 

(89) Het Auditoraat gaat vervolgens in op het inkooppatroon van verschillende soorten 
vleeswaren, met name (A) vleeswaren met een beschermde oorsprong en/of geografische 

locatie aangeduid, (B) A- merken, (C) private label eindproducten en (D) halffabricaten 
(vleespalen). 

 

(A) Vleeswaren met een beschermde oorsprong en/of 
geografische locatie aangeduid 

 

(90) Het Auditoraat geeft aan dat deze producten uit verschillende lidstaten afkomstig zijn. 

Dit toont aan dat transportkosten geen beletsel vormen om deze producten over grote 

afstanden (vanuit Italië, Duitsland en Spanje) te vervoeren en te verkopen in België. 
 

(B) A-merken 
 

(91) Het Auditoraat geeft aan dat het aantal voorname A-merken op de verschillende 

productsegmenten voor België over het algemeen beperkt blijkt te zijn en vooral 



 

 
 

georiënteerd op Belgische marktspelers. Het Auditoraat erkent echter ook dat in het 

buitenland gevestigde concurrenten (Herta en The Family Butcher) hun producten in 
België leveren. 

 

(92) Volgens het Auditoraat zou Herta de logistieke kosten onder controle houden doordat de 

productiefaciliteiten die België beleveren, dicht tegen de grens met Frankrijk gelegen 
zijn. De betreffende faciliteiten bevinden zich echter op een afstand van 70 km (Artois, of 
meer specifiek Bigard Saint Pol sur Ternoise) en 258 km (Elzas, meer specifiek Illkirchen) 
van de Belgische grens.378 Dit kan moeilijk dicht tegen de grens worden genoemd. In 

tegendeel, het bevestigt juist dat er geen beletsel is voor buitenlandse concurrenten om 
hun producten over aanzienlijke afstanden te vervoeren en te verkopen in België. 

 

(93) Volgens het Auditoraat zou The Family Butchers (Kemper) de transportkosten onder 
controle houden door schaaleconomie en lagere loonkosten in Duitsland. Daarnaast 

zouden haar productiefaciliteiten redelijk dichtbij de Belgische grens liggen. De 
dichtstbijzijnde productiefaciliteit van The Family Butchers bevindt zich echter in 

Versmold,379 op een afstand van maar liefst 283 km van de Belgische grens. Ook dit 
voorbeeld toont aan dat concurrenten die zich op een aanzienlijke afstand van de 
Belgische grens bevinden kunnen concurreren op de Belgische markt en dat feitelijk ook 
doen. 

 

(94) Gelet op de afstanden waarover Herta en de Family Butchers hun producten vervoeren, 
is de stelling van het Auditoraat dat zij hun producten zouden leveren “vanuit 
productiefaciliteiten vrij dicht gelegen tegen de Belgische grens”380 ronduit misleidend. 

 

(95) Het Auditoraat noemt voorts dat A-merken eveneens kunnen worden aangekocht via 
internationale aankooporganisaties. Het belang van deze organisaties zou echter beperkt 

zijn, omdat (i) niet alle retailers tevens deel uitmaken van internationale 
aankooporganisaties en (ii) de rol ervan beperkt blijft tot onderhandelingen over 

overkoepelende internationale kortingen (zogenaamde on-top-bonussen) en niet de 

inhoud van de basissamenwerking. 
 

(96) Wat punt (i) betreft, geldt dat de relevantie van dergelijke organisaties niet minder is 

doordat niet alle retailers daaraan deelnemen. Veel van hen doen dat wel en zij die dat niet 
doen kunnen zich aansluiten. Aankooporganisaties veranderen ook geregeld van 

samenstelling. Het Auditoraat noemt Carrefour als een concurrent die niet is aangesloten 
bij een aankooporganisatie, maar ziet daarbij over het hoofd dat Carrefour tot december 

2021 lid was van Eurelec.381 Daar voor heeft Carrefour geregeld het initiatief genomen 

om aankooporganisaties op te zetten.382 
 

(97) Wat punt (ii) betreft, ziet het Auditoraat over het hoofd dat de rol van deze organisaties 
niet per definitie beperkt is tot het onderhandelen van overkoepelende internationale 

 
378 Zie https://www.herta.be/nl/engage/productiemethoden-productievestigingen. 
379 Mittel-Loxten 37, 33775 Versmold, Duitsland 
380 Randnummer 336 van het Voorstel. 
381 https://www.retail-insight-network.com/news/tesco-carrefour-alliance/. 
382 Zie Retail alliances in the agricultural and food supply chain, 2020, 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120271. 

https://www.herta.be/nl/engage/productiemethoden-productievestigingen
https://www.retail-insight-network.com/news/tesco-carrefour-alliance/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120271


 

 
 

kortingen. Aankooporganisaties zoals Everest Partners en Eurelec onderhandelen wel 

degelijk over de gezamenlijke inkoopvoorwaarden.383 Ook indien aankooporganisaties 
zich toeleggen op het onderhandelen van overkoepelende internationale kortingen, heeft 
dat onvermijdelijk een gevolg voor de prijzen op nationaal niveau. 

 

(C) Private label 
 

(98) Bij private label producten geeft het Auditoraat aan dat een relevant onderscheid kan 
worden gemaakt tussen verschillende kwaliteitsniveaus, zijnde basic, standaard en 

premium level.384 Dit onderscheid is opmerkelijk, aangezien het Auditoraat niet de 
productmarkt langs deze lijnen heeft gedefinieerd. Het is ook niet duidelijk waar het 
Auditoraat de scheidslijn heeft getrokken tussen deze categorieën. 

 

(99) Wat uit het marktonderzoek van het Auditoraat naar voren komt is dat basic level 

producten wel degelijk vanuit het buitenland worden ingevoerd. Zoals hiervoor reeds 

opgemerkt, geldt dat ook voor vleeswaren aangeduid met een beschermde oorsprong 
en/of geografische locatie. Volgens het Auditoraat zou dat echter niet gelden voor 

producten uit het hogere kwaliteitssegment van private label. Nog afgezien van het feit 

dat het Auditoraat dit niet feitelijk onderbouwt, is dit zacht gezegd ongeloofwaardig. 
Indien het loont om basic level producten, die tegen een veel lagere prijs kunnen worden 
gekocht, in te voeren vanuit het buitenland, valt het niet in te zien waarom niet hetzelfde 

zou gelden voor producten uit een hoger kwaliteitssegment. Verder merken de Partijen 
op dat het Auditoraat op dit punt geen enkele kwantitatieve onderbouwing heeft 

verschaft. Het Auditoraat steunt ter ondersteuning van haar these louter op: 

• Opmerkingen van slechts enkele concurrenten (Ernell, D’Argifral en De Keyser385), 
dat het zonder verder onderzoek als maatgevend beschouwt. 

• Het bestaan van kwaliteitslabels zoals Beter Voor Iedereen en Beter Leven. Uit 

het bestaan van deze labels kan echter niet worden afgeleid dat er sowieso sprake 

is van een voorkeur voor Belgisch vlees voor private label producten, laat staan 
nationale markten voor vleeswaren. Het Beter Voor Iedereen-label geldt immers 

enkel voor Delhaize-producten386 en heeft enkel betrekking op eieren en 

(bewerkte) vleeswaren gemaakt van varkensvlees. Wat het Beter Leven-label 
betreft gaat het om een Nederlands keurmerk dat onder impuls van Nederlandse 
supermarkten nu ook in België aanwezig is en dat niet vereist dat het vlees uit 
België (of zelfs Nederland) komt. 

 

(100) In tegenstelling tot de bevindingen van het Auditoraat beschouwen de Partijen alle 

private label producten, ongeacht het kwaliteitsniveau, als homogene producten 
(eventueel met een anders uitziende verpakking). Ze worden immers geproduceerd met 
dezelfde machines en volgens recepten waaraan iedere producent op de markt kan 

voldoen. Bovendien bestaat er geen enkel breed gedragen kwaliteitslabel dat vereist dat 
enkel Belgisch vlees wordt gebruikt. Het enige, door meerdere retailers gehanteerde 

kwaliteitslabel voor vleeswaren dat expliciet het gebruik van Belgisch vlees vereist is 

 
383 Idem, zie ook https://www.gondola.be/nl/news/everest-neemt-de-onderhandelingen-van-edeka-op-zich. 
384 Randnummer 313 van het Voorstel. 
385 De Partijen merken op dat zij geen toegang hebben tot het antwoord van Group of Butchers en bijgevolg de inhoud 
ervan niet kunnen verifiëren. 
386 Zie https://betervooriedereen.be/waar-kan-je-de-producten-kopen/. 

https://www.gondola.be/nl/news/everest-neemt-de-onderhandelingen-van-edeka-op-zich
https://betervooriedereen.be/waar-kan-je-de-producten-kopen/


 

 
 

Meesterlyck, maar de reikwijdte van dit label is beperkt. Het geldt immers enkel voor 

hammen en betreft slechts een heel klein gedeelte van de totale hoeveelheid hammen in 
België en de activiteiten van de Partijen.387 

 

(D) Halffabricaten (vleespalen) 
 

 

(101) Uit het marktonderzoek van het Auditoraat zou blijken dat import en transport vanuit het 
buitenland in hoofdzaak betrekking heeft op vleespalen die worden ingevoerd om verder 
te versnijden en verpakken als private label eindproducten.388 Transport van 

halffabricaten zou goedkoper zijn dan het transporteren van versneden verpakkingen. 

Hoewel palen inderdaad langer houdbaar zijn dan versneden en verpakte producten 
bevestigt deze bevinding evenzeer dat buitenlandse concurrenten in België niet alleen 
vleespalen, maar ook versneden en verpakte producten leveren. Daarenboven stippen de 

Partijen aan dat niet elk versneden en verpakt product even kort houdbaar is en, dat zeker 
gerookte producten (zoals droge worst) betreft, er vleeswaren zijn die zeer lang houdbaar 
zijn in versneden en verpakte vorm. Ter illustratie verwijzen de Partijen naar de import van 

droge worsten uit 

o.a. Italië en Spanje. Buitenlandse producten worden daarenboven niet alleen 
door retailers maar ook OTC-spelers, die doorgaans een lagere productrotatie 

hebben, aangekocht (zie randnummer 113 hieronder). Ook voor korter houdbare 

vleeswaren is import en export over (relatief) lange afstanden geen probleem. Zo 
exporteren de Partijen producten zoals paté naar het Verenigd Koninkrijk, ondanks 

de korte houdbaarheid van dit product. 

 

(102) Retailers die in sterke mate de keten bepalen zijn uitstekend in staat om de afweging te 

maken of het gunstiger is om vleespalen in te voeren die in België worden versneden en 

verpakt, dan wel om versneden en verpakte producten als zodanig in te voeren. Daarbij 
dient bedacht te worden dat de vleespaal het gros van de kosten vertegenwoordigt. 

Beiden gebeurt en dat wordt door het Auditoraat ook niet weersproken. De stelling van 
het Auditoraat dat de geografische zone voor versnijden en verpakken redelijk lokaal 
zou zijn (een straal van 100km) doet daar niet aan af. 

 

(v) Tenderdata is niet maatgevend in afbakenen geografische markt 
 

(103) Onderdeel VII.4.4 van het Voorstel bevat een weergave van de tenderdata die het 

Auditoraat van marktpartijen heeft verzameld. Uit deze tenderdata trekt het Auditoraat 
de conclusie dat quasi-alle tenders voor private label producten werden gewonnen door 
Belgische producenten en slechts vier door een buitenlandse producent. Een private label 

tender werd gewonnen door een mix van Belgische en buitenlandse producenten. De 
tenders voor versnijden en verpakken zouden allemaal door Belgische partijen zijn 

gewonnen. 

 
 

 
387  [VERTROUWELIJK] 
388 Randnummer 321 van het Voorstel. 



 

 
 

(104) Het Auditoraat miskent dat het aantal gewonnen tenders niet maatgevend is voor het 

bepalen van de omvang van de geografische markt. Uit de betreffende tenderdata blijkt 
duidelijk dat (i) buitenlandse concurrenten mee concurreren in tenders en ook kunnen 
winnen en (ii) dat grote Duitse supermarktketens zoals Aldi en Lidl, die bekend staan voor 

hun centrale inkoopbeleid, tenders uitschrijven aan (mede) Belgische producenten. 
Hieruit blijkt duidelijk dat deze buitenlandse partijen mee concurreren op de relevante 

markt en dat de geografische omvang van deze markt ruimer is dan België. 
 

(105) Daarnaast is de tenderanalyse gebrekkig, omdat die alleen uitgaat van de marktpartijen 

die tenders hebben gewonnen. Andere bieders in deze tenders worden in het geheel niet 

genoemd. Daarmee miskent het Auditoraat dat ook de bieders die niet hebben gewonnen 
concurrentiedruk hebben uitgeoefend en tot de markt moeten worden gerekend. Een 
analyse die enkel is gebaseerd op winnaar van tenders is onvolledig en kan niet als bewijs 
dienen van het bestaan van een geografische markt die beperkt zou zijn tot België. De 

Partijen benadrukken nogmaals dat zij geen inzage hebben gekregen in de complete 
dataset, hetgeen inbreuk maakt op hun procedurele rechten. 

 

(vi) Geografische standplaats is niet maatgevend in afbakenen geografische 
markt 

 

(106) Het Auditoraat stelt dat het overgrote deel van leveranciers een Belgische standplaats 

heeft. Dat zou een aanwijzing zijn dat de relevante geografische productmarkten 

nationaal zijn. Dit uitgangspunt is onjuist. De relevante markt is het gebied waarbinnen 
de betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van goederen 

of diensten waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat 
van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk 
afwijkende concurrentievoorwaarden heersen.389 Dit gebied kan niet worden bepaald 

door eenvoudig naar een opstelsom van standplaatsen te kijken. Bepalend is eerder welke 

marktpartijen kunnen wordt geacht concurrentiedruk uit te oefenen op de Partijen. In 
België zijn er op dit ogenblik reeds in het buitenland gevestigde producenten actief, en 
het is dus meer dan waarschijnlijk dat de kring van in het buitenland gevestigde 
producenten groeit in de hypothese dat de prijzen zouden stijgen. 

 

(107) De Partijen stippen hierbij verscheidene producenten bewerkte vleeswaren die bestemd 
zijn voor de Nederlandse markt in België produceren of omgekeerd. Zij vermoeden dat dit 
het geval is voor Group of Butchers. [VERTROUWELIJK] 

(108) Uit het marktonderzoek dat het Auditoraat zelf heeft verricht blijkt onmiskenbaar dat ook 
in het buitenland gevestigde partijen in staat zijn om in België producten te leveren en dat 
ook daadwerkelijk doen. Alle Duitse concurrenten die hebben geantwoord in het 
marktonderzoek van het Auditoraat, hebben bevestigd dat zij actief zijn op de Belgische 

markt en binnen een korte periode hun activiteiten kunnen uitbreiden. De meesten zeggen 

ook actief deel te nemen aan Belgische tenders of hiervoor tenminste uitgenodigd te 

worden. In het navolgende wordt dit nader toegelicht. 
 

 
389 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke 

mededingingsrecht, PbEU 1997, C 372/5, punt 8. 



 

 
 

(109) Gustoland390 heeft aangegeven dat zij in België actief is, zowel op het gebied van de 

verkoop van bewerkte vleesproducten als het versnijden en verpakken van bewerkte 
vleesproducten van derden. Daarnaast heeft Gustoland aangegeven dat zij zowel 
proactief als passief reageert op verzoeken afkomstig van partijen op de Belgische markt 

(supermarkten of groothandelaren die actief zijn op de Belgische markt in de vorm van 
een uitnodiging om in te schrijven op een tender). Gustoland heeft ook bevestigd dat zij 

daartoe wordt uitgenodigd en, afhankelijk van product, prijs en volume, meedoet aan 
tenders. Gustoland is gevestigd in Oer-Erkenschwick, Duitsland,391 op een afstand van ca. 
190 km van de Belgische grens (Genk) en maakt deel uit van Westfleisch. 

 

(110) Metten392 heeft aangegeven dat zij in staat is om binnen korte termijn (minder dan 6 
maanden) additionele volumes te leveren in België. Hoewel zij niet proactief Belgische 
klanten benadert, gaat zij wel in op verzoeken van Belgische klanten. Metten is gevestigd 
in Finnentrop,393 Duitsland, op een afstand van ca. 230 km van de Belgische grens (Genk). 

 

(111) The Family Butchers394 heeft aangegeven dat zij in België actief is, zowel op het gebied van 

de verkoop van bewerkte vleesproducten als het versnijden en verpakken van bewerkte 
vleesproducten van derden. The Family Butchers benadert ook actief Belgische klanten en 
doet mee aan tenders van Belgische klanten. The Family Butchers is gevestigd in 
Versmold,395 op een afstand van ca. 283 km van de Belgische grens (Genk) en heeft in 

totaal negen productiefaciliteiten. 
 

(112) Het feit dat de uitbreiding van de activiteiten van buitenlandse spelers zou afhangen van 
de incentives van de afnemers, zoals beweerd in randnummer 540 van het Voorstel, is niet 

relevant. Zelfs indien dit zo zou zijn neemt dit niet weg dat Duitse spelers momenteel 
concurrentiële druk uitoefenen op de Belgische spelers, zowel via hun huidige activiteiten 

op de Belgische markt als via het feit dat zij deze op korte tijd kunnen uitbreiden als de 

opportuniteit zich voordoet. Meer nog, met deze stelling bevestigt het Auditoraat het 

bestaan van inkoopmacht van de retailers, aangezien hun beslissingen bepalend zouden 
zijn voor de positie van de producenten van vleeswaren op de Belgische markt. Ten 

overvloede stippen de Partijen hieraan toe dat ook na de Concentratie Campofrio 
sommige producten op de Belgische markt zal blijven leveren vanuit productie-eenheden 

die in het buitenland zijn gevestigd. 
 

(113) Dat buitenlandse spelers reeds actief zijn op de Belgische markt, en dit in de toekomst 
nog meer kunnen zijn, blijkt ook uit de antwoorden van de groothandelaars. Verschillende 

groothandelaars geven immers aan dat zij op vandaag reeds vleeswaren bij zulke spelers 
aankopen.396 De volgende groothandelaars gaven ook aan dat zij indien nodig kunnen 
uitwijken naar buitenlandse spelers: 

 
390 Zie https://gustoland.de. Zie stuk II.E.4.D2, vragen 7, 8 en 20. 
391 Industriestraße 8 · 45739 Oer-Erkenschwick, Duitsland 
392 Zie https://www.metten.net/de/. Zie stuk II.E.5.B2, vragen 5-10. 
393 Industriestraße 2A, 57413 Finnentrop, Duitsland. 
394 Zie https://the-family-butchers.com. Zie stuk II.E.9.D3, vragen 6-7. 
395 Mittel-Loxten 37, 33775 Versmold, Duitsland 
396 Zie he antwoord op vraag 4 van het verzoek om inlichtingen aan groothandelaars gegeven door Hougardy (stuk 
II.A.26.B2), La Fagnarde (stuk II.A.27.C2), Persoons – Vlees en Zuivel (stuk II.A.37.C2), Steen Food Masters NV (stuk 
II.A.49.B2), Bleijenberg (stuk II.A.5.D2), Transmeat (stuk II.A.50.B2), UpFresh NV (stuk II.A.51.E2), Van Landuyt (stuk 
II.A.52.C2) en Charles (stuk II.A.7.E3). 

https://gustoland.de/
http://www.metten.net/de/
https://the-family-butchers.com/


 

 
 

 

• Zo antwoorde Cornelis op dat er “nog voldoende fabrikanten in europa (sic)” 
aanwezig zijn waarnaar zij konden uitwijken indien nodig. Meer nog, deze speler 
voegde hier het volgende aan toe: “er is nog voldoende keuze in de markt. Zeker wat 

betreft kookwaren, gevogelte en zout- en droogwaren. op de belgische markt zal er 
vr droge worst mss iets minder keuze zijn, maar dat w perfect opgevangen door 
duitse/Itali&Spaanse producten (sic)”397 

• Hougardy bevestigde dat zij zich altijd kunnen richten tot “un autre producteur belge 
ou étranger. Les produits de niche demandent parfois une recherche plus approfondie 
mais, en général, il est possible de trouver les produits recherchés chez d’autres 
fournisseurs”398 

• Ook volgens Bleijenberg zijn er nog uitwijkmogelijkheden. Volgens haar zijn er “zowel 
in België als in het buitenland nog voldoende fabrikanten waar wij nog niet meer 
werken.”399 

 

(114) Uit het eigen dossier van het Auditoraat blijkt derhalve onmiskenbaar dat grote Duitse 
concurrenten, gevestigd op een aanzienlijke afstand van de Belgische grens, niet alleen in 
staat zijn om concurrentiedruk uit te oefenen op partijen in België, maar dat ook 

daadwerkelijk doen. Dit is feitelijk bewijs dat de relevante markt niet beperkt is tot België, 

maar zich (tenminste) tot diep in Duitsland uitstrekt. Ook groothandelaars beschikken 

over voldoende alternatieven in het buitenland en meerdere onder hen kopen op vandaag 

al vleeswaren in bij buitenlandse spelers. Het is opmerkelijk dat het Auditoraat hier in het 
gemotiveerd voorstel voor een beslissing volledig aan voorbij gaat. 

 

(c) Conclusie 
 

(115) Om de bovenstaande redenen menen de Partijen dat de relevante geografische markt een 

gebied beslaat dat ruimer is dan België. Volgens de Partijen omvat de geografische markt 

immers niet alleen ook Nederland en Luxemburg, maar reikt minstens deze zo ver als 
Franrijk en Duitsland en zelfs verder als de houdbaarheidsdatum van de betrokken 
vleeswaren het toelaat (wat varieert afhankelijk van het type vleeswaar). 

 

(116) In ondergeschikte orde, indien het College van mening is dat de relevante geografische 
markt nationaal is, menen de Partijen dat de relevante productmarkt alle bewerkte 
vleeswaren omvat en hoogstens gesegmenteerd kan worden tussen enerzijds 
kookproducten en anderzijds rookproducten. 

4.3 Marktaandelen en preliminaire analyse 

(117) De marktaandelen op de hierboven beschreven relevante markten zijn de volgende: 
 

 
397 Zie stuk II.A.11.I1, vragen 5 en 9. 
398 Zie stuk II.A.26.B2, vraag 5. 
399 Zie stuk II.A.5.D2, vraag 5. 



 

 
 

Tabel 1 – Marktaandelen op de ruimere geografische markt voor vleeswaren 
(gesplitst per productgroep)400 

Duitsland, Nederland en België - productie en verkoop van bewerkte vleeswaren 

Retail - 

Productsegmenten 

(in kg) 

Totale markt Ter Beke 

cijfers 2020 

CFG Benelux 

cijfers 2020 

Gezamenlijk 

In kg In kg % In kg % In kg % 

2020 

Kookham  

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTRO

UWELIJK

]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

[VERTROU

WELIJK] 

 

[VERTROUWELIJ

K]  

10-20% 

Gevogelte  

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTRO

UWELIJK

]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

[VERTROU

WELIJK] 

 

[VERTROUWELIJ

K]  

20-30% 

Droge worst  

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTRO

UWELIJK

]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

[VERTROU

WELIJK] 

 

[VERTROUWELIJ

K]  

0-10% 

Zoutwaren / 
rauwe ham 

 

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTRO

UWELIJK

]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

[VERTROU

WELIJK] 
 

[VERTROUWELIJ

K]  

0-10% 

Overige  

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTRO

UWELIJK

]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

[VERTROU

WELIJK] 

 

[VERTROUWELIJ

K]  

0-10% 

Totaal  

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

 

[VERTRO

UWELIJK

]  

 

[VERTROUWELIJ

K]  

[VERTROU

WELIJK] 

 

[VERTROUWELIJ

K]  

0-10% 

 

Tabel 2 – Marktaandelen op de Belgische markt voor vleeswaren (rook/kook) (GfK)401 

België - productie en verkoop van bewerkte vleeswaren 

Retail – 

Kookproducten 

en rook 

producten402 

Totaal Ter Beke CFG Benelux Gezamenlijk 

In kg In kg % In kg % In kg % 

2021 

Kookproducten  

[VERTROUWELIJK

]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Rookproducten  

[VERTROUWELIJK

]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

0-10%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Totaal  

[VERTROUWELIJK

]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

2020 

Kookproducten   10-20%  10-20%  20-30% 

 
400 Bron totale marktomvang voor BE: Nielsen voor retail sensu strictu; bron voor NL: IRI voor retail sensu strictu; bron voor 

Duitsland: IRI. 
401 Bron totale marktomvang: GfK voor retail sensu strictu. 
402 De verdeling tussen gekookte en gerookte/gedroogde bewerkte vleeswaren werd als volgt gemaakt: 
gerookte/gedroogde bewerkte vleeswaren omvatten zoutwaren, rauwe ham en droge worst/salami, gekookte vleeswaren 
omvatten kookham, gevogelte, kookworst en paté. 



 

 
 

[VERTROUWELIJK

]  

[VERTROUWE

LIJK]  

[VERTROUWE

LIJK]  

[VERTROUWE

LIJK]  

Rookproducten  

[VERTROUWELIJK

]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

0-10%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20% 

Totaal  

[VERTROUWELIJK

]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

2019 

Kookproducten  

[VERTROUWELIJK

]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Rookproducten  

[VERTROUWELIJK

]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

0-10%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Totaal  [VERTROUWELIJK]   

[VERTROUWELIJK

]  

10-20%  

[VERTROUWELIJK]  

10-20%  [VERTROUWELIJK]  20-30% 

 

Tabel 3 – Marktaandelen op de Belgische markt voor vleeswaren (rook/kook) (Nielsen)403 

België - productie en verkoop van bewerkte vleeswaren 

Retail – 

Kookproducten 

en rook 

producten404 

Totaal Ter Beke CFG Benelux Gezamenlijk 

In kg In kg % In kg % In kg % 

2021 
Kookproducten  

[VERTROUW

ELIJK]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Rookproducten  

[VERTROUW

ELIJK]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Totaal  

[VERTROUW

ELIJK]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

2020 

Kookproducten  

[VERTROUW

ELIJK]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Rookproducten  

[VERTROUW

ELIJK]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Totaal  

[VERTROUW

ELIJK]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

2019 

Kookproducten  

[VERTROUW

ELIJK]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Rookproducten  

[VERTROUW

ELIJK]  

 

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

10-20%  

[VERTROUWE

LIJK]  

20-30% 

Totaal   10-20%  10-20%  20-30% 

 
403 Bron totale marktomvang: Nielsen voor retail sensu strictu. 
404 De verdeling tussen gekookte en gerookte/gedroogde bewerkte vleeswaren werd als volgt gemaakt: 

gerookte/gedroogde bewerkte vleeswaren omvatten zoutwaren, rauwe ham en droge worst/salami, gekookte 

vleeswaren omvatten kookham, gevogelte, kookworst en paté. 

 



 

 
 

[VERTROUW

ELIJK]  

[VERTROUWE

LIJK]  

[VERTROUWE

LIJK]  

[VERTROUWE

LIJK]  

 

(118) Indien een ruimere geografische markt dan België in aanmerking wordt genomen, is het 
gezamenlijk marktaandeel van de Partijen voor elk productsegment dat door het 
Auditoraat wordt voorgesteld, kleiner dan 25 %. 

 

(119) Indien rekening wordt gehouden met de hierboven beschreven aanbodsubstitutie, 
schommelt het gezamenlijke marktaandeel van de Partijen in 2021 op de Belgische markt 

voor het segment kookproducten tussen de 20-30% en 20-30% (naargelang GfK- of 
Nielsen-data worden gebruikt) en voor het segment rookproducten in hetzelfde jaar 

tussen de 10-20% en 20-30%. Deze gezamenlijke marktaandelen liggen voor sommige 
segmenten onder in artikel IV.66 § 2 (1) neergelegde goedkeuringsdrempel van 25 % en 
voor alle productsegmenten onder de marktaandeeldrempel van 40%, die geldt voor de 

toepassing van de vereenvoudigde procedure. 

 

(120) Deze loutere vaststelling geeft al aan dat de Concentratie geen ernstige twijfel over de 
toelaatbaarheid kan oproepen als een correcte, op objectieve gegevens gesteunde 
relevante markt wordt omschreven. 

 

(121) In elk geval, en zelfs onder de meest beperkende segmentatie van de markt is het 
gezamenlijke marktaandeel van de Partijen slechts in enkele gevallen meer dan 40%, en 

nooit meer dan 50%. Dit betekent dat meer dan de helft van de markt, op alle mogelijke 
segmenten, in handen blijft van concurrenten, die na de totstandkoming van de 

Concentratie voluit met de Partijen zullen blijven concurreren. Hierbij komt nog dat de 
relevantie van een beweerdelijk hoog gezamenlijk marktaandeel van de Partijen voor de 

mededingingsanalyse relatief klein is omwille van het homogene karakter van de 

producten, het bestaan van overcapaciteit, het gebruik van tenders om opdrachten toe 

te wijzen en de inkoopmacht van de retailers. Al deze elementen worden hierna 
toegelicht. 

4.4 Mededingingsanalyse 

 

(a) Inleiding: welke bezwaren heeft het Auditoraat? 
 

(122) Het niet meteen duidelijk welk bezwaar (theory of harm) aan de oorsprong ligt van de 
ernstige twijfels van het Auditoraat over de toelaatbaarheid van de Concentratie. 

 

(123) Uit de randnummers 383 tot 387 van Voorstel blijkt dat het Auditoraat van oordeel is dat 

de Concentratie geen gecoördineerde, verticale of conglomerale effecten heeft die tot 

een significante belemmering van de mededinging zouden leiden. 
 

(124) Het Auditoraat heeft wel de niet-gecoördineerde horizontale effecten van de Concentratie 
onderzocht. In die analyse maakt het Auditoraat echter geen melding van het bestaan 

van een machtspositie van één van de bij de concentratie betrokken ondernemingen 
terwijl in randnummer 592 van het Voorstel wordt gesteld dat, op basis van een aantal 
vermeende niet-gecoördineerde horizontale effecten, “de concentratie zal leiden tot een 



 

 
 

substantiële versterking van de machtpositie van partijen met mogelijke 

concurrentiebeperkende effecten als gevolg”. 
 

(125) Zoals eerder reeds vermeld, is de in het Voorstel neergelegde analyse onvoldoende duidelijk 
en precies om de inhoud en de omvang van het bezwaar van het Auditoraat te achterhalen 

en steunt zij op generlei wijze de stelling dat de Concentratie een bestaande machtpositie 
zou versterken en om die reden tot een significante beperking van de mededinging zou 

leiden. 
 

(126) De Partijen zullen daarom, onder alle voorbehoud, slechts enkele “elementen” 
weerspreken waarop de analyse van het Auditoraat steunt. 

 

(b) Het Auditoraat verwart marktaandelen met marktmacht 
 

(127) In randnummers 423 tot en met 425, randnummer 443 en randnummer 450 van het 
Voorstel stelt het Auditoraat, kort gezegd, dat het gezamenlijke marktaandeel van de 
Partijen, die voor de Concentratie al over hoge marktaandelen zouden beschikken, 

“substantieel hoger” zou worden na de totstandkoming van de Concentratie. 
Concurrenten zouden slechts over lagere marktaandelen beschikken zodat de 
Concentratie een “asymmetrische” marktstructuur zou creëren die de marktmacht van 

partijen zou vergroten. In randnummer 454 van het Voorstel besluit het Auditoraat dat 
“in het algemeen [de marktaandelen] -suggereren in de betrokken markten dat partijen 

een sterke prikkel zullen hebben om de prijzen te verhogen na de fusie”. 
 

(128) Bij deze louter cijfermatige marktaandeelanalyse kunnen de volgende opmerkingen worden 
gemaakt. 

 

(129) Vooreerst kan niet redelijkerwijze worden betoogd dat de Partijen in elk productsegment 

zoals door het Auditoraat gedefinieerd over een disproportioneel hoog marktaandeel 
beschikken (waarbij het niet duidelijk is of de marktdata zoals berekend door het 

Auditoraat voor de verschillende relevante markten zoals reeds aangestipt relevant en 

correct zijn). 

(130) In 2021 heeft geen van beide Partijen een marktaandeel, berekend op basis van de 
Nielsen-data, dat hoger is dan 30-40%. 

 

(131) Het uitgangspunt van de analyse van het Auditoraat blijkt alvast niet in overeenstemming 
te zijn met de aangeleverde cijfers. Het gezamenlijke marktaandeel is vervolgens op geen 

enkele van deze segmenten significant hoger dan 40%. Dat betekent dat meer dan 60% 
van verkochte volume, in elk van de segmenten door andere concurrenten wordt 

geproduceerd en geleverd. Het Auditoraat laat uitschijnen, opnieuw op basis van een 
louter cijfermatige analyse, dat slechts een zeer beperkt aantal van deze concurrenten 
voldoende geloofwaardig is om met de nieuwe entiteit te kunnen concurreren, zonder 
evenwel de identiteit van deze producentenprijs te geven, hun precies marktaandeel te 
delen en de omvang van hun productiecapaciteit en breedte van hun 

productenportefeuille mee te delen. 
 

 



 

 
 

 

(132) Zulke gebrekkige en al te eenvoudige analyse die enkel marktaandelen in ogenschouw 
neemt, biedt geen enkele grond voor de stelling dat “dat de partijen een prikkel zullen 
hebben om hun prijzen de verhogen”. Hiertoe is een analyse vereist, die de sterkte van 
concurrenten (die niet enkel kan worden beoordeeld op basis van een marktaandeel, in 
het bijzonder niet in markten van homogene producten waar een significant aandeel van 

de leveringen via tender-procedures worden toebedeeld), de capaciteitsbeperkingen van 
concurrenten en de mate waarin de producten van de concurrenten inwisselbaar zijn. 

 

(c) De Concurrenten en de onderlinge concurrentie tussen de Partijen 
 

(i) De Partijen concurreren niet of nauwelijks met elkaar wat de productie 
en de levering van merkproducten betreft 

 

(133) Het Auditoraat betoogt dat de Partijen elkaar naaste concurrent zijn omdat “CFG zowel 
een breed gamma heeft van merkproducten binnen de verschillende productmarkten, 

alsook actief is in de productie van private labelproducten” en “Ter Beke daarentegen 
meer uitgesproken is gespecialiseerd in de productie en de versnijding en verpakking) van 
private label producten”405. Men zou verwachten dat het Auditoraat - dit onderscheid in 

ogenschouw nemend met name CFG Benelux met een sterk profiel in merkproducten en 
zonder betekenisvolle aanwezigheid op het versnijdingsegment, Ter Beke een haast pure 
private label producent - tot de vanzelfsprekende vaststelling zou komen dat de Partijen 

alvast voor merkproducten manifest niet elkaars naaste concurrent zijn. 
 

(134) Tot de grote verbazing van de Partijen komt het Auditoraat tot het omgekeerde oordeel: 
de Partijen zijn blijkbaar elkaars naaste concurrent wat al hun activiteiten betreft, omdat, 

zoals zou moeten blijken uit randnummers 465 en 466 van het Voorstel, “de 

fusieonderneming na de fusie een breder portfolio van producten zal kunnen aanbieden 

binnen de betrokken markten, met name voor droge worst en paté, en dus mogelijks zal 

kunnen uitspelen in onderhandelingen, zowel naar groothandelaars als naar 

supermarkten toe indien deze meerdere producttypes wensen aan te kopen”. 
 

(135) Dit argument, dat haast zijdelings in het betoog van het Auditoraat wordt ingeweven, 
snijdt geen hout. De bewering dat de Concentratie een conglomeraal effect zou hebben, 

staat haaks op de eerdere stelling van het Auditoraat dat de Concentratie geen 
conglomerale effecten veroorzaakt. Bovendien biedt dit argument geen enkele steun voor 
de stelling dat de Partijen elkaars naaste concurrent zijn. Als het al enige relevantie heeft, 
toont het aan dat de Partijen voor een deel complementaire niet met elkaar 
concurrerende producten aanbieden en enkel al om deze reden niet als elkaars naaste 

concurrent kunnen worden beschouwd voor merkproducten. De analyse van het 

Auditoraat is dan ook niet alleen manifest fout maar tevens volkomen onbegrijpelijk. 
 

(136) De Partijen stippen hierbij nogmaals aan dat de verkoopmechanismen van 
merkproducten en private label producten wezenlijk van elkaar verschillen. 

 

 

 
405 Randnummer 458 van het Voorstel. 



 

 
 

(137) De opdrachten om private label producten te leveren worden via tenderprocedures 

toegewezen waar vaak een brede waaier van producenten aan deelnemen die elk in staat 
zijn om homogene en uitwisselbare bewerkte vleesproducten leveren waarvan het recept 
en de kwaliteitsvoorwaarden door de supermarkt wordt bepaald die de tender uitschrijft 

(zie randnummers 140-144 hieronder). Het is dus niet mogelijk voor een producent van 
bewerkte vleeswaren om enige marktmacht te putten uit een breed productaanbod dat 

zowel merk- als private labelproducten omvat, zoals het Auditoraat schijnt te beweren. 
 

(138) In het merkensegment concurreert CFG Benelux met grote, internationale producenten. 
 

(139) Een “bundeling”-strategie met merk en private labelproducten is dan ook niet mogelijk. 
Zulke strategie zou bovendien ook erg risicovol zijn. Geen enkele producent die beide 
producttypes aanbiedt zou het immers wagen een aanbesteding met grote private label 
volumes te verliezen omdat de afnemer weigert ook zijn merkproducten aan te kopen. 

Omgekeerd is het even ondenkbaar dat afnemers niet langer huismerken via een 

aanbesteding zouden inkopen enkel en alleen om, indien een bundeling strategie zou 

worden toegepast, haast verwaarloosbare kleine volumes merkproducten van de 
gefuseerde entiteit te kunnen inkopen. 

 

(ii) De Partijen concurreren met een brede waaier van andere 
producenten voor de productie en levering van private label producten 

 

(140) Zoals reeds eerder aangestipt worden de opdrachten om private label producten te 

leveren vaak toebedeeld via tenderprocedures die de supermarkten/retailers organiseren. 
De supermarkten bepalen in zulke aanbestedingsprocedures de recepten en de 

kwaliteitsvereisten waaraan de geleverde producten moeten voldoen.406 Elke producent, 
ook in het buitenland gevestigde producenten, kunnen op basis van deze recepten de 

gevraagde producten zonder enige beperking leveren, zoals het Auditoraat overigens in 
randnummer 301 van het Voorstel erkent. 

 

(141) Het aan dit memorandum toegevoegde E.CA Economics-rapport geeft in dit verband een 
gedetailleerde analyse van de (helaas beperkt) beschikbare tendergegevens, waaruit 
tevens blijkt dat een brede waaier van binnenlandse en buitenlandse producenten 

deelnemen en de retailers tussen verschillende leveranciers switchen. 
 

(142) Het gezamenlijke marktaandeel van de Partijen bepaalt dan ook niet de slagkracht van 
de nieuwe combinatie, in het bijzonder wanneer de markt een overcapaciteit heeft 

 

(143) Concurrenten leveren een aanzienlijk deel van de in de markt geleverde producten. Het 

Auditoraat poneert weliswaar het argument dat dit vaak “kleine”, concurrenten (met een 

marktaandeel van < 10%) zijn, die niet ten volle met de Partijen zouden kunnen 

concurreren. Dit argument treft geen doel. De slagkracht van ook “kleinere” 
concurrenten, dat zijn concurrenten die voor de levering van een specifiek producttype 

een lager marktaandeel hebben, mag niet worden onderschat. 
 

 
406 De Partijen wijzen in dat verband naar de tendervoorbeelden die als bijlagen bij het aanmeldingsformulier werden 

aangehecht. Bijlage 1 bevat  [VERTROUWELIJK]. 



 

 
 

(144) Uit de in het dossier opgenomen tenderdata die de Partijen hebben aangeleverd, blijkt 

immers dat het gemiddelde volume van een tender nooit meer bedraagt dan 400-500 ton, 
en voor verschillende productgroepen zelfs minder bedraagt dan 100-200 ton. Aangezien 
het gemiddelde productievolume van een productielijn c. 0-100 ton per shift bedraagt (een 

dag bestaat gemiddeld bestaat uit 2 shiften) bedraagt, is het voor een relatief kleine speler 
zonder meer mogelijk om aan een aanbestedingsprocedure deel te nemen en deze ook te 

winnen. Dit blijkt ook uit de in het Voorstel vermelde tenderdata. Zo zijn er bijvoorbeeld 
niet minder dan  [VERTROUWELIJK] verschillende producenten die tijdens de relevante 
periode een aanbesteding voor de levering van droge worst hebben gewonnen.407 
Eenzelfde fenomeen geldt voor tenders voor kookham ([VERTROUWELIJK] verschillende 

winnende producenten), gevogelte ([VERTROUWELIJK] verschillende winnende 
producenten) en paté ([VERTROUWELIJK] verschillende winnende producenten).408 Deze 
concurrenten beschikken daarenboven gezamenlijk over voldoende reservecapaciteit om 
alle volumes van de Partijen weg te kapen, indien deze het zouden wagen de prijzen op 
marge-verhogende manier te doen stijgen na de Concentratie. Een “kleine” speler is om 

deze reden niet minder een geloofwaardige en te duchten concurrent. 
 

(d) De krimpende markt wordt gekenmerkt door een voldoende grote en 

structurele reservecapaciteit 
 

(145) Hierboven werd reeds aangegeven dat het beweerdelijk hoge marktaandeel van de 
Partijen niet maatgevend is voor het bestaan van enige marktmacht. Een brede waaier 

van producenten voor de levering van homogene producten die vaak in tender procedures 
worden aangeboden in een markt die wordt gekenmerkt door een structurele 

overcapaciteit. 
 

(146) In het Voorstel erkent het Auditoraat dat, zelfs indien enkel Belgische spelers in acht 

worden genomen, er voor alle productsegmenten, met uitzondering van droge worst, 
voldoende reservecapaciteit bestaat om het totale productievolume van de Partijen te 
dekken. 

 

(147) Op grond van het theoretisch model waarop het Auditoraat steunt, biedt deze conclusie 
voldoende grond om vast te stellen dat retailers en groothandelaars makkelijk naar 
andere leveranciers kunnen overstappen indien de nieuwe entiteit haar prijzen zou laten 

stijgen.409 
 

(148) De Partijen zijn echter van oordeel dat er ook voldoende overcapaciteit bestaat voor het 

productsegment droge worst. Bijlage 2 bevat een E.CA Economics memorandum waarin 

de Partijen deze stelling economisch onderbouwen, ondanks het feit dat op dit ogenblik 
nog geen toegang is verleend tot de data waarop het Auditoraat steunt. Samengevat is 

de argumentatie van de Partijen als volgt: 

• Het Auditoraat houdt in haar analyse onvoldoende rekening met de bestaande 
overcapaciteit bij de concurrenten van de Partijen. De Partijen vermoeden dat 

Detry Bel’Ardenne en De Keyzer elk een of meerdere fabriek(en) bezitten die sterk 

onderbezet zijn. Het is onduidelijk of deze fabrieken meegenomen werden door het 

 
407 Randnummer 481 van het Voorstel. 
408 Randnummer 481 van het Voorstel. 
409 Randnummer 506-508 van het Voorstel. 



 

 
 

Auditoraat in haar analyse. 

• De markt voor bewerkte vleeswaren krimpt, en deze dalende trend zal zich de 
komende jaren doorzetten zodat de overcapaciteit in de toekomst zal 
toenemen.410 

 

• De analyse van het Auditoraat neemt de capaciteit die voortvloeit uit het actuele 
werkregime als uitgangspunt. De gevestigde spelers maken op dit moment veelal 
gebruik van een tweeploegenstelsel. Alle spelers hebben echter, indien nodig, 

zowel de mogelijkheid als de prikkel om over te schakelen naar een 
drieploegenstelsel. Op die manier kunnen zij hun capaciteit verhogen met ruwweg 
30%. 

• Het Auditoraat houdt in haar analyse onvoldoende rekening met de overcapaciteit 
bij buitenlandse concurrenten. Immers, hoewel er op dit moment reeds een sterke 

aanwezigheid van geïmporteerd vlees is op de Belgische markt, zijn de Partijen 

van oordeel dat dit een onderschatting is van de concurrentiële druk die 
buitenlandse spelers uitoefenen. Deze buitenlandse spelers kunnen immers 
relatief snel grote volumes van de Belgische spelers overnemen. Daarnaast kan de 
capaciteit van de Belgische spelers die momenteel voor export wordt aangewend 

geheroriënteerd worden naar de Belgische markt. 

(149) Samengevat menen de Partijen dat er voldoende reservecapaciteit beschikbaar zal blijven 
op de markt om de productievolumes van de Partijen voor alle productgroepen te dekken. 
Bijgevolg kunnen concurrenten elke marge-verhogende prijsstijging door de Partijen 
tenietdoen. 

 

(e) De prikkel van concurrenten om het volume te verhogen 
 

(150) De concurrenten van de nieuwe combinatie zullen ook na de totstandkoming van de 

Concentratie nog steeds een grote prikkel hebben om de beschikbare overcapaciteit ten 
volle te gebruiken. In een markt waar leveranciers voornamelijk zo niet uitsluitend met 

elkaar op prijs concurreren voor de levering van homogene en volkomen uitwisselbare 

producten en waar de opdrachten vaak via een tenderprocedure worden toebedeeld, 
zullen zij er de voorkeur aan geven om te proberen hun inkomsten te verhogen (en op die 
manier een deel van de vaste kosten te kunnen recupereren door te streven naar een 

lagere gemiddelde kostprijs per eenheid) door een groter volume te produceren en leveren 
aan een prijs die boven de kost ligt. Als zij hun inkomsten zouden willen verhogen door 

middel van een prijsstijging, verkleinen zij hun kans op succes in een 
aanbestedingsprocedure. Dit is een situatie die zowel voor als na de Concentratie 
hetzelfde blijft. Het Auditoraat heeft overigens zelf aangegeven dat er voor deze 
Concentratie geen sprake is van gecoördineerde effecten. 

 

(151) De stelling van het Auditoraat in hoofdstuk IX.3.5 van het Voorstel dat de bestaande 
brutomarges in de sector erop wijzen dat niet alleen de nieuwe entiteit maar ook 
concurrenten de prikkel zullen hebben om de prijzen te verhogen is dan ook niet terecht. 

 

 
410 Zie in dat verband ook randnummer 297 van het aanmeldingsformulier. 



 

 
 

 

(152)  Het Auditoraat verwijst hiervoor naar “economische modellen” (zie randnummers 517 
en in randnummers 519 van het Voorstel), maar geeft niet aan op welke “economische 
modellen” zijn theoretische veronderstelling steunt. 

 

(153) Er is een groot aantal economische modellen die tot zeer uitlopende conclusies leiden, en 
elk economisch model steunt op onderliggende hypotheses die naargelang de sector al 
dan niet vervuld kunnen zijn. 

 

(154) Daarom is het van belang dat het Auditoraat het precieze model waarop zijn analyse of 
stelling steunt vermeldt en de onderliggende hypotheses aanduidt, bespreekt en toelicht. 
Deze informatie ontbreekt volkomen, schendt dan ook de rechten van verweer van de 

aanmeldende partij en dit argument kan enkel reeds om deze reden niet in ogenschouw 
worden genomen bij de beoordeling van de vraag of het Auditoraat op voldoende wijze 

haar ernstige twijfel over de toelaatbaarheid van de Concentratie heeft aangetoond. 
 

(155) Een meer gedetailleerde analyse van het standpunt van de Autoriteit kan worden 
gevonden in het memorandum van E.CA Economics dat als Bijlage 2 wordt gevoegd 

 

(f) Compenserende inkoopmacht 
 

(156) De Partijen hebben tijdens het verloop van de prenotificatie fase en de eerste fase 
meermaals gewezen op het bestaan van compenserende inkoopmacht (countervailing 
buyer power) van haar stroomafwaarts gelegen afnemers, te weten retailers 

(supermarkten) en groothandels. De Partijen leveren veruit het grootste volume van hun 
producten aan deze afnemers, ofwel reeds versneden en verpakt, ofwel in vleespalen 

welke nog – op last van de retailer– door een andere partij versneden en verpakt worden. 
 

(157) Ondanks het herhaaldelijk wijzen door de Partijen op deze compenserende 

inkoopmacht411, die van grote invloed is op de wijze waarop de relevante markt 

functioneert, heeft het Auditoraat het in haar marktonderzoek nagelaten hiernaar 
gedegen onderzoek te doen bij retailers en groothandels. Zo heeft het Auditoraat op 25 

januari 2022 slechts één specifieke – bovendien suggestieve – vraag gesteld over deze 
vermeende marktmacht.412 De retailers hebben deze vraag zo marginaal beantwoord413, 

zonder daadwerkelijk inhoudelijke beargumentering,414 dat het niet verwonderlijk is dat 

 
411 De Partijen hebben hierover op 15 april 2022 een memorandum ingediend bij het Auditoraat. 
412 Vraag 56 in de VOI van 25 januari 2022, te weten: “Is uw onderneming van mening dat deze transactie de marktmacht 
van Ter Beke significant zal vergroten op het Belgisch grondgebied of een wezenlijk deel ervan, onder andere door het in 
het leven roepen of versterken van een machtspositie op de onderscheiden productmarkten: - de markt voor de productie 
en verkoop van bewerkte vleeswaren (eventueel gesegmenteerd volgens (i) de diersoort, (ii) de productgroep en/of (iii) het 
verkoopkanaal); - de markt voor de versnijding en verpakking van bewerkte vleeswaren. Gelieve Uw antwoord toe te 
lichten.” 
413 Het is niet verwonderlijk dat retailers in de beantwoording van een verzoek om inlichtingen hun eigen marktmacht niet 
wensen te benadrukken. 
414 De antwoorden van de retailers Aldi, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Franky Fresh Food en Lidl zijn als volgt: Aldi: [t.a.v. de 
productie en verkoop:] “Ja, ze verwerven controle over hun grootste concurrent dus hun marktmacht neemt toe.”, [t.a.v. de 
versnijding en verpakking:] “Niet voldoende kennis om hierover te oordelen.”; Carrefour: “De leverancier is reeds een 
belangrijke speler in de private brand producten, bovendien verwerft de groep nu één van de grootste secundaire spelers in 
de A-merken. Wij veronderstellen dat hun macht zal vergroten in de totaliteit van hun activiteiten en de categorie bewerkt 

 



 

 
 

het Auditoraat in haar Voorstel niet verwijst naar deze beantwoording. Het is immers 

duidelijk dat de retailers (evenals overigens het Auditoraat) marktaandeel verwarren met 
marktmacht. 

 

(158) De Partijen hebben in de melding vele argumenten naar voren gebracht waaruit deze 

compenserende inkoopmacht blijkt. Samengevat leggen de Partijen uit dat de 
inkoopmacht van retailers en groothandels dermate groot is dat zij, gekoppeld met het 

bestaan van voldoende reservecapaciteit en de concurrentiële druk van in het buitenland 
gevestigde producenten, elke eventueel gepoogde marge- verhogende prijsstijging door 
de Partijen na de Concentratie teniet zouden kunnen doen. 

 

(159) De Partijen gaan hieronder in op de argumenten en vermeende weerleggingen door het 
Auditoraat, waaruit zal blijken dat de compenserende inkoopmacht door het Auditoraat 
ernstig wordt onderschat. 

 

(i) Het Auditoraat miskent dat het beperkte aantal retailers en 

groothandels maakt dat zij een grote leverage hebben op de Partijen 
 

(160) Doordat de Partijen aan een beperkt aantal afnemers verkopen, hebben de Partijen niet 
de luxe om van afnemer te switchen als de leveringsvoorwaarden of –prijzen de Partijen 

niet aanstaan. De Partijen zijn immers verplicht om een voldoende groot volume producten 
te kunnen leveren om minstens hun vaste kosten te dekken. Indien een zeer groot aandeel 

van de productie slechts bij een beperkt aantal retailers wordt afgezet, is het 

onvermijdelijk dat de leverancier volkomen afhankelijk is van deze afnemers. 
 

(161) Zo neemt afnemer Aldi bijvoorbeeld maar liefst [VERTROUWELIJK] van de kookham die 
door Ter Beke wordt geproduceerd af, en [VERTROUWELIJK] van de kookham van CFG 

Benelux.415 Ook in andere productcategorieën zijn het vaak grote afnemers die 

verantwoordelijk zijn voor een groot afnamevolume. Mocht een dergelijk grote afnemer 

besluiten niet langer van de Partijen af te nemen – hetgeen regelmatig voorkomt, zie 

randnummer 173 hieronder – dan kunnen de Partijen hun capaciteit doorgaans niet 
eenvoudig elders, bij een andere afnemer onderbrengen. De afnemers weten dit, 
waardoor zij een bijzonder grote leverage hebben op de Partijen. Deze afnemersmacht 

zetten zij dan ook op agressieve wijze in, wat – al sinds jaar en dag – ernstig op de marges 
van de Partijen drukt. 

 

(162) Bovendien kunnen de Partijen op geen enkele manier bij kleine afnemers een eventueel 
inkomstenverlies compenseren door hogere prijzen te rekenen, omdat zoals eerder 
aangetoond een groot aantal producenten op de markt actief zijn en blijven. Al deze 

producenten beschikken elk over een voldoende grote capaciteit om ook zulke kleinere 

afnemers te beleveren.416 

 
vlees.”; Colruyt: “Ja”; Delhaize: “Ja, Delhaize is van mening dat de marktmacht van Ter Beke signifikant zal stijgen, zowel 
op de markt van verkoop van bewerkt vlees als op de markt van versnijdings- en verpakkingsdiensten.”; Franky Fresh Food: 
[t.a.v. de productie en verkoop:] “JA”, [t.a.v. de versnijding en verpakking:] “JA”; Lidl: [t.a.v. de productie en verkoop:] “Ja, 
eveneens geldt dit voor Nederland-Toelichting, zie hierboven.”, [t.a.v. de versnijding en verpakking:] “Ja, eveneens geldt dit 
voor Nederland-Toelichting, zie hierboven.”. 
415 Randnummer 191 van het aanmeldingsformulier. 
416 Randnummers 506-508 en 551 van het Voorstel. 



 

 
 

 

(163) Het is dan ook niet verwonderlijk dat afnemers flink onderhandelen met de Partijen, 
welke onderhandelingsmacht bovendien wordt versterkt door nationale en 
grensoverschrijdende inkooporganisaties (retail alliance) die zij hebben opgezet. 
Voorbeelden van dergelijke (grensoverschrijdende) inkooporganisaties waarmee de 
Partijen te maken hebben zijn AMS Sourcing, Superunie, Coopernic, European Marketing 

Distribution, Core, Epic Partners, Provera en Metro en Jumbo - Colruyt waarin 
verschillende supermarktketens samenwerken. 

 

(164) Dat deze afnemers intensief en grensoverschrijdend samenwerken, blijkt bijvoorbeeld uit  

[VERTROUWELIJK] In Nederland kwam Picnic (een pure online player) onder de 
inkoopcentrale van Edeka (Duitsland). Dergelijke inkooporganisaties beschikken over (en 
maken ook daadwerkelijk gebruik van) de mogelijkheid om te switchen tussen 
Nederlandse en Belgische producenten enerzijds, en buitenlandse leveranciers anderzijds, 

hetgeen hun inkoopmacht nog verder versterkt.417 
 

(165) Het is daarom onbegrijpelijk dat het Auditoraat stelt dat het feit dat een groot aandeel 
van de omzet van de Partijen wordt gerealiseerd met de verkoop van bewerkte 
vleeswaren bij een klein aantal retailers niet relevant zou zijn om de individuele 
marktmacht van de retailers vast te stellen.418 

 

(ii) Het Auditoraat stelt ten onrechte dat retailers niet eenvoudig hun 

overeenkomsten met de Partijen vroegtijdig kunnen beëindigen 
 

(166) Zoals toegelicht in de melding, bevatten de overeenkomsten die de afnemers sluiten met 

– en bovendien vaak opleggen aan – de Partijen strenge leveringsvoorwaarden en 

bevatten deze clausules die het erg makkelijk maken voor de retailer om de 

leveringsrelatie te beëindigen en de bestaande overeenkomst te ontbinden. Afnemers 
kunnen eenvoudig overstappen naar een producent van hun keuze, waarbij zij zich 
kunnen wenden tot concurrenten in België, Nederland of een ander land. Deze 

mogelijkheid tot switchen, welke mogelijkheid de Partijen niet hebben (zie randnummers 

161-162 hierboven), vergroot de inkoopmacht. 
 

(167) Afnemers hebben deze overstapmogelijkheid des te meer, omdat het merendeel van de 

retailers een “multi-sourcing” strategie hanteert, op grond waarvan zij eenzelfde product 
bij meerdere leveranciers tegelijkertijd kan betrekken. Dit maakt het eenvoudig om de 
volumes die zij bij bestaande leveranciers afneemt te laten variëren, hetgeen tot 
onzekerheid bij de producenten leidt.419 

 

(168) Deze onzekerheid wordt bovendien vergroot doordat de duur van de 

leveringsovereenkomsten erg kort is. [VERTROUWELIJK]. Dat de producenten bovendien 

opdraaien voor verhogingen van de altijd volatiele grondstofprijzen vergroot deze 

 
417 Randnummer 192 van het aanmeldingsformulier. 
418 Randnummer 551 van het Voorstel. 
419 Randnummer 196 e.v. van het aanmeldingsformulier. 



 

 
 

onzekerheid.420 
 

(169) Het Auditoraat gaat niet in op de argumenten van de Partijen aangaande de druk die 
uitgaat van de afnemers met betrekking tot de leveringsovereenkomsten. Wat het 
Auditoraat namelijk doet, is aangeven dat het niet vaak is voorgekomen dat retailers de 

leveringsovereenkomsten vroegtijdig hebben stopgezet. Het Auditoraat baseert deze 
conclusie op het marktonderzoek. Dit gaat echter niet in op de druk die retailers 

uitoefenen. De relevante vraag is immers niet of retailers een groot aantal 
leveringscontracten voortijdig hebben beëindigd, maar wel of de bestaande 
overeenkomsten (voor zover zij gesloten zijn) in de mogelijkheid voorzien dat een retailer 

makkelijk en zonder bijkomende kost een leveringsovereenkomst kan beëindigen. Het is 
zodoende goed mogelijk dat de retailers juist door de door hen uitgevoerde druk erg 
tevreden waren over de leveringsovereenkomsten die zij –onder druk – hadden 

afgesloten. De leverage die retailers op de Partijen hebben, maakt immers dat de retailers 

de contractuele voorwaarden eenvoudiger naar hun hand kunnen zetten. 
 

(170) Het feit dat producenten verplicht worden om risicovolle clausules in het overeenkomsten 
op te nemen, bevestigt zonder meer het overwicht van retailers in de 
onderhandelingsrelatie en de inkoopmacht die zij kunnen hanteren. Zoals eerder 
aangestipt gebruiken de retailers deze contractuele opzegmogelijkheid als een 

versterking van hun onderhandelingsmacht om tijdens de duur van de overeenkomst 
bijkomende prijsdalingen of kortingen te bekomen onder de dreiging van een vroegtijdige 

beëindiging. Het feit dat er weinig vroegtijdige beëindigingen worden opgetekend 
bevestigt slechts dat producenten gedwongen worden om de door de retailer opgelegde 

voorwaarden, te aanvaarden. 
 

(171) Het is daarom onbegrijpelijk dat het Auditoraat concludeert dat retailers – in 
tegenstelling tot wat de Partijen beweren – niet makkelijk hun contracten vroegtijdig 
kunnen beëindigen.421 

 

(iii) Het Auditoraat maakt niet duidelijk waarom de overcapaciteit niet van 

invloed zou zijn op de inkoopmacht 
 

(172) De markt voor producten van bewerkt vlees wordt gekenmerkt, zoals hierboven 
aangeduid, door grote overcapaciteit. Hierdoor beschikken concurrenten in de markt over 

voldoende productieruimte om op korte termijn in de plaats te treden van de Partijen. De 
afnemers kunnen hun vraag dus – als zij zouden willen switchen, bijvoorbeeld als de 

concurrenten gunstigere contractuele voorwaarden bieden dan de Partijen – 

eenvoudigweg elders onderbrengen. Deze overcapaciteit – althans het besef van het 

 
420 Deze grondstofprijzen zijn – zoals het Auditoraat erkent (Randnummer 549 van het Voorstel) – recentelijk flink aan 

inflatie onderhevig geweest als gevolg van de Covid-crisis en de oorlog in Oekraïne. Indien de Partijen deze 

kostenverhogingen zou doorberekenen aan de eindconsument, heeft dit echter niets te maken met een vermeende 

margeverhoging waar de Partijen van zouden profiteren als gevolg van de Concentratie. Dat het Auditoraat stelt dat de 

supermarkten worden “geconfronteerd met een sterke, toegenomen druk vanwege de producenten om de gestegen 

kosten waarmee deze laatste worden geconfronteerd, door te rekenen aan de eindconsument”, is daarom ook 

onbegrijpelijk. Dit heeft immers niets met de macht van de Partijen, noch met de macht van de supermarkten te maken, 

doch slechts met het niet onder de kostprijs kunnen aanbieden van producten. 
421 Randnummer 553 van het Voorstel. 



 

 
 

bestaan hiervan – bevordert daardoor niet alleen switching, maar heeft ook zijn weerslag 

op de onderhandelingspositie van de Partijen, hetgeen maakt dat afnemers sterker staan. 
 

(173) Zoals aangegeven in de melding, beschikken de Partijen over meerdere voorbeelden die 
bevestigen dat afnemers gemakkelijk kunnen overstappen van producent 

[VERTROUWELIJK].422 [VERTROUWELIJK] 423 
 

(174) De invloed van de mogelijkheid tot switchen op de voorwaarden van de 
leveringsovereenkomsten wordt voorts bevestigd door de correspondentie tussen de 

Partijen en diverse retailers c.q. retail alliances. Hieruit blijkt dat deze afnemers geregeld 
een actief beroep doen op hun onderhandelingspositie vis-à-vis de Partijen, in de regel 
met succes.424 

 

(175) Het Auditoraat lijkt te erkennen dat er voldoende overcapaciteit op de markt is (m.u.v. 

droge worst).425 Het is de Partijen daarom niet duidelijk waarom retailers een 
verminderde prikkel zouden hebben om bestaande overeenkomsten met de Partijen 

vroegtijdig te ontbinden na de Concentratie:426 deze overcapaciteit blijft immers bestaan. 
 

(iv) Het Auditoraat miskent dat de Partijen vanwege “ketendenken” geen of 
weinig commerciële vrijheid hebben t.a.v. inkoopvoorwaarden van de te 
produceren en te versnijden input 

(176) Het Auditoraat miskent dat de Partijen vanwege het ketendenken geen of weinig 

commerciële vrijheid hebben ten aanzien van inkoopvoorwarden van de te produceren en 
te versnijden input. 

 

(177) Het is opmerkelijk dat retailers er in slagen om de verticaal geïntegreerde productieketens 

van producenten op te breken en hen dwingen om voor elk onderdeel van de keten in 
concurrentie te treden. Er is geen enkele aanwijzing dat retailers na de totstandkoming 

van de nieuwe combinatie er niet langer in zouden slagen om de producenten van 
vleeswaren in dit opmerkelijke commerciële keurslijf te dwingen. Retailers beschikken 

nog steeds over een grote keuze aan alternatieve binnen- en buitenlandse leveranciers 
waar zij “palen” kunnen inkopen die zij vervolgens bij een versnijder naar keuze kunnen 

laten versnijden en verpakken. Op dit laatste segment bekleedt CFG Benelux overigens een 
eerder bescheiden positie, zodat de impact van de Concentratie op dit onderdeel van de 

productieketen verwaarloosbaar is en de keuzemogelijkheid van de retailers niet 

significant verandert. 
 

(178) Het Auditoraat heeft ook twijfels bij de mogelijkheid voor retailers om de productie en/of 

versnijding en verpakking van vleeswaren te “internaliseren”.427 Dit is enigszins 

opmerkelijk, aangezien Colruyt reeds zelf vleeswaren produceert en 20-50%428 van haar 

 
422 Randnummer 204 van het aanmeldingsformulier. 
423 Randnummer 239-243 van het aanmeldingsformulier. 
424 Randnummer 206 van het aanmeldingsformulier. 
425 Hoofdstuk IX.3.4 van het Voorstel. 
426 Randnummer 553 van het Voorstel. 

427 Randnummer 556 van het Voorstel. 
428 Zie stuk II.B.3.B3, vraag 41. 



 

 
 

vleeswaren zelf versnijdt en verpakt via haar dochteronderneming Vlevico429 en Ahold-

Delhaize te kennen gegeven heeft een exclusief samenwerkingsverband beoogt met de 
Hilton Food Group. 

 

(v) De stijgende concurrentiegraad van de retailmarkt 
 

(179) De concurrentie op de Belgische retailmarkt wakkert aan. Dit heeft tot gevolg dat retailers 
een steeds groeiende prikkel hebben om prijsstijgingen van leveranciers af te slaan omdat 

zij bij een stijgende concurrentiegraad verwachten het alsmaar moeilijker te hebben om 
zulke prijsstijgingen aan de eindconsument te kunnen doorrekenen. Ter illustratie van de 
prijzenoorlog tussen retailers verwijzen de Partijen naar recente acties van bepaalde 
supermarkten, zoals bijvoorbeeld Delhaize die heeft aangekondigd om 500 ‘producten 
voor elke dag’ met 5 tot 30 procent in prijs te verlagen.430 In het algemeen meldt de pers 

dat de onderhandelingen tussen supermarkten en fabrikanten de laatste tijd zeer hard 

verlopen431 net als de concurrentiestrijd tussen supermarkten onderling.432 
 

(vi) Conclusie: het Auditoraat heeft niet het nodige onderzoek verricht naar 
de inkoopmacht van retailers en komt daardoor ten onrechte tot de 
conclusie dat de afnemers geen compenserende inkoopmacht hebben 

 

(180) Samengevat menen de Partijen dat de weinige argumenten die het Auditoraat, aanhaalt 
tegen het bestaan van inkoopmacht niet kunnen gevolgd worden. 

 

(vii) Groothandelaars voorzien geen negatieve gevolgen van de Concentratie 
en hebben voldoende uitwijkmogelijkheden 

 

(181) Wat de impact van de Concentratie op de groothandelaars betreft beperkt het Auditoraat 

zich tot het oplijsten van de antwoorden van ondervraagde groothandelaars, zonder 
enige verdere analyse hieromtrent. Zonder analyse kan er echter niet gesteld worden dat 

het Auditoraat het bestaan van compenserende inkoopmacht op afdoende wijze heeft 

weerlegd. Meer nog, uit de antwoorden van de grossiers blijkt dat een groot aantal 
groothandelaars geen of amper negatieve en soms zelfs positieve gevolgen verwacht 

van de Concentratie en/of aangeeft dat zij beschikken over voldoende 
uitwijkmogelijkheden.433 Hierboven werden al enkele antwoorden geciteerd die 

uitwijkmogelijkheden naar het buitenland aangaven, hieronder lijsten de Partijen nog 
enkele relevante opmerkingen op: 

 

• Gevraagd of de Concentratie een impact zou hebben merkte Hougardy op 
“Non, aucun impact. Il y aura toujours la possibilité de trouver le même produit 

 
429 Het Auditoraat stelde aan Colruyt in haar VOI van 25 januari 2022 enkel de vraag of het over een in-house versnijdings- 
en verpakkingsfaciliteit beschikte, wat Colruyt bevestigde. Uit dit antwoord (stuk II.B.3.B3, vraag 39) zie kan, gelet op de 
vraagstelling, niet worden afgeleid dat Colruyt geen vleeswaren produceert. Dit werd immers niet gevraagd. 
430 Zie https://press.delhaize.be/delhaize-lanceert-kleine-leeuwtjes-om-de-koopkracht-te-ondersteunen-met-
prijsverlagingen-op-eigen- huismerk. 
431 Zie https://www.tijd.be/ondernemen/retail/prijzenoorlog-in-het-winkelrek-delhaize-pakt-uit-met-knalrode- 
etiketten/10396927.html?loginSuccess=true. 
432 Zie https://www.standaard.be/cnt/dmf20220624_97669418. 
433 Zie stukken II.A.22.D2 (vraag 5), II.A.34.C2 (vraag 5), II.A.44.D2 (vraag 5), stuk II.A.46.C2 (vraag 5), II.A.51.E2 (vraag 5), 
stuk II.A.7.E3 (vraag 5) en II.A.53.C2 (vraag 5). 

https://press.delhaize.be/delhaize-lanceert-kleine-leeuwtjes-om-de-koopkracht-te-ondersteunen-met-prijsverlagingen-op-eigen-huismerk
https://press.delhaize.be/delhaize-lanceert-kleine-leeuwtjes-om-de-koopkracht-te-ondersteunen-met-prijsverlagingen-op-eigen-huismerk
https://press.delhaize.be/delhaize-lanceert-kleine-leeuwtjes-om-de-koopkracht-te-ondersteunen-met-prijsverlagingen-op-eigen-huismerk
https://www.tijd.be/ondernemen/retail/prijzenoorlog-in-het-winkelrek-delhaize-pakt-uit-met-knalrode-etiketten/10396927.html?loginSuccess=true
https://www.tijd.be/ondernemen/retail/prijzenoorlog-in-het-winkelrek-delhaize-pakt-uit-met-knalrode-etiketten/10396927.html?loginSuccess=true
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220624_97669418


 

 
 

ou un produit similaire chez un autre fournisseur.” Hieraan voegde het toe dat 

“Cela [de Concentratie] ne changera rien car le marché ne se limite pas à ces 
deux producteurs”.434 

 

• Volgens Persoons – Vlees en Zuivel heeft de Concentratie “Geen impact op 
verkoop als product en zijn prijs, alsook de winstmarge voor de groothandel 
hetzelfde blijven”435 

 

• Volgens Sligro Food Group zou de Concentratie een “Beperkte impact” 
hebben. Het merkte op dat er “volgens ons voldoende derde aanbieders / 
producenten in België en Europa” zijn, en voegde hieraan toe dat “er 
voldoende aanbieders zijn voor de geciteerde productgroepen en we 
verwachten daarom geen significante gevolgen door deze geplande 

overname voor onze activiteiten in het B2B segment”.436 
 

• Volgens Steen Food Masters zijn er na de Concentratie nog “voldoende 
producenten op de markt/regio die ons de kans kunnen geven om 
producten/assortimenten te switchen”.437 

 

• Charles/Cock’s stipte aan dat er voor elk product alternatieven zijn en dat de 
Concentratie “op de korte termijn geen uitgesproken negatieve of positieve 
gevolgen zal hebben voor de klanten.”438 

 

• Ook volgens Chasal Charleroi Salaisons zou de Concentratie geen impact 
hebben op haar activiteiten in bewerkte vleeswaren. Het voegde hier niet 

geheel onbelangrijk aan toe dat het makkelijk alternatieve en beter geprijsde 

producten kan vinden. Meer nog, het merkte op dat “Rare sont les produits 
exclusifs dans la charcuterie”, wat het homogene karakter bewerkte 
vleeswaren onderschrijft.439 

 

(182) In haar Voorstel maakt het Auditoraat echter geen of amper gewag van deze, toch niet 
onbelangrijke opmerkingen. Dit wekt enige verbazing, aangezien deze antwoorden 

aantonen dat een groot deel van de groothandelaars geen problemen verwachten met 
betrekking tot de Concentratie en dat ook op de groothandelsmarkt een voldoende groot 

aantal alternatieve leveranciers beschikbaar zijn om groothandelaars na de Concentratie 
te beleveren. 

 

(g) Conclusie 
 

(183) Het Auditoraat heeft niet aangetoond dat er ernstige twijfels rijzen over de 
toelaatbaarheid van de Concentratie. 

 
434 Zie stuk II.A.26.B2, vragen 9-10. 
435 Zie stuk II.A.37.C2, vragen 9-10. 
436 Zie stuk II.A.46.C2, vraag 5 en 9-10. 
437 Zie stuk II.A.49.B2, vraag 5. 
438 Zie stuk II.A.7.E3, vraag 10. 
439 Zie stuk II.A.8.C2, vraag 5 en 9-0. 



 

 
 

 

5. CONCLUSIE 

(184) Omwille van de hierboven vermelde redenen en alle andere argumenten die zij in de loop 

van dit onderzoek heeft aangedragen zijn de Partijen van oordeel dat de Concentratie op 

grond van artikel N. 66 § 2 (1) onvoorwaardelijk moet worden goedgekeurd.”  
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V. Beoordeling door het Mededingingscollege 

V.1 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing 

 Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 41 van het Voorstel van beslissing stelt het College 

bij toepassing van artikel IV.66, §1, 2° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen het 

toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER. 

V.2 Marktdefinities en betrokken markten 

 Het College stelt vast dat de concentratie ongeacht de definitie van de betrokken geografische 

markten ten minste betrekking heeft op de Belgische markt in de zin van artikel IV.9 §§ 3-5 WER. 

V.2.1 Marktdefinities  

 Onder alle voorbehoud van de resultaten waartoe verder onderzoek kan leiden, gaat het College voor 

de beoordeling van de standpunten van de Aanmeldende partij en de auditeur in dit stadium van de 

zaak, ook gelet op de beslissingspraktijk van de Europese Commissie, van de BMA en de nationale 

mededingingsautoriteiten waarnaar zij verwijst, en om de redenen die zij vermeldt, uit van het oordeel 

dat de auditeur formuleert in het Voorstel van beslissing onder de randnummers 149, 202, 219 en 

239, samengevat onder randnummers 241-246 inzake de productmarkten, en onder de randnummers 

337-339 inzake de geografische markten. 

 Het College wijst inzake de definitie van de geografische markt in het bijzonder op het belang van de 

prijsverschillen vermeld onder randnummer 294 van het Voorstel van beslissing. 

V.2.2 Elkaar tegensprekende marktgegevens 

 Het College stelt soms opvallend grote verschillen vast tussen de marktgegevens die steunen op 

Nielsen data en de gegevens die steunen op Gfk data. Dit betreft met name: 

- de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige - paté” 

aan supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel in 2021 van 40-50% volgens Nielsen 

en 20-30 volgens Gfk, 

- de opwaartse nationale markt voor de productie van “gevogelte” voor verkoop (zelf verpakt 

en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten met een gezamenlijk 

marktaandeel in 2021 van 40-50% volgens Nielsen en 40-50% volgens Gfk, 

- de opwaartse nationale markt voor de productie van “overige - paté’ voor verkoop (zelf 

verpakt en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten met een 

gezamenlijk marktaandeel in 2021 van 30-40 volgens Nielsen en 10-20% volgens Gfk. 

 Het College heeft geen uitleg voor deze verschillen. Zij zijn voor het College vooral belangrijk wanneer 

zij de vraag betreffen of een gezamenlijk marktaandeel al dan niet een betrokken markt kan zijn (25% 

of meer), of al dan niet meer dan 40% bedraagt, en dat des te meer  gelet op de opmerkingen van de 

auditeur dat marktaandelen van partijen overschat kunnen zijn440. 

  

 
440 Zie randnummers 346, 368 en 394 van het Voorstel van beslissing. 



 

 
 

V.2.3 Betrokken markten  

 Onder alle voorbehoud van de resultaten waartoe verder onderzoek kan leiden, gaat het College voor 

de beoordeling van de standpunten van de Aanmeldende partij en de auditeur in dit stadium van de 

zaak, om de redenen die zij vermeldt, uit van het oordeel dat de auditeur formuleert onder de 

randnummers 347, 355, 363, 369 en 375, samengevat onder randnummers 381-382 betreffende de 

betrokken markten.  

 Betrokken markten kunnen dan zijn: 

• Horizontaal betrokken markten: 

i. de opwaartse nationale markt voor de productie en verkoop van bewerkte vleeswaren in bulk 

aan versnijder-verpakkers met een gezamenlijk marktaandeel van 30-40%441 

ii. de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “kookham” aan 

supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel van 30-40%; 

iii. de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “gevogelte” aan 

supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel van 30-40%; 

iv. de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “droge worst - 

salami” aan supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel van 40-50%; 

v. de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige - 

kookworst” aan supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel van 20-30%; 

vi. de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige - paté” 

aan supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel van 40-50% volgens Nielsen en 20-30% 

volgens Gfk, 

vii. de opwaartse nationale markt voor de productie van “kookham” voor verkoop (zelf verpakt en 

versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten met een gezamenlijk 

marktaandeel van 30-40%; 

viii. de opwaartse nationale markt voor de productie van “gevogelte” voor verkoop (zelf verpakt 

en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten met een gezamenlijk 

marktaandeel van 40-50% volgens Nielsen en 40-50% volgens Gfk, 

ix. de opwaartse nationale markt voor de productie van “droge worst - salami” voor verkoop (zelf 

verpakt en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten met een 

gezamenlijk marktaandeel van 40-50%; 

x. de opwaartse nationale markt voor de productie van “overige - paté’ voor verkoop (zelf verpakt 

en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten met een gezamenlijk 

marktaandeel van 30-40% volgens Nielsen, maar zelfs geen betrokken markt met een 

marktaandeel van 10-20% volgens Gfk. 

xi. de neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees 

geproduceerd door derden voor supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel van 40-

50%; 

xii. de nationale markt voor de verkoop van “gevogelte” aan groothandelaars met een gezamenlijk 

marktaandeel van 30-40%;  

 
441 Telkens cijfers betreffende 2021 in volume zoals vermeld onder de randnummers 344, 351, 359, 366, 373 van het Voorstel van 
beslissing. 



 

 
 

xiii. de nationale markt voor de verkoop van “droge worst - salami “ aan groothandelaars met een 

gezamenlijk marktaandeel van 30-40%.  

• Verticaal betrokken markten: 

xiv. de opwaartse nationale markt voor de productie en verkoop van bewerkte vleeswaren in bulk 

aan versnijders-verpakkers en aan supermarkten; 

xv. de neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees 

geproduceerd door derden voor supermarkten. 

V.3 Concurrentiële analyse 

V.3.1 Reacties van afnemers 

 Het College stelt op de eerste plaats vast dat uit hun antwoorden blijkt dat sommige supermarkten en 

groothandelaars, dus de klanten van de betrokken partijen, de vrees uitdrukken dat het samen gaan 

van marktspelers die tot de grootste op de markt behoren en elkaars voornaamste concurrenten 

zouden zijn,  tot gevolg zou hebben dat supermarkten het risico minder kunnen spreiden over 

meerdere leveranciers, en dat de partijen daaruit een versterkte onderhandelingspositie op de 

prijszetting zouden bekomen. Een deel van de ondervraagde afnemers zag evenwel geen probleem of 

beantwoordde deze vraag niet442.   

V.3.2 Impact op de marktstructuur 

 Op basis van de Nielsen data, focust het College zijn beoordeling op de markten waarop de nieuwe 

entiteit een marktaandeel zal hebben ongeveer 40% of hoger: 

- de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “gevogelte” aan 

supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel van 30-40%; 

- de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “droge worst - 

salami” aan supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel van 40-50% 

- de neerwaartse nationale markt voor de verkoop van versneden en verpakte “overige - paté” 

aan supermarkten met een gezamenlijk marktaandeel van 40-50% - maar duidelijk niet op 

deze markt op basis van Gfk gegevens; 

- de opwaartse nationale markt voor de productie van “gevogelte” voor verkoop (zelf verpakt 

en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten met een gezamenlijk 

marktaandeel van 40-50%; 

- de opwaartse nationale markt voor de productie van “droge worst - salami” voor verkoop 

(zelf verpakt en versneden, of verpakt en versneden door derden) aan supermarkten met 

een gezamenlijk marktaandeel van 40-50%; 

- de nationale markt voor de verkoop van “gevogelte” aan groothandelaars met een 

gezamenlijk marktaandeel van 30-40%; 

 
442 Zie de antwoorden van de supermarkten op de verzoeken om inlichtingen van 25 januari 2022, vragen 55-57. Deze bezorgdheden worden 
trouwens ook aangegeven door bepaalde concurrenten in hun antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 3 of 7 februari 2022. Zie 
evenwel onder II.A in het procedure dossier ook oa. antwoorden van Bleyenberg, Cordier Salaisons, Horeca Totaal Brugge, Hougardy 
distribution, Meco NV, Schmets Délicatesses, Sligo Food Group Belgium, Solutions, Steen Food Masters NV, Transmeat NV en Vleeswaren 
Van Hoste die geen voor hen negatieve impact van de concentratie verwachtten. 



 

 
 

- de nationale markt voor de verkoop van “droge worst - salami “ aan groothandelaars met 

een gezamenlijk marktaandeel van 30-40%443. 

 Het College heeft met andere woorden vooral vragen betreffende de impact van de concentratie op 

markten betreffende het leveren van gevogelte en droge worst aan supermarkten. 

 Het College oordeelt dat het antwoord op de vraag of de transactie vragen oproept inzake de markten 

voor paté af hangt van de data waarop men zich steunt en verwijst ter zake naar randnummer 351 en 

353 van deze beslissing.  

 Het ziet daarentegen op grond van de marktaandelen geen aandachtspunten betreffende de 

verschillende betrokken markten inzake het leveren van kookham en ‘overige-kookworst’ aan 

supermarkten.  

 Het College stelt vast dat de fusieonderneming iets lagere marktaandelen zou hebben op markten 

voor het leveren aan groothandelaars dan voor het leveren aan supermarkten. Omwille van een 

waarschijnlijk grotere kwetsbaarheid van deze ondernemingen betrekt het daarom ook de nationale 

markten voor de verkoop van “gevogelte” aan groothandelaars met een gezamenlijk marktaandeel 

van [30-40%] en voor de verkoop van “droge worst - salami “ aan groothandelaars met een 

gezamenlijk marktaandeel van[ 30-40%], in zijn verdere analyse. 

V.3.3 Niet gecoördineerde horizontale gevolgen 

 Het College stelt vast dat uit het Voorstel van beslissing en de schriftelijke opmerkingen van de 

Aanmeldende partij blijkt dat: 

i. de partijen voor droge worst/salami elkaars enige naaste concurrent zouden zijn444, maar 

dit lijkt tegengesproken door de tendergegevens vermeld onder randnummer 475 en 

door de Aanmeldende partij,445 

ii. er voor gevogelte maar één naaste concurrent over zou blijven446, 

iii. de partijen op basis van de tendergegevens van supermarkten bij aanbestedingen 

elkaars grootste concurrent zijn447, met veelal maar één significante andere concurrent 

en beide samen tweemaal groter dan een derde onderneming448, 

iv. de fusieonderneming een aanzienlijk breder gamma aan zal kunnen aanbieden dan 

concurrenten wat hen voor inkopers een concurrentievoordeel bieden zal449, 

v. het op de Belgische markt komen van binnen- en buitenlandse spelers onwaarschijnlijk 

wordt geacht door het Auditoraat450, maar dit wordt tegengesproken door de 

Aanmeldende partij451  

vi. de Belgische markt nu al gekenmerkt wordt door hoge prijzen voor de betrokken 

producten in supermarkten452 en hoge bruto marges bij de producenten453, maar 

 
443 Op de neerwaartse nationale markt voor de versnijding en verpakking van bewerkt vlees geproduceerd door derden voor supermarkten 
hebben partijen weliswaar  een gezamenlijk marktaandeel van [40-50%], maar deze markt werd door de auditeur niet verder geanalyseerd 
wegens het beperkte marktaandeel van CFG Benelux. 
444 Randnummer 466 van het Voorstel van beslissing. 
445 Randnummers 133, 134 en 135 van de schriftelijke opmerkingen van Ter Beke NV op het Voorstel van beslissing 
446 Randnummer 462 van het Voorstel van beslissing. 
447 Randnummers 478, en 484 van het Voorstel van beslissing. 
448 Randnummer 481 van het Voorstel van beslissing. 
449 Randnummer 465 van het Voorstel van beslissing. 
450 Randnummers 541-542 van het Voorstel van beslissing. 
451 Randnummers 106 t.e.m. 114 van de schriftelijke opmerkingen van Ter Beke NV op het Voorstel van beslissing   
452 Randnummer 294 van het Voorstel van beslissing 
453 Randnummer 524 van het Voorstel van beslissing. 



 

 
 

partijen stellen dat de netto winstmarges van leveranciers van vleeswaren bijzonder laag 

zouden zijn454. 

 Het College beschikt echter over weinig gegevens betreffende de concurrenten of een enige 

significante concurrent.  Bovendien stelt het College vast dat de tendermarkt slechts een onvolledig 

beeld schetst van de marktsituatie aangezien het winnen van een tender niet noodzakelijk tot 

verkopen leidt455.   In een markt waarin volume klaarblijkelijk een cruciale rol speelt, is het belangrijk 

te beschikken over zowel productiecijfers als verkoopcijfers.  

 Het College gaat er van uit dat er meestal van kan worden uitgegaan dat supermarkten een 

aankoopmacht hebben die ten minste vergelijkbaar is met de sterke marktpositie van veel van hun 

leveranciers. In dit geval lijkt de over de hoge marges van de producenten beschikbare informatie er 

echter op te wijzen dat dit niet het geval is ten aanzien van de partijen bij deze concentratie. Dat zal 

dan nog minder het geval zijn tegenover de fusieonderneming. De gegevens over de marges lijken 

echter tegengesproken door de eerder vermelde  stelling van partijen dat de netto winstmarges van 

leveranciers van vleeswaren bijzonder laag zouden zijn. 

 Het College oordeelt dat het alleszins minder waarschijnlijk is dat groothandelaars een 

compenserende marktmacht zouden hebben voor productgroepen waarvoor er na de transactie nog 

weinig alternatieve leveranciers zullen zijn. 

 Het College stelt vast dat de Aanmeldende partij de volgende voornaamste redenen voor de overname 

aangeeft: zijn interesse in alternatieve producten door de dalende verkoopcijfers van de traditionele 

producten en zijn interesse in de sterke merkproducten van de target.  Het College heeft momenteel 

weinig zicht op de efficiëntiewinsten die de Aanmeldende partij via de overname wenst te realiseren.  

Het College is van oordeel dat de te verwachten efficiëntiewinsten in upstream fusies nauwkeurig in 

kaart moeten worden gebracht om de downstream effecten daarvan te kunnen inschatten.  

 Samengevat heeft het College onder andere vragen die aanleiding geven tot ernstige twijfel in de zin 

van artikel IV.66 §2, 3° WER  inzake: 

i. de vraag of zijn beslissing dient uit te gaan van de marktdata van Nielsen, van Gfk, dan 

wel een combinatie van beide.  Een vraag die het belang onderstreept van het 

beschikken over zowel productiecijfers als verkoopcijfers op de markt.  

ii. de vraag of de partijen voor droge worst/salami elkaars enige naaste concurrent zouden 

zijn,, 

iii. de vraag of er voor de productgroep gevogelte, en op basis van de marktgegevens van 

Nielsen ook voor paté, bij een hoge concentratiegraad maar één naaste concurrent over 

zou blijven, 

iv. de vraag of de prijzen en de netto of toch ten minste brutomarges van partijen nog 

steeds duidelijk hoger zijn dan in de buurlanden, gelet op hun stelling dat de winstmarges 

van leveranciers van vleeswaren bijzonder laag zouden zijn456, 

v. de mate waarin men mag verwachten dat kostenstijgingen kunnen worden 

doorgerekend aan supermarkten en groothandelaars 

 
454 Stuk I.HH54 Bijlage 51. 
455 Tijdens de zitting stelde de Aanmeldende partij dat tenders doorgaans geen afnameverplichting voor de aankoper bevatten. 
456 De gegevens over prijsniveaus betreffen cijfers tot 2020, en de gegevens over marges slechts tot 2019. Anders dan de Aanmeldende 
partij stelt in haar schriftelijke opmerkingen onder randnummer 85 acht het College de vermelde prijsverschillen prima facie significant, 
maar wenst het een precisering van de producten waarop deze gegevens betrekking hebben en bij voorkeur daarnaast ook cijfers 
betreffende droge worst en gevogelte. 



 

 
 

vi. de vraag welke de te verwachten efficiëntiewinsten van de overname zijn om de 

gevolgen op de downstream markt te kunnen inschatten. 

 Zeker in deze periode van hoge inflatie en gelet op het belang dat de betrokken producten hebben 

voor de kosten van levensonderhoud van consumenten, en vooral van consumenten met een lager 

beschikbaar inkomen, oordeelt het College dat het in bijzonder belangrijk is dat verder wordt 

onderzocht of (i) nog steeds sprake is van de eerder vermelde prijs- en (ii) marge verschillen, en (iii) in 

welke mate deze aan de prijzen van de producenten zijn toe te schrijven. Dit zou wijzen op een 

aanzienlijke marktmacht waarvan men mag verwachten dat deze door de concentratie nog groter zal 

worden. Daarbij kan ook worden onderzocht (iv) in welke mate kan worden vastgesteld of men moet 

verwachten dat eventuele nieuwkomers op de markt (alsook bestaande kleinere derde spelers) mee 

zullen surfen op een hoog prijsniveau en zo niet wezenlijk zullen bijdragen tot een meer concurrentiële 

markt, dan wel juist als prijsbrekers zullen optreden. 

 Het College deelt verder de vragen die het Auditoraat in de zitting stelde en neerlegde betreffende: 

i. De redenen voor de afwezigheid van concurrenten op andere productmarkten en de 

mate waarin dit vragen oproept over de door de Aanmeldende partij ingeroepen 

aanbodsubstitutie, 

ii. De mate waarin de gerapporteerde overcapaciteit daadwerkelijk tot 

uitwijkmogelijkheden voor klanten of het ontwikkelen van aanbodsubstitutie bij draagt 

en verwacht kan worden bij te dragen mede gelet op de overcapaciteit die zou bestaan, 

o.a.. in Duitsland en de toenemende invoer457, 

iii. Het belang van bilaterale onderhandelingen v. tenders, 

iv. De mate waarin een verminderde mogelijkheid tot multisourcing problematisch wordt 

om lege rekken te vermijden, 

v. De inwisselbaarheid van directe aankoop v. aankoop via groothandel voor slagers en 

anderen in de detailhandel, 

vi. Een beter in kaart brengen van de buitenlandse handel met inbegrip van Belgische 

export en desgevallend een verklaring indien die beperkt zou zijn. 

V.3.4 Verticale effecten 

 Het College deelt om de door haar gegeven redenen het oordeel dat de auditeur formuleert onder de 

randnummer 386. 

V.3.5 Conglomerale effecten 

 Het College deelt om de door haar gegeven redenen het oordeel dat de auditeur formuleert onder de 

randnummers 387. 

IV.1 Besluit 

 
 Het College deelt om deze redenen het oordeel van de auditeur dat er ernstige twijfel bestaat over de 

toelaatbaarheid van de concentratie en beslist een procedure van bijkomend onderzoek te openen 

bedoeld in de artikelen IV.67 tot IV.69 WER. 

 
457 Rapport E.CA Economics paragrafen 4.2.3 4.2.5-4.2.6. 



 

 
 

 

 

OM DEZE REDENEN 

 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 66, §1, 2de en §2, 3° WER:  

1. Dat de concentratie aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-

C/C-22/0004 binnen het toepassingsgebied valt van de regels inzake concentratietoezicht in 

Boek IV WER, 

2. Een procedure van bijkomend onderzoek te openen zoals bedoeld in de artikelen IV.67 tot 

IV.69 WER.  

 

Aldus beslist op 4 juli 2022 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, 

voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, Kris Dekeyser 

en Gerben Pauwels, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

 

 

J. Steenbergen 

Voorzitter 


