
 
 

 
1 

 

PUBLIEKE VERSIE  

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2015-C/C-26 van 8 september 2015 in toepassing van 
artikel IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° van het Wetboek van 
economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 

______________________________________________________ 
 

Zaak nr. MEDE–C/C–15/0019 
 

OVERNAME  VAN  DE  ACTIVITEITEN  VAN  COVALIS  NV  DOOR  
WESTVLEES  GROUP  NV  

 

I. Procedure 

1. De aanmeldende partij heeft de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het Auditoraat 

op 3 augustus 2015. 

 

2. Op dezelfde dag werd Bert Stulens, auditeur bij de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 

“BMA”), door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van 

het onderzoek. Katrijn De Vliegher en Carl Wettinck, beiden attaché bij de BMA, werden door de 

auditeur-generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam. Mevrouw Griet Jans, adjunct van de 

directeur economische studies, heeft bijstand verleend aan het onderzoek.  

 

3. De voorzitter heeft op 10 augustus 2015 het Mededingingscollege samengesteld. 

 

4. Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder “WER”), is 

Antoon Kyndt, auditeur, aangeduid als tweede auditeur die deel uitmaakt van de cel die wordt 

samengesteld voor elke aangemelde concentratie.   

 

5. Het onderzoek werd afgesloten op 27 augustus 2015. 
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6. Op 27 augustus 2015 werd het gemotiveerd ontwerp van beslissing aan de aanmeldende partij 

alsook aan het Mededingingscollege overgemaakt. 

7. Op 28 augustus heeft de aanmeldende partij afstand gedaan van de termijn van tien werkdagen 

voorzien in artikel IV.60, § 1. 

 

8. Op 2 september heeft de aanmeldende partij schriftelijke opmerkingen neergelegd. 

 

9. Het Mededingingscollege heeft de aanmeldende partij en het auditoraat gehoord in de zitting op 4 

september 2015 in aanwezigheid van de directeur en adjunct directeur economische studies en de 

directeur juridische studies.   

II. Betrokken partijen 

II.1 De aanmeldende partij: de koper1 

 

10. Westvlees Group NV is een varkensvleesproducent, met vestigingen in Westrozebeke, Aubel, 

Moorslede en Staden. Met dochterondernemingen Westvlees NV, Lovenfosse NV, Benedikt 

D’Hulster NV en Lavameat NV is het bedrijf actief in het slachten en versnijden van varkens, de 

productie van vers en bewerkt varkensvlees en gemaksproducten. Ten gevolge van de 

slachtactiviteit produceert de onderneming ook abattoire bijproducten of slachtafval. 

 

11. Naam, nummer en adres van de onderneming: 

 

Westvlees Group NV (verder “Westvlees Group”) 

Ommegang West 9 

8840 Westrozebeke 

België 

Ondernemingsnummer BE 0878.201.178 

 

12. Als holdingvennootschap houdt Westvlees Group, direct of indirect, de controle over enkele 

dochterondernemingen die actief zijn in het slachten en versnijden van varkens, de productie van 

vers en bewerkt varkensvlees en gemaksproducten. Ten gevolge van de slachtactiviteit krijgt de 

onderneming ook te maken met abattoire bijproducten of slachtafval. 

                                                           
1
  Aanmelding, p. 7, 9 en 10. 
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1) Westvlees NV is de thuisbasis in Westrozebeke, waar zowel geslacht, versneden als 

verder verwerkt wordt; 

2) Lovenfosse NV, gelegen te Aubel, opereert het tweede slachthuis van Westvlees Group, 

en doet daarnaast ook aan versnijden en voorverpakken van varkensvlees; 

3) Benedikt D’Hulster NV, gelegen te Moorslede, is enkel actief in het verpakken, invriezen 

en stockeren van varkensvlees; en 

4) Lavameat NV, gelegen te Staden, doet aan voorverpakking en klant-specifieke 

bereidingen.  

 

13. Westvlees Group slacht en verwerkt ongeveer 2 miljoen varkens per jaar. Enerzijds produceren zij 

kwalitatieve producten voor verdere verwerking, anderzijds staan zij ook zelf in voor verdere 

verwerking tot op het niveau van de consument. De exportmarkt vertegenwoordigt 45% van de 

omzet van Westvlees Group: 35,4% binnen de EU en 9,3% daarbuiten.  

II.2 De verkopers2 

 

14. De verkopers zijn Covavee CVBA (verder “Covavee”), een coöperatieve van varkenshouders, en Agri 

Investment Fund (verder “AIF”).  

II.3 De doelactiva en doelonderneming3 

 

15. De doelonderneming is Covalis NV (verder “Covalis”), zonder de activiteiten van Etn. Adriaens. De 

betrokken aandelen zullen worden ingebracht in Westvlees Group door Covavee en AIF. Westvlees 

Group zal nadien de naam “Belgian Pork Group” dragen.  

 

16. Covalis is actief in de varkenssector, maar samen met haar twee dochterondernemingen Comeco 

NV en Covameat NV blijven haar activiteiten beperkt tot het slachten en versnijden van varkens, de 

                                                           
2
  Aanmelding, p. 11. 

3
  Aanmelding, p. 7, 11 en 12. 
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verkoop van vers varkensvlees, en de verkoop van abattoire bijproducten. Daarnaast is Covalis ook 

uitgerust om zeugen te slachten, een activiteit waarvoor aangepaste slachtlijnen noodzakelijk zijn. 

 

17. Covalis heeft vestigingen in Meer en Wijtschate, en slacht en versnijdt ongeveer 2,1 miljoen varkens 

per jaar, waarvan ongeveer 24.000 zeugen. De coöperatieve Covavee zorgt voor de volledige 

aanlevering van varkens en zeugen die door Covalis zelf worden aangekocht, namelijk ongeveer 1,9 

miljoen. Deze varkens zijn afkomstig van familiale varkensbedrijven. De overige 200.000 varkens 

worden geslacht voor derden.  

 

18. Covalis verkoopt enerzijds aan industriële ondernemingen voor verdere versnijding of verwerking, 

en levert anderzijds zelf ook versneden vlees aan de retail sector. De exportmarkt 

vertegenwoordigt 75,5% van de omzet van Covalis: 74% binnen de EU en 1,5% daarbuiten. 

 

19. Naam, nummer en adres van de onderneming: 

 

Covalis NV 
Minderbroedersstraat 8 
3000 Leuven  
België 
Ondernemingsnummer BE 0477.836.153 

20. Bedrijfsstructuur van de onderneming: 
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II.4 Vertegenwoordiger4 

 

21. Voor Westvlees en Covalis:  

 

Johan Ysewyn  
Advocaat  
Covington & Burling LLP  
Kunstlaan 44  
1040 Brussel  
Tel: 02.549.52.54  
Fax: 02.549.10.54  
Email: jysewyn@cov.com  
 

 

III. Ontwerp van beslissing van de auditeur 

III.1 Aangemelde operatie 

III.1.1 Beschrijving van de operatie5 

22. De concentratie betreft de inbreng van de activiteiten van Covalis met betrekking tot de 

varkenssector in Westvlees Group (de “Transactie”). Door de Transactie worden de activiteiten van 

Covalis en haar dochterondernemingen ondergebracht in Westvlees Group en verkrijgen de 

aandeelhouders van Covalis, zijnde Covavee en AIF, een aandelenbelang in Westvlees Group. 

 

23. De aandelenverhouding tussen de partijen hangt af van de netto-schuldaanpassing per 31 mei 2015, 

maar zal naar schatting resulteren in […]% voor Westvlees Group en[…]% voor Covavee en AIF.  

 

24. […].6  

 

III.1.2 Doel van de concentratie7 

25. De Transactie is ingegeven door de noodzaak om, enerzijds, het productieproces te optimaliseren 

ten voordele van alle spelers in de keten en ultiem de consument, en anderzijds, de capaciteit van 

de partijen uit te breiden om zich ook meer te kunnen richten tot andere continenten.  

 

                                                           
4
  Aanmelding, p. 12. 

5
  Aanmelding, p. 7-8 en 15. 

6
  […]. 

7
  Aanmelding, p. 16 en 17. 

mailto:jysewyn@cov.com
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26. De Transactie zal, enerzijds, economische schaalvoordelen teweegbrengen, en anderzijds, het 

productieproces optimaliseren. De moderne technologieën waarvan Covalis gebruik maakt zullen 

na de Transactie worden aangewend in alle dochterondernemingen van Belgian Pork Group, 

waardoor een betere bezettingsgraad van de kapitaalintensieve productie-eenheden mogelijk zal 

worden. Dat zal een positieve impact hebben op alle spelers in het productieproces en ultiem de 

consument. 

III.1.3 Type overeenkomst8 

27. De voorgenomen concentratie betreft een ontwerp van een concentratie die bestaat in de 

verkrijging van uitsluitende zeggenschap door Westvlees Group over de activiteiten van Covalis, 

Comeco, en Covameat (hierna allen samen de “partijen”), door middel van verwerving van de 

aandelen van Covavee en AIF in Covalis.  

III.1.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding 

Aanmelding concentratie 3 augustus 2015 

Aanvang termijn 4 augustus 2015 

20 werkdagen 27 augustus 2015 

Datum neerlegging ontwerp-beslissing bij de 

voorzitter 
27 augustus 2015 

25 werkdagen 2 september 2015 

Einde eerste fase 19 september 2015 

 

III.1.5 Omzetdrempels9 

Omzet in 2014 in EUR Westvlees Group 
Doelonderneming 

(Covalis excl. Etn. Adriaens) 

België 233.242.924 76.845.265 

Europese 

Gemeenschap 
382.914.199 309.271.108 

Wereldwijde omzet 422.266.832 313.985.227 

 

                                                           
8
  Aanmelding, p. 15. 

9
  Aanmelding, p. 18.  
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III.2 Methodologie van de auditeur: marktonderzoek 

 

28. Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van voorliggende concentratie goed te kunnen 

inschatten, werden reeds voor de aanmelding van de transactie op informele wijze verzoeken om 

inlichtingen gestuurd. Eén dag na de formele aanmelding werden verzoeken om inlichtingen 

verstuurd. Naar volgende ondernemingen en organisaties werden verzoeken gestuurd: 

 

1) de belangrijkste concurrenten van partijen  

2) de belangrijkste leveranciers van partijen 

3) de belangrijkste afnemers van partijen 

4) bevoegde overheidsinstanties  

5) belangengroeperingen 

 

29. Ondanks het feit dat de bevragingen plaatsvonden in de zomer, kan worden gesproken van een 

(relatief) bevredigende respons. 

III.3 Marktafbakening  

III.3.1 Activiteiten van de partijen10 

30. De Europese Commissie onderscheidt in de sector van de varkensvleesproductie vijf 

overkoepelende productmarkten, namelijk:  

 

1) de aankoop van levende varkens voor de slacht; 

2) het vers varkensvlees; 

3) het bewerkt varkensvlees; 

4) de gemaksproducten; en 

5) de abattoire bijproducten. 

 

31. Westvlees Group is actief op elk van de bovenstaande markten, daar waar Covalis slechts actief is 

op drie ervan (de aankoop van levende varkens voor de slacht, de markt van het vers varkensvlees, 

en de markt van de abattoire bijproducten). 

 

32. Daarnaast heeft de Europese Commissie binnen de sector van de varkens ook een onderscheid 

gemaakt tussen zeugen en andere varkens. Dit onderscheid heeft voornamelijk een impact op de 

productmarkten van de aankoop van levende varkens voor de slacht, het vers en het bewerkt 

varkensvlees.  

 

                                                           
10

  Aanmelding, p. 7 en 8. 
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III.3.2 Relevante productmarkten 

1. De aankoop van levende varkens voor de slacht 

A. Positie aanmeldende partij11  

33. De partijen zijn beide actief in het slachten van varkens, waarvan slechts een beperkt aantal 

geslacht worden voor derde partijen. Bijgevolg zijn beide partijen ook actief in de aankoop van 

levende varkens voor de slacht. 

 

34. Volgens beslissingspraktijk van de Europese Commissie vormt de markt voor de aankoop van 

levende varkens voor de slacht, vergeleken met de aankoop van andere diersoorten, een aparte 

markt. Slachtlijnen vertonen immers substantiële verschillen naargelang de diersoort die wordt 

geslacht. Het is dan ook onmogelijk om binnen een beperkte tijdspanne en zonder aanzienlijke 

kosten een slachtlijn aan te passen zodat deze ook de slacht van een andere diersoort kan dienen. 

Er is aldus geen substitueerbaarheid tussen varkens en bijvoorbeeld runderen. Ook binnen de 

varkenssoort wordt nog een onderscheid gemaakt tussen zeugen en “andere varkens”.  

B. Onderzoek 

35. Het marktonderzoek bevestigt dat de markt voor de aankoop van levende varkens voor de slacht 

kan worden beschouwd als een aparte markt, zoals ook werd voorgesteld door de aanmeldende 

partij.12  

2. De aankoop van levende zeugen voor de slacht 

A. Positie aanmeldende partij13 

36. Er wordt verwezen naar de markt voor de aankoop van levende varkens voor de slacht - dezelfde 

redenering is van toepassing op zeugen. Er wordt echter nog een verder onderscheid gemaakt voor 

zeugen, die ten aanzien van varkens een meer robuuste slachtlijn vereisen.  

 

37. Hier wordt uiteengezet welke elementen aan de grond liggen van deze afsplitsing.  

 

38. Zeugen zijn de oudere productiedieren, die eerst gebruikt worden voor de kweek en nadien alsnog 

geslacht worden voor de vleesproductie. In vergelijking met jonge varkens, die geslacht worden op 

een leeftijd van 6 tot 7 maanden en doorgaans ongeveer 115 kg wegen, zijn zeugen een stuk ouder 

en groter, met een gewicht van ongeveer 200 kg. Dit heeft de volgende invloed op de markt: 

 

1) het vervoer van zeugen is in verhouding met dat van varkens iets duurder, aangezien er 

minder varkens op één transportvoertuig kunnen worden geladen; 

                                                           
11

  Aanmelding, p. 26. 
12

 Zie antwoorden van groep Debrauwer, Frigilunch en groep Ter Beke.  
13

  Aanmelding, p. 38. 
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2) er zijn aangepaste slachtlijnen vereist die het gewicht van een zeug kunnen dragen. Niet 

alle slachterijen zijn met dergelijke installatie uitgerust; en 

3) het jonge varkensvlees wordt eerder gebruikt voor de verse markt, daar waar het 

oudere zeugenvlees eerder gebruikt wordt voor de markt van bewerkt varkensvlees.  

 

39. Niet alle varkensslachterijen zijn uitgerust om zeugen te kunnen behandelen, en voor dergelijke 

aanpassing is een investering vereist. Dergelijke gespecialiseerde slachtlijnen voor zeugen blijven 

evenwel functioneel voor de slacht van varkens. 

B. Onderzoek 

40. Het marktonderzoek was niet eenduidig wat betreft het al dan niet verder opdelen van de markt 

voor de aankoop van levende varkens voor de slacht.  

 

41. Een aantal respondenten gaf aan dat er een aparte markt gedefinieerd dient te worden voor de 

aankoop van levende zeugen voor de slacht, onder meer omdat deze activiteit een andere 

slachtinfrastructuur vereist.14 Voor de overige respondenten was dergelijke opdeling niet vereist.15  

 

42. De vraag aangaande het al dan niet verder opdelen van de markt voor de aankoop van levende 

varkens voor de slacht met betrekking tot zeugen, kan worden open gelaten aangezien het geen 

invloed heeft op de materiële beoordeling van voorliggende transactie.   

3. De markt voor de verkoop van vers varkensvlees 

A. Positie aanmeldende partij16 

43. De productie van vers varkensvlees omvat al het varkensvlees dat op geen enkele wijze “bereid” 

werd. Ook bevroren vers varkensvlees en gehakt werden door de Europese Commissie ingedeeld bij 

het vers varkensvlees. Westvlees Group en Covalis zijn beide actief in deze markt, door de verkoop 

van vers varkensvlees zowel in versneden vorm als volledige karkassen. De Europese Commissie 

heeft deze markt steeds als een afzonderlijke markt beschouwd, omdat er noch aan de vraagzijde, 

noch aan de aanbodzijde sprake kan zijn van substitueerbaarheid met andere vleessoorten. 

 

44. Wat betreft de vraagzijde kunnen verschillende vleessoorten niet worden beschouwd als zouden zij 

substitueerbaar zijn, enkel omdat zij op functioneel vlak elkaar zouden kunnen vervangen. Er zijn 

immers verschillende factoren die substitueerbaarheid tegenspreken, zoals de ideologie of smaak 

van de consument, het imago van het vlees, of het prijsverschil. Opnieuw moet hier worden 

gewezen op het onderscheid met zeugen.  

 

                                                           
14

 Zie antwoorden v an Vandenavenne en groep Debrauwer.  
15

  Zie antwoord Culinor.  
16

  Aanmelding, p. 32 en 33. 
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45. Wat betreft de aanbodzijde vertonen de snijlijnen, net als de slachtlijnen, substantiële verschillen 

naargelang de vleessoort. Varkens zijn immers meer homogeen dan andere dieren, wat een hogere 

graad van automatisering toelaat. Het is dan ook onmogelijk om binnen een beperkte tijdspanne en 

zonder aanzienlijke kosten een snijlijn aan te passen zodat deze ook het versnijden van een andere 

diersoort kan dienen. Ook aan de aanbodzijde wordt het onderscheid met zeugen gemaakt.  

B. Onderzoek 

46. Het marktonderzoek bevestigt dat de markt voor vers varkensvlees kan worden beschouwd als een 

aparte markt17, zoals ook werd voorgesteld door de aanmeldende partij.  

4. De markt voor de verkoop van vers zeugenvlees 

A. Positie aanmeldende partij18 

47. Ook wat betreft vers varkensvlees wordt een aanvullend onderscheid gemaakt voor zeugen: vooral 

aan de vraagzijde, namelijk door het verschillend gebruik van het vlees. Het oudere, taaiere 

zeugenvlees zal immers eerder gebruikt worden in de markt van bewerkt varkensvlees, daar waar 

voornamelijk andere varkens op de markt van het vers vlees terecht zullen komen.    

B. Onderzoek 

48. Het marktonderzoek was niet eenduidig wat betreft het al dan niet verder opdelen van de markt 

voor vers varkensvlees.  

 

49. Een aantal respondenten gaf aan dat er een aparte markt gedefinieerd dient te worden voor vers 

zeugenvlees, onder meer omdat  het vlees van mindere kwaliteit is en voor andere doeleinden 

wordt gebruikt.19 Voor de overige respondenten was dergelijke opdeling niet vereist.20  

 

50. De vraag of een aparte markt gedefinieerd dient te worden voor vers zeugenvlees, kan worden 

open gelaten aangezien het geen invloed heeft op de materiële beoordeling van voorliggende 

transactie.   

5. De markt voor de verkoop van bewerkt varkensvlees 

A. Positie aanmeldende partij21 

51. Bewerkt varkensvlees wordt gedefinieerd als producten gemaakt van rauw, gerookt, gekookt of 

gedroogd vlees, gemengd met zout en kruiden, en dus als een afzonderlijke markt van het vers 

varkensvlees. De klant ziet het product niet meer onmiddellijk alsof het van een geslacht dier komt, 

                                                           
17

 Zie antwoorden van Delhaize, Culinor en groep Ter Beke.  
18

  Aanmelding, p. 39.  
19

  Zie onder meer antwoord Delhaize.  
20

  Zie onder meer antwoord Noordvlees Van Gool.  
21

  Aanmelding, p. 36. 
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en is eigenlijk niet meer in staat om de oorspronkelijke kleur of malsheid van het vlees te 

onderscheiden. Alleen Westvlees Group heeft activiteiten op deze markt.  

 

52. Opnieuw kan zowel aan vraag- als aanbodzijde het gebruik van varkensvlees onderscheiden worden 

van andere vleessoorten. Consumenten zullen varkensvlees immers niet snel vervangen door 

bewerkt rundsvlees of gevogelte; producenten zullen in andere vleessoorten vaak geen alternatief 

zien voor bepaalde varkensvleesproducten. 

B. Onderzoek 

53. Het marktonderzoek bevestigt dat de markt voor de verkoop van bewerkt varkensvlees kan worden 

beschouwd als een aparte markt22, zoals ook werd voorgesteld door de aanmeldende partij.  

6. De markt voor de verkoop van gemaksproducten 

A. Positie aanmeldende partij23 

54. Gemaksproducten zijn geheel of gedeeltelijk bereide maaltijden of verpakte voedingswaren die snel 

en eenvoudig klaargemaakt kunnen worden.  

B. Onderzoek 

55. Het marktonderzoek bevestigt dat de markt voor de verkoop van gemaksproducten kan worden 

beschouwd als een aparte markt24, zoals ook werd voorgesteld door de aanmeldende partij. Geen 

enkele respondent heeft opmerkingen gegeven betreffende het verder opdelen van deze 

productmarkt. 

7. De markt voor de verkoop van abattoire bijproducten 

A. Positie aanmeldende partij25 

56. Abattoire bijproducten zijn de ‘restproducten’ die voortkomen uit een geslacht varken. De partijen 

beschikken beide over deze bijproducten aan het einde van het slachtproces. De Europese 

Commissie maakt in haar beslissingspraktijk een onderscheid tussen verschillende groepen van 

abattoire bijproducten die een verschillende productmarkt zouden uitmaken. Om deze groepen te 

definiëren werd gebruikt gemaakt van de officiële onderverdelingen inzake slachtafval, die ook 

door de BMA werd weergegeven in haar beslissing Erkende ophalers van slachtafval van 9 april 

2008, waarin gereageerd werd op een klacht in de sector van de ophaling en verwerking van 

slachtafval. 

 

 B. Onderzoek 

                                                           
22

 Zie antwoorden van Delhaize, Ganda en Jademo. 
23

  Aanmelding, p. 37. 
24

  Zie antwoorden van Delhaize, De Coster en groep Debrauwer.  
25

  Aanmelding, p. 33-36. 
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57. Het marktonderzoek bevestigt dat de markt voor abattoire bijproducten kan worden beschouwd als 

een aparte markt, zoals ook werd voorgesteld door de aanmeldende partij. Binnen de markt voor 

abattoire bijproducten dient er volgens de resultaten van het marktonderzoek minstens een verder 

onderscheid gemaakt te worden tussen bijproducten geschikt voor menselijke consumenten en 

bijproducten niet geschikt voor menselijke consumptie.26  

 

58. De exacte marktaflijning kan echter worden open gelaten, gezien het geen verschil uitmaakt voor 

de materiële beoordeling van voorliggende transactie.  

8. De markt voor de verdere verwerking van abattoire bijproducten 

A. Positie aanmeldende partij27 

59. Naast de rechtstreekse omzet die wordt gehaald uit de verkoop van bepaalde abattoire 

bijproducten, kunnen deze producten ook verder verwerkt worden. Alleen Westvlees Group is via 

één van haar dochterondernemingen actief in het verder verwerken van abattoire bijproducten, 

meer in het bijzonder: liesvet, zwoerden, beenderen en andere niet-gereguleerde abattoire 

bijproducten niet geschikt voor menselijke consumptie. Deze producten worden verder verwerkt 

tot gesmolten vet, dierlijk vet of diermeel.  

B. Onderzoek 

60. Het marktonderzoek heeft voor deze markt geen problemen of belemmeringen aan het licht 

gebracht. 

9. Conclusie van de auditeur betreffende de productmarkten 

61. Gebaseerd op de marktbevraging en de door de aanmeldende partij naar voor geschoven 

argumenten, gaat de auditeur akkoord met de productmarktopdeling zoals voorgesteld door de 

aanmeldende partij.  

 

III.3.3 Relevante geografische markten 

1. De aankoop van levende varkens voor de slacht 

A. Positie aanmeldende partij28 

62. De geografische markt voor de aankoop van levende varkens voor de slacht werd door de Europese 

Commissie in haar beslissingspraktijk bepaald op basis van de specifieke omstandigheden van elke 

zaak, meer bepaald van de regio of het land waarin het slachthuis zich bevindt. Er wordt steeds 

gekeken naar welke import of export er plaatsvindt, op welke basis en welke afstand. Daarnaast zijn 

ook transportkosten, veterinaire kosten en de gevolgen van prijsevoluties van belang, evenals 

                                                           
26

 Zie antwoorden van groep Debrauwer, Frigilunch, Vandenavenne en Ganda.  
27

  Aanmelding, p. 37. 
28

  Aanmelding, p. 27-32. 
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eventuele smaakvoorkeuren van bepaalde regio’s. Op basis van deze elementen stelde de Europese 

Commissie regelmatig een geografische radius vast, die ook landsgrenzen kan overschrijden. 

 

63. Binnen dergelijke radius heeft de varkenshouder de keuze om eender welk slachthuis te kiezen dat 

een betere prijs aanbiedt, zonder terzelfdertijd negatief beïnvloed te worden door transportkosten. 

 

64. Voor wat betreft België stellen de partijen bij de Transactie vast dat voor de aankoop van levende 

varkens voor de slacht heden een geografische radius van minstens 250 km vaststaat, omwille van 

de hierna volgende redenen: 

 

1) de import- en exportcijfers van levende varkens voor de slacht 

2) de transportkost maakt slechts een klein deel van de verkoopprijs van een varken uit.  

3) de hoge graad van prijstransparantie voor levende varkens  

4) de structuur van de markt is ook niet van die aard om leveranciers in België te houden.  

B. Onderzoek 

65. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de markt ruimer is dan nationaal.29  

 

66. Daarnaast werd ook de vraag gesteld wat de maximale afstand is waarop levende varkens voor de 

slacht op een economisch rendabele wijze kunnen worden aangekocht. Hierop werd verschillend 

geantwoord zodat het moeilijk is een eenduidig antwoord te distilleren. 150 Kilometer lijkt echter 

te conservatief, zeker gezien het antwoord van de leveranciers en de concurrenten.30  

 

67. Vastgesteld kan worden dat de maximale afstand die wordt afgelegd van boer tot slachthuis 150 à 

250 kilometer is, de ene uitzondering niet te na gesproken. De afstand tussen de slachthuizen heeft 

op dit punt weinig van tel. Een supra-nationale markt lijkt wellicht aangewezen maar dan begrensd 

tot 150 of maximaal 250 kilometer. 

2. De aankoop van levende zeugen voor de slacht 

A. Positie aanmeldende partij31 

68. Hiervoor wordt verwezen naar de geografische marktdefinitie voor de aankoop van levende 

varkens voor de slacht, aangezien de marktomstandigheden vergelijkbaar zijn. De 

prijszettingsmechanismen, transportmethodes en veterinaire verplichtingen zijn gelijklopend voor 

beide categorieën. De gemiddelde prijs van een zeug in 2014 was 183 euro, tegenover een 

                                                           
29

 Zie antwoorden van Jademo, Frigilunch, Delhaize, Leievoeders, Vandenavenne, groep  
Debrauwer, Arkova en Noordvlees Van Gool. 

30
 Zie antwoorden van Arkova, Vandenavenne, Rubrecht Pattyn en groep Debrauwer.  

31
  Aanmelding, p. 38. 
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transportkost van 5,48 euro per zeug. Dat brengt de transportkost op 3% van de verkoopprijs, wat 

nog steeds verwaarloosbaar is. 

 

69. Ook voor de aankoop van levende zeugen voor de slacht moet de geografische markt worden 

gezien als een radius van 200-300 km. Hoewel het inderdaad iets duurder is om zeugen te 

transporteren, gelet op het feit dat zij meer wegen en meer plaats innemen, zijn er ook minder 

slachthuizen die zich specialiseren in de slacht van zeugen, waardoor de drijfveer om over een 

langere afstand te leveren, vergroot.  

B. Onderzoek 

70. Het marktonderzoek was niet eenduidig wat betreft het onderscheiden van een afzonderlijke markt 

voor de aankoop van levende zeugen voor de slacht. Dit geldt ook voor de geografische reikwijdte 

van deze markt. 

3. De markt voor de verkoop van vers varkensvlees 

A. Positie aanmeldende partij32 

71. De Europese Commissie liet steeds de mogelijkheid open om de markt voor de verkoop van vers 

varkensvlees als ruimer dan nationaal te zien, enerzijds op basis van de import en export, maar ook 

omdat de Commissie een snelle internationalisering van de markt voorzag. Deze beslissingen 

dateren allemaal van tien jaar geleden of meer - er moet dus worden opgemerkt dat deze 

internationalisering vandaag veel verder staat dan toen, en er dus nauwelijks discussie kan bestaan 

over de ruimere definitie van de markt van het vers varkensvlees. Dit wordt onder andere 

ondersteund door import en export cijfers: in 2014 werd bijvoorbeeld 421,894 ton aan karkassen 

geëxporteerd uit België en 15,370 ton geïmporteerd.  

B. Onderzoek 

72. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de markt ruimer is dan nationaal.33  

 

73. Daarnaast werd ook de vraag gesteld wat de maximale afstand is waarop vers varkensvlees op een 

economisch rendabele wijze kan worden ver/aangekocht. De meerderheid der respondenten geeft 

aan dat deze maximaal 400 kilometer bedraagt.   

4. De markt voor de verkoop van vers zeugenvlees 

A. Positie aanmeldende partij34 

74. Hiervoor wordt verwezen naar de geografische marktdefinitie voor de verkoop van vers 

varkensvlees, aangezien de marktomstandigheden vergelijkbaar zijn.  

                                                           
32

  Aanmelding, p. 33. 
33

  Zie antwoorden van Lidl, Jademo, Vandenavenne, Noordvlees Van Gool en Rubrecht Pattyn.  
34

  Aanmelding, p. 39. 
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B. Onderzoek 

75. Het marktonderzoek was niet eenduidig wat betreft het onderscheiden van een afzonderlijke markt 

voor vers zeugenvlees.35 In dat geval kan het standpunt van de aanmeldende partij dat de 

geografische reikwijdte van deze markt vergelijkbaar is met deze voor de markt van vers 

varkensvlees, als aanvaardbaar worden weerhouden. 

5. De markt voor de verkoop van abattoire bijproducten 

A. Positie aanmeldende partij36 

76. Wat betreft de productmarkt voor de verkoop van gereguleerde abattoire bijproducten (eerste 

productmarkt) is de geografische markt nationaal, aangezien export van deze producten niet 

toegelaten is en verwerking in eigen land moet gebeuren.  

 

77. Wat betreft de productmarkt voor de verkoop van niet-gereguleerde abattoire bijproducten 

(tweede productmarkt) hangt de geografische marktbepaling af van de subcategorieën die de 

Europese Commissie heeft onderscheiden. Voor de productmarkten waarop de partijen actief zijn, 

kan het volgende worden gesteld: 

 

1) de abattoire bijproducten geschikt voor menselijke consumptie, i.e., zwoerden, vet, en 

bloed enerzijds, en beenderen anderzijds: deze markten zijn geografisch ruimer dan 

nationaal. 

2) de abattoire bijproducten niet geschikt voor menselijke consumptie: deze markt is 

nationaal, ten gevolge van de lage waarde van de producten, terwijl zij toch nog hoge 

transportkosten met zich meebrengen. 

B. Onderzoek 

78. De marktbevraging leverde dienaangaande onbevredigende resultaten op: een grote meerderheid 

der respondenten had geen mening of stelde alternatieve afbakeningen voor.37 Hieruit kunnen dus 

geen eenduidige conclusies worden getrokken.  

6. De markt voor de verkoop van bewerkt varkensvlees 

A. Positie aanmeldende partij38 

79. De Europese Commissie heeft met betrekking tot de markt voor de verkoop van bewerkt 

varkensvlees nooit een eenduidig standpunt ingenomen. Aan de hand van de soms aanzienlijke 

import- en exportniveaus zou een ruimere geografische markt vastgesteld kunnen worden, maar 

                                                           
35

  Zie antwoorden van groep Debrauwer en Arkova.  
36

  Aanmelding, p. 35 en 36. 
37

 Zie antwoorden van Delhaize, Frigilunch, Arkova, groep Ter Beke en Vandenavenne.  
38

  Aanmelding, p. 36. 
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anderzijds zouden prijs- en smaakverschillen eerder een nationale markt ondersteunen. De partijen 

menen dat de markt voor de verkoop van bewerkt varkensvlees op dit ogenblik echter als 

supranationaal dient te worden beschouwd. 

B. Onderzoek 

80. Het marktonderzoek laat niet toe hierover een duidelijk standpunt in te nemen.  

7. De markt voor de verkoop van gemaksproducten 

A. Positie aanmeldende partij39 

81. In Sovion/HMG stelt de Commissie vast dat de markt in casu nationaal was, maar dat geen 

obstakels in de weg stonden voor import en export, waardoor een ruimere marktdefinitie aldus 

zeker niet uit te sluiten was. De partijen menen dat de markt voor de verkoop van 

gemaksproducten op dit ogenblik echter als supranationaal dient te worden beschouwd. 

B. Onderzoek 

82. Het marktonderzoek laat niet toe hierover een duidelijk standpunt in te nemen. 

8. De markt voor de verdere verwerking van abattoire bijproducten 

A. Positie aanmeldende partij40 

83. Gelijklopend met de marktdefinities voor de verkoop van abattoire bijproducten, kunnen de 

volgende geografische markten bepaald worden: 

 

1) voor de verwerking van beenderen is de markt ruimer dan nationaal; 

2) voor de verwerking van zwoerden en liesvet werd geen geografische markt vastgesteld 

door de Europese Commissie, maar daar het gesmolten vet en dierlijk vet ook geschikt is 

voor menselijke consumptie, kan in parallel met de verwerking van beenderen en met 

hun niet-verwerkte equivalent een ruimere geografische markt worden aangenomen; 

en 

3) voor de verwerking van andere categorie 3 bijproducten werd opnieuw de geografische 

afbakening opengelaten, maar deze zal wellicht eerder nationaal zijn, in parallel met 

hun niet-verwerkte equivalent, omwille van de lage waarde van de eindproducten. 

B. Onderzoek 

84. Het marktonderzoek laat niet toe hierover een duidelijk standpunt in te nemen.  

 

                                                           
39

  Aanmelding, p. 37. 
40

  Aanmelding, p. 37. 
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9. Conclusie van de auditeur betreffende de geografische marktafbakening 

85. In de meerderheid van de hierboven geanalyseerde markten, kan de geografische marktafbakening 

zoals voorgesteld door de aanmeldende partij worden aanvaard. In een aantal markten heeft het 

onderzoek onvoldoende informatie opgeleverd om de marktafbakening zoals voorgesteld door de 

aanmeldende partij, te bevestigen.  

 

86. Voor deze markten kan de exacte marktdefinitie echter worden opengelaten, gelet op hetgeen 

hierna volgt. 

 

III.3.4 Betrokken markten 

1. Marktaandelen 

A. Positie aanmeldende partij41 

87. Op basis van de informatie met betrekking tot de relevante markten waarop de partijen actief zijn, 

worden hier de betrokken markten gedefinieerd op basis van (i) de overlapping tussen de 

activiteiten van Westvlees Group enerzijds, en/of de activiteiten van Covalis anderzijds, en (ii) een 

marktaandeel hoger dan 25%. 

 

88. Zoals blijkt uit de beschrijving van de relevante markten blijkt dat geen van de markten een 

betrokken markt uitmaakt.  

 

89. Indien, in ondergeschikte orde, vastgesteld zou worden dat de geografische marktdefinitie voor de 

aankoop van levende varkens voor de slacht beperkt is tot het Belgisch grondgebied, kan in casu 

deze markt  met een horizontale overlapping in aanmerking worden genomen als een betrokken 

markt. De toekomstige gecombineerde groep zou op deze markt een gezamenlijk marktaandeel van 

33,6% halen. 

 

B. Positie van de auditeur 

90. Volgend op het marktonderzoek en de argumenten van de aanmeldende partij, wordt de markt 

voor de aankoop van levende varkens voor de slacht in aanmerking genomen als een betrokken 

markt. Immers, gebaseerd  op de cijfers van de  aanmeldende partij, bereiken partijen hier een 

marktaandeel van 33,6%.   

 

 

 

                                                           
41

  Aanmelding, p. 41-43. 
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2. Conclusie van de auditeur 

91. De gevolgen van deze transactie worden beoordeeld op de volgende betrokken markt (d.w.z., een 

markt waarop één of beide partijen samen een marktaandeel van meer dan 25% hebben), namelijk 

de Belgische markt voor de aankoop van levende varkens voor de slacht. 

III.4 Resultaten economische analyse 

III.4.1 Marktaandelen  

A. Positie aanmeldende partij42 

92. Indien onderzocht wordt of de geografische omvang van de markt voor de aankoop van levende 

varkens voor de slacht beperkt is tot België, dienen vooreerst het volume en de marktaandelen op 

de Belgische markt voor de aankoop van levende varkens voor de slacht bestudeerd te worden. 

Hiervoor zijn echter geen officiële cijfers te vinden. De cijfers wat betreft het slachten van varkens 

kunnen echter als substituut gebruikt worden.  

 

93. De aanmeldende partij merkt hierbij op dat “een deel van deze slachthuizen voornamelijk voor 

derden slacht, en dus minder actief is in de aankoop van slachtvarkens dan de slachtcijfers doen 

vermoeden (vb. slachthuis De Coster, Van Hoornweder)”. 

 

94. Zoals blijkt uit onderstaande tabel had Westvlees Group in 2014 een marktaandeel van 16,08%, en 

had Covalis een marktaandeel van 17,51%. Op basis van de gegevens van 2014, zou Westvlees 

Group na de Transactie een marktaandeel van 33,6% halen, gevolgd door Exportslachthuis Tielt (De 

Brauwer) met 11,99% en Noordvlees Van Gool met 10.21%.  

 

95. Hoewel verondersteld kan worden dat de aankoop van varkens ongeveer gelijk loopt met het 

aantal slachtingen, bestaat er een uitzondering voor slachthuizen die voornamelijk voor derden 

slachten (zoals slachthuis De Coster, slachthuis Van Hoornweder,...). Deze varkens worden immers 

door de derde partij aangekocht.  

  

                                                           
42

  Aanmelding, p. 44-46. 
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Tabel 1: Volume en marktaandelen op de Belgische slachtmarkt 

 2012 2013 2014 

 aantal % totaal aantal % totaal aantal % totaal 

Exportslachthuis 
Tielt (De 
Brauwer) 

1.309.559 11,17% 1.375.713 11,52% 1.425.876 11,99% 

Westvlees 1.241.544 10,59% 1.302.411 10,90% 1.318.582 11,09% 

Noordvlees Van 
Gool 

1.135.735 9,69% 1.219.616 10,21% 1.214.050 10,21% 

Comeco 962.661 8,21% 1.082.088 9,06% 1.199.724 10,09% 

Covameat 754.037 6,43% 862.638 7,22% 881.940 7,42% 

Goossens 880.016 7,51% 843.656 7,06% 852.514 7,17% 

De Coster 563.870 4,81% 584.967 4,90% 770.533 6,48% 

Lovenfosse 570.043 4,86% 609.357 5,10% 593.535 4,99% 

Van 
Hoornweder 

551.680 4,71% 609.656 5,10% 590.753 4,97% 

Andere 3.755.258 < 5,1% 3.455.227 < 4,5% 3.040.860 < 4,4% 

Totaal België 
11.742.40

3 
100,00% 11.945.329 100,00% 11.888.367 100,00% 

De partijen vóór de Transactie 

Westvlees Group (Westvlees + Lovenfosse) 1.912.117 16,08% 

Covalis (Covameat + Comeco) 2.081.664 17,51% 

De partijen na de Transactie 

Gecombineerde groep 3.993.781 33,59% 

Bron: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 

 
Tabel 2: Effect van de Transactie op de HHI-index in de Belgische slachtmarkt 

HHI-index vóór de Transactie 996,60 

HHI-index na de Transactie 1599,72 

Δ 563,12 

 

96. In 2014 kocht Westvlees Group 1.879.019 levende varkens voor de slacht aan, tegen een totale 

waarde van […] euro. Daarnaast werden door Westvlees Group ook nog 30,415 varkens geslacht in 

opdracht van derde partijen. Deze varkens werden dus niet aangekocht door Westvlees Group. 

Geen van deze varkens werd aangeleverd door andere ondernemingen binnen Westvlees Group, 

noch door ondernemingen verbonden aan de Covalis groep. 
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97. Interessant is bovendien dat het gecombineerde marktaandeel van de partijen zelfs minder dan 

30% bedraagt, wanneer enkel de aankoop van varkens gekweekt in België in overweging wordt 

genomen.43  

 

Tabel 3: Marktaandeel aankoop van levende varkens gekweekt in België 

 aantal varkens aantal varkens BPG 
percentage BPG 
vergeleken met de  
markt 

Aantallen geslacht in eigen slachthuizen 

België 11,89 miljoen 
3.981.498 

33,5% 

EU-28 251 miljoen 1,6% 

Aantallen aangekocht van de geslachte varkens 

België 11,89 miljoen 
3.824.279 

32,2% 

EU-28 251 miljoen 1,5% 

Berekening aantallen aangekocht van eigen kweek in België 

Geslacht in België 11,89 miljoen 3.824.279 

  - import levend 0,34 miljoen 197.530 

 + export levend 0,82 miljoen 0 

Eigen kweek België 12,37 miljoen 3.626.749 29,3% 

Bron: eigen berekening aanmeldende partij 

 B. Positie van de Auditeur 

98. Partijen bereiken - volgens het meest conservatieve uitgangspunt - een marktaandeel van 33%. Een 

marktaandeel van 33% is aanzienlijk maar niet in die mate dat meteen ernstige 

mededingingsbeperkende gevolgen dienen te worden verwacht.  

 

99. Bovendien zijn er nog concurrenten met niet onaanzienlijke marktaandelen zoals Debrauwer met 

12% en Van Gool met 10%. Van Gool zou, zoals infra blijkt, in de nabije toekomst zijn marktaandeel 

vergroten. 

 

 

 

                                                           
43

  De aanmeldende partij haalt dit onderwerp aan om de relevantie te duiden van de ‘oorsprong’-vereiste.  
Verschillende landen waaronder Frankrijk hechten veel belang aan het zogenaamde ‘born and raised’-
verhaal, hetgeen betekent dat er in principe enkel varkens worden geslacht die geboren en gekweekt zijn 
in Frankrijk. Ook in België hechten sommige ondernemingen hier veel belang aan, vooral de retailers zoals 
Delhaize: “Voor Delhaize en mogelijks ook voor andere retailers actief in België speelt de oorsprong van 
het varkensvlees een grote rol. Delhaize wenst haar klanten zoveel als mogelijk varkensvlees aan te bieden 
dat geboren, gekweekt en geslacht is in België. Dit heeft tot gevolg dat wat haar betreft, de markt eerder 
nationaal is.” Zie antwoord Delhaize.  
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III.4.2 Mogelijke gevolgen van de concentratie 

1. Niet-gecoördineerde gevolgen 

A. Positie aanmeldende partij 

100. De aanmeldende partij neemt hieromtrent geen standpunt in.  

 

101. Wel bespreekt de aanmeldende partij een aantal kenmerken van onder meer de marktstructuur 

(aan vraag- en aanbodzijde), het prijsmechanisme en internationale handel (import, export, 

handelsbelemmeringen) die belangrijk zijn om de dynamiek en concurrentiële druk binnen de 

betrokken markten en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden/beperkingen om niet-

gecoördineerde gevolgen te bewerkstelligen, beter in te schatten.44 

B. Marktbevraging 

102. De meerderheid der respondenten geeft aan geen prijsverhogingen te verwachten. Hiervoor wordt 

onder meer verwezen naar het feit dat het in een Europese markt een zeer kleine speler blijft en 

dat er nog voldoende alternatieven zijn waardoor de prijzen marktconform zullen blijven. Verder 

verwijzen [de meeste] respondenten naar het feit dat de prijs van levende varkens voor de slacht 

wordt gedreven vanuit Duitsland.45 

 

103. Ook wordt niet verwacht dat de marktmacht vergroot noch dat er daadwerkelijk 

mededingingsbeperkende gevolgen zullen optreden. Eigenlijk is enkel het Algemeen 

Boerensyndicaat46 negatief ingesteld waar het van mening is dat deze transactie er niet toe zal 

leiden dat de keuzemogelijkheid voor de boeren vergroot.  

 

                                                           
44

  Aanmelding, p. 47-51 en 53-57.  
45

  Duitsland wordt algemeen aanzien als een prijszetter, vanwege de grote hoeveelheid varkens die daar  
geslacht worden, namelijk zo’n 60 miljoen in vergelijking met de 12 miljoen in België.  

De aanmeldende partij zegt hieromtrent het volgende: “Duitsland is duidelijk de prijszetter, aangezien het  

in Europa de grootste importeur is en ongeveer 30% van de Europese varkensvleesproductie in handen 
heeft. In Duitsland wordt op woensdagmiddag de ‘Vereinigungspreis’ uitgebracht. Deze prijs wordt 
bepaald door vraag en aanbod, maar wordt doorgaans overgenomen door de Duitse slachthuizen. 
Westvlees Group kondigt haar prijs aan op donderdagmiddag tussen 14u00 en 14u30, en Covalis op 
vrijdagochtend. Zoals wordt geïllustreerd door onderstaande grafieken, volgen zowel Westvlees Group als 
Covalis een soortgelijke prijsevolutie als Duitsland. […]  
Het prijsverschil tussen de Duitse prijzen en deze van Westvlees Group kan verklaard worden door de wijze 
waarop deze berekend wordt. De basisprijs van Westvlees Group is een basisprijs op levend gewicht, 
terwijl de basisprijs in Duitsland wordt berekend op geslacht gewicht. Het geslacht gewicht wordt door 
Westvlees Group gedeeld door 81,5 om het levend gewicht te berekenen (standaard wordt in de markt 
82% gebruikt). Bovendien wordt de Duitse basisprijs niet op dezelfde kwaliteit vastgelegd (bevleesdheid, 
range gewicht, conformiteit).” Aanmelding, p. 28-29.  

46
  Zie antwoord Algemeen Boerensyndicaat.  
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104. Hierbij dient echter opgemerkt dat het niet vergroten van de keuzemogelijkheid van de leveranciers 

geen criterium is om te besluiten tot anti-concurrentiële gevolgen resulterend uit deze transactie.      

C. Conclusie van de auditeur 

105. Naast de marktaandelen, zijn belangrijke factoren bij de analyse of er mogelijks niet-

gecoördineerde gevolgen te verwachten zijn, en de mogelijke alternatieven voor de partijen. Met 

andere woorden, hebben de varkenskwekers andere slachthuizen in een aanvaardbare radius rond 

zich heen waar ze heen kunnen om hun varkens te laten slachten? 

 

106. Voor wat betreft de mogelijkheid van het laten slachten van Belgische varkens in het buitenland, is 

er sprake van enige reglementering in de ons omringende landen die dit slachten in het buitenland 

zou kunnen beletten of belemmeren. Volgende elementen worden onder meer aangehaald47:   

 Vermelding land van oorsprong, 

 Eisen export bepaalde derde landen (Born & Raised), 

 Bepaalde lastenboek retail (vb. Duitsland 4D/Viande Porcine Française/sterrenvlees Nederland)  
 

107. Desondanks dient vastgesteld dat Belgische varkens toch worden geslacht in buitenlandse 

slachthuizen. Een niet onaanzienlijk aantal varkens van Belgische origine worden bijvoorbeeld 

jaarlijks geslacht in de slachthuizen van het Nederlandse Vion. 

 

108. Bovendien zijn er ook alternatieven in België. Een rondvraag bij de slachthuizen leert dat er nog 

extra slachtcapaciteit aanwezig is bij de overige slachthuizen.48 

 

109. Voor de boeren die in Wallonië gevestigd zijn, verandert de transactie niets aan de mogelijkheid 

hun varkens te laten slachten. Wat de situatie in Vlaanderen betreft, kan verder worden verwezen 

naar de plannen van agrovoedingsgroep Vanden Avenne en slachthuis Noordvlees Van Gool om in 

de Antwerpse Kempen, in  Oevel, een nieuw slachthuis te bouwen. Dit slachthuis zou in 2016 

operationeel moeten zijn.49 

 

110. Verder is er, zoals werd aangegeven door de aanmeldende partij en bevestigd door het 

marktonderzoek, de vaststelling dat de prijs van levende varkens voor de slacht wordt bepaald 

vanuit Duitsland. In Duitsland worden 60 miljoen varkens geslacht op jaarbasis tegenover 12 

miljoen in België. Het is dan ook logisch dat de prijs sterk gedreven worden vanuit Duitsland. 

 

                                                           
47

  Zie antwoord De Coster.  
48

 Zie antwoorden van De Coster, Van Landschoot & Zonen en Goossens. 
49

  Zie volgende link: http://www.vilt.be/patrick-vanden-avenne-vanden-avenne-en-dirk-neelen-noordvlees- 
van-gool---ons-geloof-in-de-vlaamse-varkenshouderij-staat-buiten-kijf   

http://www.vilt.be/patrick-vanden-avenne-vanden-avenne-en-dirk-neelen-noordvlees-
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111. Deze vaststellingen, gecombineerd met de resultaten van het marktonderzoek, nopen de auditeur 

ertoe te concluderen dat deze transactie niet zal leiden tot niet-gecoördineerde 

mededingingsbeperkende effecten.  

2. Gecoördineerde gevolgen 

112. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een risico op stilzwijgende marktcoördinatie 

bestaat indien: 

 

 de ondernemingen tot een verstandhouding kunnen komen; 

 de coördinerende ondernemingen kunnen controleren of de verstandhouding wordt 

nageleefd (monitoring); 

 er een geloofwaardig disciplineringsmechanisme bestaat dat in werking kan worden gesteld 

wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt; en 

 de met de coördinatie beoogde resultaten kunnen niet in gevaar worden gebracht door het 

optreden van buitenstaanders.50 

A. Positie aanmeldende partij 

113. De aanmeldende partij neemt hieromtrent geen standpunt in.  

B. Marktbevraging 

114. De marktbevraging heeft geen indicaties gegeven van enige te verwachten 

mededingingsbeperkende gecoördineerde gevolgen.  

C. Conclusie van de Auditeur 

115. De resultaten van het marktonderzoek laten toe te concluderen dat deze transactie geen aanleiding 

zal geven tot mededingingsbeperkende gecoördineerde gevolgen.  

3. Conglomerale gevolgen 

A.. Positie aanmeldende partij 

116. De aanmeldende partij neemt hieromtrent geen standpunt in.  

 

117. Wel bespreekt de aanmeldende partij in hoeverre de betrokken partijen verticaal geïntegreerd zijn 

en welke samenwerkingsovereenkomsten van toepassing zijn. Deze informatie is van belang 

teneinde de mogelijke conglomerale gevolgen van onderhavige transactie te identificeren. 

 

 

 

 

                                                           
50

  Hof van Justitie, 10 juli 2008, Impala., C 403/06, nr. 123.  
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Verticale integratie51 

118. Westvlees Group is wat betreft de markt voor de aankoop van levende varkens voor de slacht niet 

verticaal geïntegreerd. Er zijn geen varkenshouderijen die deel uitmaken van de corporate structuur 

van Westvlees Group. Aan de andere kant is Westvlees Group natuurlijk wel actief in het slachten 

van de varkens die zij aankopen, en in een later stadium ook in de verkoop of verwerking van alle 

onderdelen van het varken.  

 

119. Covalis is wel verticaal geïntegreerd in die zin dat haar 50%-aandeelhouder een coöperatieve is van 

varkenshouders, […].  

 

120. De meeste concurrenten op de markt werken echter zoals Westvlees Group. Covavee is de enige 

Belgische coöperatieve van varkenshouders, en slechts […]% van de varkens die in België worden 

geslacht, worden verkocht via Covavee. 

 

Samenwerkingsovereenkomsten52 

De samenwerking tussen Covavee en de aangesloten varkenshouders: 

121. Covalis heeft een samenwerkingsovereenkomst met haar 50%-aandeelhouder Covavee, een 

coöperatieve vennootschap. […] 

 

De samenwerking tussen Covavee en Covalis: 

122. Covalis neemt op dit ogenblik […]% van haar varkens af bij Covavee. […]. Aan de hand van een 

wekelijks planningsysteem spreekt Covalis Covavee aan om na te gaan wat het aanbod van varkens 

is voor de komende week. […].  

 

[…]: 

123. […].  

 

[…] 

124. […]    

B. Marktbevraging 

125. De marktbevraging heeft geen indicaties gegeven van enige te verwachten 

mededingingsbeperkende conglomerale gevolgen.  

                                                           
51

   Aanmelding p. 51. 
52

   Aanmelding p. 65. 



 
 

 
25 

C. Conclusie van de Auditeur 

126. Er dient vastgesteld dat de varkenssector (en bij uitbreiding de hele landbouwsector) de richting 

uitgaat van een meer en meer verticaal geïntegreerde sector. We zien in deze sector nog andere 

samenwerkingsverbanden zoals Van Gool - Vanden Avenne (zie voetnoot 49) en groep Debrauwer - 

Danis53. Deze integratie- en consolidatiebeweging lijkt onvermijdelijk, getuige hiervan ook de 

beweegredenen die door de aanmeldende partij wordt ingeroepen voor deze transactie.  

 

127. Bovenstaande elementen, gecombineerd met de resultaten van het marktonderzoek, brengen de 

auditeur ertoe te concluderen dat op basis van de beschikbare informatie, deze transactie geen 

aanleiding zal geven tot mededingingsbeperkende conglomerale gevolgen. 

III.4.3 Conclusie van de auditeur aangaande gevolgen van de concentratie 

128. Gelet op het bovenstaande, is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie niet tot gevolg 

heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van 

een machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER.  

 

III.5 Voorstel van de auditeur 

 

129. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 en artikel IV.61, 

§2, eerste lid, 1° WER, volgende beslissing te nemen:  

 

- Dat de overname van de activiteiten van Covalis NV door Westvlees Group NV, aangemeld bij 

de BMA onder nr. MEDE-C/C-15/0019, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van 

concentratietoezicht in het WER;  

 

- Dat deze concentratie toelaatbaar is. 

 

 

 

 

 

                                                           
53

  Zie volgende link: http://www.vilt.be/Schaalvergroting_als_uitweg_uit_crisis_in_varkenssector. Danis,  
actief in veevoeder en varkenshouderij, koopt een meerderheid in slachterij, versnijderij en 
varkensgroothandelaar De Brauwer.  

http://www.vilt.be/Schaalvergroting_als_uitweg_uit_crisis_in_varkenssector
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IV. Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij 

I.       Gelijklopende feitelijke analyse tussen de Aanmelding en de Ontwerpbeslissing 
 
A. Marktdefinitie 
 
1. Productmarkt 
 

130. In de Aanmelding meent Westvlees Group, op basis van de beslissingspraktijk van de Europese 

Commissie, dat de volgende markten in de sector van de varkensvleesproductie kunnen worden 

onderscheiden: 

 • de aankoop van levende varkens voor de slacht; 
 • de aankoop van levende zeugen voor de slacht; 
 • de verkoop van vers varkensvlees; 
 • de verkoop van vers zeugenvlees; 
 • de verkoop van bewerkt varkensvlees; 
 • de verkoop van gemaksproducten; 
 • de verkoop van abattoire bijproducten; en 
 • de verdere verwerking van abattoire bijproducten. 
 

131. Het Auditoraat komt, op basis van het marktonderzoek, tot dezelfde segmentering wat betreft de 

aankoop van levende varkens voor de slacht, de verkoop van vers varkensvlees, de verkoop van 

bewerkt varkensvlees, de verkoop van gemaksproducten, de verkoop van abattoire bijproducten en 

de verdere verwerking van abattoire bijproducten. 

 
• Wat betreft de onderscheiden markt voor zeugen,54 zowel voor de aankoop van levende zeugen als 

voor de verkoop van vers zeugenvlees, bleek uit het marktonderzoek niet eenduidig of een 
afzonderlijke markt dient te worden weerhouden. Het Auditoraat laat de vraag open, aangezien het 
geen invloed heeft op de materiële beoordeling van de Transactie. 

 
• Wat betreft de verkoop van abattoire bijproducten, gaf het marktonderzoek aan dat minstens een 

verder onderscheid gemaakt moest worden tussen de abattoire bijproducten geschikt voor 
menselijke consumptie, en deze niet geschikt voor menselijke consumptie. Het Auditoraat laat de 
vraag naar verdere segmentering in deze markt open, aangezien het geen invloed heeft op de 
materiële beoordeling van de Transactie. 

                                                           
54 Zeugen zijn oudere productiedieren, die eerst gebruikt worden voor de kweek en nadien alsnog geslacht 
worden voor de vleesproductie. In vergelijking met jonge varkens, die geslacht worden op een leeftijd van 6 tot 7 
maanden en doorgaans ongeveer 115 kg wegen, zijn zeugen een stuk ouder en groter, met een gewicht van 
ongeveer 200 kg. Dit heeft gevolgen voor het transport (dat duurder is dan voor varkens, aangezien er minder 
dieren op één transportvoertuig kunnen worden geladen), de slachtlijnen (die het gewicht van een zeug moeten 
kunnen dragen), en de gebruiksdoeleinden (het oudere zeugen vlees wordt eerder gebruikt voor de markt van het 
bewerkt varkensvlees). 
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2.       Geografische markt 
 

132. Westvlees Group meent, op basis van voorgaande rechtspraak van de Europese Commissie en de 

factoren eigen aan onderliggende zaak, dat de volgende geografische afbakeningen van toepassing 

zijn op de relevante productmarkten: 

 • voor de aankoop van levende varkens voor de slacht: op basis van de specifieke omstandigheden 
eigen aan de regio waarin de betrokken slachthuizen zich bevinden, zoals de afstand waarover 
varkens getransporteerd worden, import- en exportcijfers, de lage transportkosten in verhouding tot 
de prijs van het varken, de hoge graad van prijstransparantie en de structuur van de markt, meent 
Westvlees Group dat de geografische markt een radius van minstens 250 km rond de slachthuizen 
beslaat. In dit geval ligt het marktaandeel van beide ondernemingen ruimschoots lager dan 25%; 

 
 • voor de verkoop van vers varkensvlees, bewerkt varkensvlees en gemaksproducten meent 

Westvlees Group dat de markt ruimer dan nationaal is; 
 
 • voor de verkoop van abattoire bijproducten meent Westvlees Group dat de markt wat betreft (i) 

gereguleerde bijproducten en niet-gereguleerde bijproducten niet geschikt voor menselijke 
consumptie, nationaal is, en (ii) niet-gereguleerde bijproducten geschikt voor menselijke consumptie, 
ruimer dan nationaal is. Een gelijklopende stelling werd ingenomen voor de verdere verwerking van 
abattoire bijproducten. 

 

133. Het Auditoraat concludeert dat in de meerderheid van de gevallen de geografische 

marktafbakening zoals voorgesteld door Westvlees Group kan worden aanvaard. Voor een aantal 

markten heeft het marktonderzoek onvoldoende eenduidige resultaten opgeleverd. In het geheel 

laat het Auditoraat de geografische marktafbakening voor alle productmarkten echter open. 

 
B. Enige betrokken markt 

 

134. Het Auditoraat beschouwt de Belgische markt voor de aankoop van levende varkens voor de slacht 

als de enige betrokken markt gezien hierop een marktaandeel wordt bereikt van 33%. Hiervoor 

wordt de geografische markt als louter nationaal weerhouden. 

 

C. Resultaten economische analyse 
 

135. Het Auditoraat stelt vast dat een gezamenlijk marktaandeel van 33% aanzienlijk is, maar niet in die 

mate dat meteen ernstige mededingingsbeperkende gevolgen dienen te worden verwacht. Het 

wijst verder ook op concurrenten in deze markt die eveneens een groot marktaandeel bezitten 

(Debrauwer - 12%, Van Gooi - 10%), en bovendien capaciteit en plannen hebben om hun 

marktaandeel te vergroten. 
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136. Het Auditoraat voorziet dan ook dat de Transactie geen aanleiding zal geven tot enige 

mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde, gecoördineerde of conglomerale gevolgen. Het 

stelt voor aan het Mededingingscollege om de Transactie toelaatbaar te verklaren. 

 
II.     Markt van de aankoop van varkens voor de slacht: betrokken markt? 

 

137. Westvlees Group gaat volledig akkoord met de conclusie van het Auditoraat wat betreft de 

vaststelling dat de Transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op 

significante wijze zal worden belemmerd, en om die reden toelaatbaar kan worden verklaard. 

 

138.  Niettemin wenst Westvlees Group toch op te merken dat de vraag moet gesteld worden naar de 

geografische afbakening van de markt van de aankoop van varkens voor de slacht. In de 

Ontwerpbeslissing wordt immers het volgende gesteld: 

 "61. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de markt ruimer is dan nationaal. 
 62. Daarnaast werd ook de vraag gesteld wat de maximale afstand is waarop levende varkens voor 

de slacht op een economisch rendabele wijze kunnen worden aangekocht. Hierop werd verschillend 
geantwoord zaodat het moeilijk is een eenduidig antwoord te distilleren. 150 Kilometer lijkt echter 
te conservatief, zeker gezien het antwoord van de leveranciers en de concurrenten. 

 63. Vastgesteld kan worden dat de maximale afstand die wordt afgelegd van boer tot slachthuis 
150 a 250 kilometer is, de ene uitzondering niet te na gesproken. De afstand tussen de slachthuizen 
heeft op dit punt weinig van tel. Een supra-nationale markt lijkt wellicht aangewezen maar dan 
begrensd tot 150 of maximaal 250 kilometer."55 

 

139. Ten overvloede, en teneinde enige misverstanden of onduidelijkheden te verhelpen, geeft 

Westvlees Group graag nog enige verduidelijking met betrekking tot deze geografische markt. 

 
 2.1 Relativiteit van de bevraging van de klanten 

 

140. Een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen de aankoop van varkens voor de slacht 

enerzijds, en de markt voor de verkoop van vers varkensvlees anderzijds. Westvlees Group heeft in 

de Aanmelding, met betrekking tot de markt voor de aankoop van varkens voor de slacht - 

marktaandelen gegeven op basis van de slachtactiviteit bij wijze van substituut daar geen accurate 

informatie beschikbaar is over de effectieve aankoop.56 Dit mag echter niet tot gevolg hebben dat 

de grens tussen beide voormelde markten verwatert. 

                                                           
55

 Ontwerpbeslissing, para. 61-63. 
56 Hoewel verondersteld kan worden dat de aankoop van varkens ongeveer gelijk loopt met het aantal slachtingen, 

bestaat er een uitzondering voor slachthuizen die voornamelijk voor derden slachten (zoals slachthuis De Coster, 
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141. Om die reden moet toch worden vastgesteld dat wat betreft de marktbevraging voornamelijk de 

antwoorden van de leveranciers en de concurrenten van belang zijn, wanneer het gaat om de 

markt voor de aankoop van levende varkens voor de slacht. De antwoorden van klanten zijn veeleer 

georiënteerd naar de markt voor de verkoop van vers varkensvlees. Delhaize begrijpt deze 

subjectiviteit en maakt dan ook duidelijk dat hun antwoord mogelijk niet van toepassing is op 

andere spelers in de markt: 

 "Delhaize wenst haar klanten zoveel als mogelijk varkensvlees aan te bieden dat geboren, gekweekt 
en geslacht is in België. Dit heeft tot gevolg dat wat haar betreft, de markt eerder nationaal is. 
Hoewel voor Delhaize er in casu voornamelijk sprake is van een nationale markt om de redenen die 
hierboven werden aangehaald, dient te worden opgemerkt dat dit gegeven niet noodzakelijk geldt 
voor andere afnemers van levende varkens."57 

 

Ook Colruyt kijkt vanuit haar standpunt als verkoper van vers varkensvlees: "Ons lastenboek 

voorziet als aankoopvoorwaarden dat de dieren in België geboren, gekweekt en geslacht moeten 

worden." 

 

142. Westvlees Group betwist niet dat slachthuizen voor dergelijke klanten beperkt kunnen zijn tot de 

aankoop van Belgische varkens. Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat 45% van de 

omzet van Westvlees Group en 74% van de omzet van Covalis geëxporteerd wordt. In deze 

afzetlanden liggen de voorkeuren wat betreft oorsprong anders, en voor deze markten is de 

oorsprong dan ook minder van belang. Daarnaast zijn er ook afnemers in België waarvoor de 

oorsprong van het varken minder belangrijk is, en worden ook varkens geslacht voor verdere 

verwerking tot bewerkt varkensvlees of gemaksproducten, waarbij opnieuw de oorsprong van het 

vlees van minder belang is. 

 

143. De importcijfers van levende varkens in België tonen aan dat levende varkens wel degelijk worden 

aangekocht in het buitenland voor de slacht in België. 

 
Tabel 1: Belgische import van slachtvarkens in volume58 
 

 2012 2013 2014 

Frankrijk 216.539 277.818 257.374 

Nederland 32.708 42.275 57.149 

                                                                                                                                                                                           
slachthuis Van Hoornweder,...). Deze varkens worden immers door de derde partij aangekocht. Een deel van de 
slachthuizen is dus minder actief in de aankoop van slachtvarkens dan de slachtcijfers doen vermoeden. 
57

 Antwoord Delhaize d.d. 12 juni 2015 op het verzoek om inlichtingen, p. 4 (eigen onderlijning). 
58

 Eurostat en Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). 
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Denemarken 15.920 16.855 14.641 

Duitsland 8.129 1.677 5.172 

Luxemburg 30.972 17.136 2.401 

Verenigd Koninkrijk 139 0 0 

Andere EU-landen 2.051 678 0 

EU-28 306.458 356.539 336.437 

Derde landen 0 0 0 

Wereld 306.458 356.539 336.437 

 
 
2.2 Supranationale markt 

 

144. Om bovenstaande redenen zijn de antwoorden van de leveranciers en de concurrenten wat betreft 

de geografische omvang van de markt voor de aankoop van levende varkens dan ook meer 

doorslaggevend. Deze zijn het er bijna unaniem over eens dat de markt supranationaal is.59 

 

145. Wat betreft de omvang van de radius voor de geografische marktafbakening, is het voor Westvlees 

Group dan ook duidelijk dat een radius van minstens 250 km ondersteund wordt door het 

marktonderzoek. Ook al klopt het dat enkele concurrenten en leveranciers een radius aangaven van 

150 tot 250 km, geeft meer dan de helft aan dat de radius ruimer is.60 Het Auditoraat zelf geeft 

overigens aan dat 150 km wellicht te conservatief is.61 De afstanden over dewelke varkens 

getransporteerd worden zijn natuurlijk anders voor iedere afnemer en leverancier, maar het feit 

dat een ruime basis op de markt aangeeft haar varkens over een grotere afstand te transporteren, 

toont voldoende aan dat de radius inderdaad minstens 250 km bedraagt - dit in tegenstelling tot de 

radius van 150 tot maximaal 250 km die het Auditoraat in overweging neemt in paragraaf 63 van de 

Ontwerpbeslissing. 

 

146. Het Auditoraat neemt dan echter toch de Belgische markt voor de aankoop van levende varkens 

voor de slacht in aanmerking als betrokken markt, daar dit de enige markt is waarop de 

gecombineerde groep een marktaandeel van meer dan 25% zou behalen. 

 

147. Wanneer men echter de geografische omvang van de markt, zoals die blijkt uit de elementen in de 

Aanmelding en de resultaten van het marktonderzoek, aanvaardt, moet men vaststellen dat er 

eigenlijk helemaal geen sprake is van een betrokken markt. Er zijn in de rand rond België immers 

voldoende, zeer grote, slachthuizen aanwezig die het marktaandeel van de gecombineerde groep 

                                                           
59 Antwoorden Bens, De Coster, De Brauwer, Noordvlees Van Gooi, Arkova, Covavee, Rubrecht Pattyn en 

Vandenavenne op het verzoek om inlichtingen. 
60

 Antwoorden De Coster, De Brauwer, Noordvlees Van Gooi, Arkova en Covavee. 
61

 Ontwerpbeslissing, para. 62. 
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vlot onder de 25% halen (VION in Nederland, Tönnies in Duitsland). Dit is overigens ook zo indien de 

radius zou worden beperkt tot maximum - en niet minstens - 150 km. Op de kaarten hieronder 

wordt weergegeven tot waar de respectievelijke radii reiken. 

 

Kaart 1 - Radius van 250 km rond de slachthuizen 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148. Zoals blijkt uit bovenstaande kaart, worden zowel VION in Nederland als Tönnies in Duitsland in de 

ruimere radius van 250 km opgenomen. VION slacht in Nederland en Duitsland jaarlijks bijna 17 

miljoen varkens.63 Vergeleken met de 11,9 miljoen varkens die in België worden geslacht, is het 

duidelijk dat de aanwezigheid van alleen VION het marktaandeel van de gecombineerde groep al 

onder 25% zou brengen. Bovendien zijn dit slechts voorbeelden van concurrerende slachthuizen. In 

                                                           
62

 Rood = de slachthuizen van de gecombineerde groep; geel = de varkensslachthuizen van VION; groen = het 
naburige varkensslachthuis van Tönnies. 

63
 Jaarverslag VION Food Group. 
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realiteit dient bijkomend rekening gehouden te worden met de "kleinere" Belgische, Nederlandse, 

Franse, en Duitse slachthuizen die binnen de hierboven afgebakende radii vallen. 

 

149. Zelfs indien de markt geografisch beperkt zou worden tot een radius van 150 km, zoals wordt 

overwogen door het Auditoraat in haar Ontwerpbeslissing, geldt bovenstaande conclusie nog 

steeds. Zoals blijkt uit onderstaande kaart, vallen de drie Nederlandse varkensslachterijen van VION 

nog steeds binnen de radius, en deze vertegenwoordigen op zichzelf een voldoende groot 

marktaandeel om het aandeel van de gecombineerde groep onder 25% te brengen. 

 
Kaart 2: Radius van 150 km rond de slachthuizen64 
 

 
 
 
 

                                                           
64

 Rood = de slachthuizen van de gecombineerde groep; geel = de varkensslachthuizen van VION; groen = het 
naburige varkensslachthuis van Tönnies. 
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III. Conclusie 
 

150. Westvlees Group ondersteunt uiteraard de aanbeveling van het Auditoraat om de Transactie 

zonder verbintenissen goed te keuren. Het vraagt het Mededingingscollege wel aandacht te hebben 

voor het feit dat de Aanmelding, de resultaten van het marktonderzoek en zelfs het Auditoraat 

lijken te aanvaarden dat een radius van maximum of minstens 250 km bestaat voor de markt voor 

de aankoop van levende varkens voor de slacht, waardoor er eigenlijk geen sprake kan zijn van een 

betrokken markt. 

 

151. Bijgevolg vraagt Westvlees Group het Mededingingscollege om de concentratie toelaatbaar te 

verklaren op basis van artikel 61, §2, tweede lid WER-IV, gezien de betrokken ondernemingen 

samen niet meer dan 25% controleren van de voor de Transactie relevante markten. 

V. Beoordeling door het College 

152. Het College stelt vast dat de partijen bij de concentratie kennis hebben genomen van het  ontwerp 

van beslissing van de auditeur.   

V.1 De geografische markt voor de inkoop van levende varkens voor de slacht en de 

betrokken markt 

153. Het College stelt vast dat de auditeur op basis van het marktonderzoek meent dat de maximale 

afstand die wordt afgelegd van varkenshouder tot slachthuis 150 tot 250 kilometer is, de ene 

uitzondering niet na gesproken. Een grensoverschrijdende (supra-nationale) markt maar dan 

begrensd tot 150 of maximaal 250 km, lijkt volgens de auditeur wellicht aangewezen, ook gelet op 

de ligging van de slachthuizen  onder meer in Nederland (o.a. VION). De auditeur houdt in zijn 

inschatting echter ook rekening met het feit dat regels betreffende de vermelding van het land van 

oorsprong, vereisten betreffende Born & Raised en specifieke lastenboeken de uitvoer van levende 

varkens voor de slacht kunnen bemoeilijken.  

 

154. De aanmeldende partij pleit voor een geografische markt die een radius van minstens 250 km rond 

de slachthuizen beslaat. Daarvoor baseert zij zich op de import- en exportcijfers van levende 

varkens voor de slacht, de transportkosten en -vergoedingen en de prijstransparantie voor levende 

varkens. Tijdens de zitting werd evenwel door de partijen bij de concentratie niet uitgesloten dat de 

markt bepaald wordt door een radius van maximaal 150 tot 250 km, maar alleszins meer dan 150 

km. Subsidiair geeft de aanmeldende  partij informatie voor de geografische markt die beperkt is 

tot het Belgische grondgebied (nationale markt).   
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155. Het College stelt echter vast dat de invoercijfers voor varkens in 2014 vanuit Nederland en 

Duitsland zeer laag zijn, en dat de totale invoer in dat jaar slechts 2,8% van de totale Belgische 

markt (11,88 mio varkens) vertegenwoordigde. De invoer, die vooral uit Frankrijk komt, is ook niet 

noodzakelijk een bewijs voor een radius van minstens 250 km, als men in aanmerking neemt dat 

een belangrijk aantal slachthuizen in de streek van West- en Oost-Vlaanderen gevestigd zijn. Ook de 

exportcijfers naar Frankrijk en Duitsland zijn zeer beperkt (respectievelijk 0,05% en 1,3% ten 

opzichte van de Belgische markt). Er wordt wel substantieel meer uitgevoerd naar Nederland 

(5,4%). Maar uit de ligging van de slachthuizen in Nederland volgt dat deze cijfers eerder wijzen op 

een radius van 150 of maximaal 250 kilometer. 

  

156.  Verder lijkt de praktijk van de partijen bij de concentratie65 om varkenshouders deels te vergoeden 

voor het transport of zelf als slachthuis het transport te organiseren en te betalen niet noodzakelijk 

een aanwijzing te zijn dat de geografische radius rond slachthuizen minstens 250 km moet beslaan. 

De praktijk kan een incentive zijn voor de varkenshouders om niet uit te voeren naar het 

buitenland, aangezien het slachten in Belgische slachthuizen (minstens in deze van de partijen) al 

zou besparen op de transportkost. De partijen leveren in de aanmelding geen duidelijke elementen 

aan van het bestaan van deze praktijk in het buitenland. 

 

157. Tenslotte meent het College dat de prijstransparantie voor levende varkens en de gelijklopende 

prijscurves van de Duitse en Belgische (Westvlees) prijzen evenmin ipso facto wijzen op een 

geografische radius van minstens 250 km of een ruimere dan de nationale markt. De gelijklopende 

prijscurves van de Duitse Vereinigungsprijs en de nominale basisprijs van Westvlees Groep kunnen 

hun verklaring vinden in het feit dat de op woensdagmiddag uitgebrachte Vereinigungsprijs als 

richtinggevend wordt beschouwd door Westvlees voor haar prijszetting op donderdagnamiddag, in 

de regel tussen 14u00 en 14u30. Overigens blijkt niet uit het marktonderzoek dat de 

varkenshouders zouden hebben aangegeven dat ingeval van te lage prijzen van Belgische 

slachthuizen, zij op substantiële wijze varkens zullen exporteren voor slacht in het buitenland. 

 

158. Het College oordeelt dat op basis van het marktonderzoek, de in deze beslissing vermelde 

gegevens,  de verklaringen van de aanmeldende partijen en de auditeur tijdens de zitting, bij het 

bepalen van de relevante geografische markt voor de inkoop van levende varkens voor de slacht 

uitgegaan mag worden van een radius van maximaal 150 of 250 km, maar wellicht niet van meer 

dan 250 km.  

 

159. Invoercijfers van levende varkens weerleggen trouwens het argument niet dat buitenlandse 

slachthuizen misschien om reglementaire redenen minder geneigd kunnen zijn om varkens uit 

België aan te kopen. En de uitvoer van levende varkens is zo beperkt dat deze cijfers dit argument 
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ook niet weerleggen, althans niet wat Duitsland en Frankrijk betreft.  Elementen van 

prijstransparantie en transportkost en -vergoeding weerleggen dit argument evenmin. 

 

160. De Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het 

gemeenschappelijke mededingingsrecht66 definieert de relevante geografische markt als “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 ."  

 

161. Het College kan op basis van de beschikbare gegevens niet uitsluiten dat de 

concurrentievoorwaarden onvoldoende homogeen zijn om vast te stellen dat de markt 

internationaal (supra-nationaal) is. En indien uitgegaan wordt van een markt voor de inkoop van 

levende varkens die beperkt is tot het Belgische grondgebied (nationale markt), moet deze markt 

op grond van door de aanmeldende partijen verstrekte, niet betwiste cijfers als een betrokken 

markt worden gekwalificeerd. 

 

162. Er is evenwel uitvoer van levende varkens naar Nederland en de auditeur stelde vast dat varkens 

uit België daar geslacht worden in VION slachthuizen. Volgens wat de aanmeldende partij tijdens de 

zitting verklaarde, zou dit ook varkens uit West-Vlaanderen betreffen. Ook indien de voorwaarden 

onvoldoende homogeen zijn om één geografische markt met een radius van minstens 250 km te 

definiëren, mag worden aangenomen dat er een zekere concurrentiële druk uitgaat van 

slachthuizen die in Nederland zijn gevestigd. 

 

163. De precieze afbakening van de markt kan worden opengelaten aangezien –zoals hierna zal 

blijken - geen concurrentieproblemen met betrekking tot de concentratie moeten worden verwacht 

ongeacht de gekozen marktdefinitie (nationale markt versus supranationale markt beperkt tot een 

radius tot 150 of maximaal 250 km). Een economische analyse op basis van een markt beperkt tot 

het Belgische grondgebied, leidt ook tot  de toelaatbaarheid van de concentratie. 

V.2 Beoordeling van de impact van de concentratie op de markt voor de inkoop van 

levende varkens voor de slacht 

 

164. Bij de beoordeling van de niet-gecoördineerde gevolgen van de concentratie op de markt voor de 

inkoop van levende varkens voor de slacht, is het College op grond van het dossier en de 

verklaringen tijdens de zitting uitgegaan van de volgende kenmerken van de markt na het tot stand 

komen van de aangemelde concentratie: 
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1) […]67. […]. 

 

2) […]68. […]69.  

 

3) […]. 

 

4) […] m.b.t. de varkens hebben ten aanzien van Belgian Pork Group70. 

 

5) Westvlees publiceert donderdagnamiddag, meestal tussen 14 uur en 14.30 de basisprijs 

voor de daaropvolgende week. Om aan Westvlees te leveren voor de slacht in die week, 

dienen de varkenshouders die donderdag voor het einde van de dag op dit prijsaanbod 

van Westvlees in te gaan door te  melden hoeveel varkens zij die week zullen aanbieden.  

Op het ogenblik dat zij die beslissing nemen, kennen zij de basisprijs nog niet die Covalis 

in die week zal bieden. Covalis publiceert haar wekelijkse prijs pas op vrijdagochtend. 

[…]. Volgens de verklaringen van de partijen tijdens de zitting zouden de 

varkenshouders echter wel op donderdagnamiddag alvorens zij het prijsaanbod van 

Westvlees moeten aanvaarden, en soms vóór de publicatie van de basisrichtprijs van 

Westvlees, reeds kennis hebben van de weekprijzen die een aantal andere slachthuizen 

voor de daaropvolgende week  bieden (bij voorbeeld, maar niet elke week van dezelfde 

slachthuizen: Debrauwer, Goossens, Van Landschoot, Noordvlees Van Gool).   

 

6) Varkenshouders zouden zelden beslissen hun varkens aan een ander slachthuis te 

leveren, maar de grotere varkenshouders zouden daarentegen dikwijls aan 

verschillende slachthuizen leveren.  

 

7) […]71.  

 

165. In het licht van deze elementen volgt het College de auditeur waar hij in zijn economische analyse 

stelt dat niet verwacht moet worden dat de transactie tot gevolg zal hebben dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op significante 

wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van een 

machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9, § 4 WER.   

 

166. […].  72   

                                                           
67

 […]. 
68

[…]. 
69

[…]. 
70

 […]. 
71

 Zie randnummers 24, 123 en 124. 



 
 

 
37 

 

167. Het College neemt er akte van dat de aangemelde concentratie werd goedgekeurd door de Poolse 

mededingingsautoriteit op 2 juli 2015 en door het Bundeskartellamt op 9 juli 2015 . 

 

168. Het College maakt voor het overige de in deze beslissing  aan het door de auditeur neergelegde 

ontwerp ontleende passages tot de zijne.      

 

OM DEZE REDENEN 

 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.61, §1 en artikel IV.61, §2, eerste lid, 1° 

WER: 

 

1. Dat de concentratie  betreffende de overname van de activiteiten van Covalis NV door 

Westvlees Group NV, aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-

15/0019 binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER, 

2. Dat  deze concentratie toelaatbaar is. 

 

Aldus beslist op 8 september 2015 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques 

Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, 

Carmen Verdonck en Yves van Gerven, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

 

Voor het Mededingingscollege 

 

Jacques Steenbergen  

voorzitter 
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