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B e s c h i k k i n g e n

Nr. B22 en B23

GREENERY/VAN DIJK en GREENERY/PERKINS, zaaknrs. 132 en

133, 6-4-1998 (Stcrt. 69), art. 27 onder b Mw

Beide zaken zijn tegelijkertijd gemeld en door de d-g
NMa in onderlinge samenhang beoordeeld. De tekst van
beide besluiten is nagenoeg gelijkluidend en zullen geza-
menlijk worden besproken. 

The Greenery International B.V. (‘The Greenery’),
dochteronderneming van de Coöperatieve Voedingstuin-
bouw Nederland UA (‘VTN’), is voornemens Van Dijk
Beheer B.V. (‘Van Dijk’) en zeven vennootschappen van
Perkins Food Nederland BV (‘Perkins’) over te nemen door
middel van het verwerven van 100% van de aandelen. The
Greenery is actief op het gebied van de marketing en ver-
koop van groente, fruit en paddestoelen van de bij VTN
aangesloten teeltbedrijven. Van Dijk is actief op het gebied
van import, export, verpakking, logistiek en distributie van
verse groenten en fruit, bloemen en potplanten. Perkins is
actief op het gebied van de handel in verse producten,
diepvriesproducten en gekoelde levensmiddelen. 

De d-g NMa laat in het midden of de productiemarkt
waarop The Greenery actief is, en de handelsmarkt waarop
Van Dijk, respectievelijk Perkins, actief is deel uitmaken
van dezelfde productmarkt. Wel stelt de d-g NMa vast dat
de geografische markt groter is dan Nederland.

De d-g NMa gaat in op zowel de horizontale als de
verticale effecten van de voorgenomen concentraties. Ten
aanzien van de horizontale effecten volgt de d-g NMa de
opvatting van partijen dat voorzover sprake is van samen-
voeging van marktposities deze moeten worden gecorri-
geerd voor seizoensinvloeden. Tussen de aanvoer van The
Greenery enerzijds en die van Van Dijk en Perkins ander-
zijds bestaat een hoge mate van complementariteit. The
Greenery zet voornamelijk in het zomerseizoen af terwijl
Van Dijk en Perkins voornamelijk in het winterseizoen hun
producten afzetten.

Ten aanzien van het verticale effect van de overname
gaat de d-g NMa in op de vraag of The Greenery door de
voorgenomen concentraties zich een zodanig concurrentie-
voordeel verwerft dat zij haar huidige marktposities ten
opzichte van concurrenten of afnemers verder kan verster-
ken. De d-g NMa overweegt dat als gevolg van de concen-
tratie The Greenery minder dan 20% van de distributie van
haar producten in de eigen onderneming incorporeert en
derhalve voor meer dan 80% van haar afzet afhankelijk
blijft van andere afnemers die tevens toegankelijk blijven
voor concurrenten van The Greenery. Vervolgens gaat de
d-g NMa in op het feit dat The Greenery gedurende de
zomermaanden over een machtspositie beschikt ten aan-
zien van in Nederland geteelde komkommers en tomaten.
Dit mede naar aanleiding van door onafhankelijke hande-
laren geuite en op recente ervaringen gebaseerde vrees dat
zij als gevolg van de concentratie minder makkelijk toe-
gang krijgen tot deze producten. De d-g NMa neemt genoe-

gen met de mededeling van The Greenery dat zij de ver-
koopmethode dusdanig heeft herzien dat iedere vorm van
bevoordeling is uitgesloten. De d-g NMa merkt in dit ver-
band op dat voorzover handelaren in de toekomst bena-
deeld zouden kunnen worden ten aanzien van de beleve-
ring van via The Greenery aangevoerde producten, niet
aangenomen kan worden dat dit een rechtstreeks gevolg is
van de voorgenomen concentraties, omdat deze geen
directe versterking van de marktpositie van The Greenery
tot gevolg hebben. Het besluit dat voor een concentratie
een vergunning is vereist kan niet worden gebaseerd op de
veronderstelling dat een bij die concentratie betrokken
onderneming misbruik zal maken van de machtspositie
waarover zij nu reeds - en dus niet als gevolg van de voor-
genomen concentratie - beschikt. De d-g NMa voegt hier
aan toe dat indien zich misbruik van een machtspositie
voordoet dit verboden is ingevolge artikel 24 Mw en artikel
86 EG Verdrag. De d-g NMa besluit dat voor de concentra-
tie geen vergunning vereist is.
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