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FUSIES

Verdeling fusies en overnames in NL Vleessector, 2006 - 2013

In de afgelopen jaren heeft  er in de vleessector zowel binnen Nederland als daarbuiten 
een sterke fusie- en overnamedynamiek plaatsgevonden. De verwachting is dat deze trend 
zich de komende jaren zal doorzetten, en dat daarbij ook steeds meer transacties met een 
grensoverschrijdend karakter zullen plaatsvinden.

 DOOR NICK VERMEULEN EN THORSTEIN VROLIJK (YUNO 
ADVISORS) - De consumptie van vlees in Nederland 
is relatief stabiel, en de markt heeft  een duidelijk 
volwassen karakter. Door het sterk geconsoli-
deerde foodretail-landschap in Nederland en 
conjuncturele ontwikkelingen bestaat er naast 
volumedruk ook prijsdruk, wat in combinatie met 
de fl inke opwaartse trend in veevoerprijzen in de 
afgelopen tijd tot dalende marges heeft  geleid in 
de vleessector, en ‘effi  ciency’ en schaalgrootte een 
steeds grotere rol speelt. 
   
 Slachterijen 
 Binnen de bedrijfskolom is de schaal en mate 
van fragmentatie echter heel divers. Veehouders 
zijn relatief gefragmenteerd, terwijl slachterijen 
in toenemende mate zijn geconsolideerd. In de 
vleeshandel en vleesverwerkende industrie heeft  
de markt naast een aantal grote partijen een 
gefragmenteerde basis, en tenslotte is het retail-
landschap in Nederland sterk geconsolideerd. 
Daarnaast verliest de ambachtelijke slager gaan-
deweg terrein aan de supermarkten, wat de 
marktmacht van supermarkten in de vleessector 
verder vergroot. 

 Uit de bijgaande grafi eken blijkt dat het gros 
van de fusies en overnames binnen de Neder-
landse vleesmarkt plaatsvindt binnen de eigen 
landsgrenzen (74 procent), bij ruim een kwart 
van de deals is er dus sprake van een buitenlandse 
koper. In vergelijking met andere segmenten van 
de voedingsmiddelenindustrie is het aandeel van 
grensoverschrijdende transacties in historisch 
perspectief relatief laag. Dat heeft  een aantal oor-
zaken, waaronder: 

heeft  een substantieel deel van de producten een 
regionaal/lokaal karakter, waardoor kruisbestui-
ving tussen producenten uit verschillende landen 
haar ‘grenzen’ kent; 

vleesproducten is laag - zeker in het verssegment 
- waardoor het aantal grote grensoverschrijdende 
merkspelers beperkt is; 

den prijs- en invoerbelemmeringen gehanteerd, 
waardoor er feitelijk geen vrije marktdynamiek 
geldt en een marktverstorende werking heeft . 

Nóg meer fusies
Consolidatie en internationalisatie van de vleesmarkt

Nederland.
   

 Schaalvergroting 

om een ander bedrijf te kopen of juist een bedrijf 
of onderdeel te verkopen. In de vleessector spelen 
daarnaast ook macro-economische en bedrijfs-
takgerelateerde factoren een rol: 

tratie in de foodretailmarkt geeft  een prikkel aan 
vleesproducenten om eveneens te consolideren en 
middels schaalvergroting en effi  ciency de marge-
druk te weerstaan; 

belang en de prijsstijging van (slacht)bijproducten 
kunnen producenten meer halen uit de ‘vierkants-
verwaarding’ van het basisproduct. Dit stimuleert 

nieuwe businessmodellen en leidt uiteindelijk ook 
tot meer fusies en overnames; 

land is verzadigd, maar in bepaalde (aanpalende) 
niches is nog wel groei aanwezig, waaronder 
diverse specialiteiten waarin de concurrentie 
beperkt is, maar ook nieuwe producten zoals 
vleesvervangers, waar zowel nieuwe partijen als 
gevestigde vleesproducenten hun pijlen op gericht 
hebben. De noodzaak om in attractieve markt-
niches te investeren leidt tot meer overname-
dynamiek; 

stappen minder restrictief wordt, kan dit leiden 
tot een toename van het aantal ‘cross-border’ 
fusies en overnames. Dit valt met name te ver-
wachten voor die segmenten in de vleesmarkt 
die minder onderhevig zijn aan lokale voorkeu-



 Industriespecial | december 2013 | VleesMagazine |  9

Selectie van overnames
2013: Vion Ingredients overgenomen door Darling International (VS)2013: Avedon Capital 

Partners neemt belang in Ad van Geloven
2013: DGS Group neemt Voskuilen Vleeswaren over
2012: Rabo Capital verkrijgt een belang in DGS Group
2012: Elro Snacks overgenomen door De Jong Food
2011: Wahid Halal Meat overgenomen door Anur Halal Food
2010: Bakx Foods overgenomen door Baho Food
2009: Marfrig (BRA) neemt Seara (w.o. Cargill Meats NL) over
2009: NPM Capital vergroot haar belang in Royaan
2009: Henri van de Bilt overgenomen door Baho Food
2008: Ad van Geloven overgenomen door Lion Capital in secondary buy-out
2008: Stegeman overgenomen door Campofrío Food Group (SP)
2007: NPM Capital en Buitenhuis Snacks nemen Cold Food over (nu Royaan)

ren. Bovendien komen er in toenemende mate 
internationale producten in het schap en hebben  
retailers een drive om te innoveren in de voor hen 
belangrijke verscategorieën. Het recente bod van 
het Mexicaanse Sigma Alimentos op het Spaanse 
Campofrío, waartoe ook Stegeman behoort, een 
teken aan de wand;

-
menten van de vleesmarkt speelt een belangrijke 
rol dat opvolging bij familiebedrijven een hot  
issue is. Uit onderzoek van KPMG Meijburg blijkt 
dat in de komende jaren een kwart van de circa 
260.000 familieondernemingen in Nederland de 
komende jaren met opvolging te maken krijgt, 
waaronder dus ook in de vleesmarkt.
 
Private equity
Al met al zijn er diverse factoren die naar ver-
wachting de komende jaren een flinke impuls zul-
len geven aan de aantallen fusies en overnames 

niet onaanzienlijk deel bestaan uit fusies en over-
-

ciële (private equity) partijen zullen aan terrein 
winnen binnen de vleessector.

 Bij iets minder dan een kwart van de gepubli-
ceerde transacties in de vleessector (producenten) 

-
-

ditioneel een bescheiden rol spelen in de vleessec-
tor is hierin een stijgende trend waarneembaar, 
waaronder enkele management buy-outs (MBO’s) 
en management buy-ins (MBI’s). Opvallend is dat 
private-equitypartijen overwegend investeren in 
ondernemingen die actief zijn in bewerkte vlees-
producten. Enkele sprekende voorbeelden zijn 
Royaan (NPM Capital), Ad van Geloven (Lion 

Group (Rabo Capital).
Tot op heden gaat de private-equity-interesse 

met name naar deze segmenten uit vanwege  
mogelijkheden om via buy-and-build te groeien 
en attractieve en hoogrenderende niches op te 
zoeken. Sprekend is de recente overname van 

Gegeven de genoemde trends verwacht Yuno  
Advisors ook in de komende jaren een toene-
mende rol van private equity in de vleessector, 
waarbij ook andere segmenten, waaronder de 
niet verwerkte vleesproducten en vleesingrediën-
ten aan belang zullen winnen in private-equity- 
portfolio’s.

Yuno Advisors
Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking 
van Yuno Advisors (Yunoadvisors.com). Yuno 
Advisors is een in 2013 opgerichte specialist in de 
begeleiding van fusies, overnames en financierin-
gen met een focus op Food en Consumer Business. 
Yuno Advisors verwacht de komende jaren een toe-
nemend aantal fusies en overnames in de Neder-
landse vleessector, waarbij Yuno op het kruisvlak 
van corporate finance en food meer toegevoegde 
waarde aan de klanten kan leveren.

De ambachtelijke slager verliest gaandeweg terrein aan de supermarkten, wat de marktmacht van supermarkten in de 
vleessector verder vergroot.  Foto’s: Anne van der Woude, Michel Zoeter

In 2009 is Henri van de Bilt overgenomen door Baho Food.


