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Vreugdenhil Dairy Foods werkt samen met 
ruim achthonderd melkveehouders. Boven-
op de maandelijkse melkprijs komen diverse 
toeslagen, zoals de hoeveelheidstoeslag, 
kwaliteitspremie (maximaal 1,50 euro per 100 
kilo melk), weidetoeslag (maximaal 1,50 euro 
per 100 kilo melk) en duurzaamheidspremie 
(maximaal 0,60 euro per 100 kilo ). Daarnaast 
betaalt Vreugdenhil in de periode september 
tot en met januari een wintermelktoeslag uit 
van 3,90 euro per 100 kilo melk. 
Vreugdenhil produceert melkpoeders voor 
onder meer kindervoeding, chocolade, ijs, zui-
velproducten, koek en culinaire toepassingen. 
Vreugdenhil is met 1,3 miljard liter melk de 
nummer 2 melkverwerker van Nederland. De 
melkpoederproducent opereert vanuit Barne-
veld, Voorthuizen, Scharsterbrug, Gorinchem 
en Madrid en het hoofdkantoor in Nijkerk, met 
in totaal ruim vierhonderd medewerkers.
Over oktober betaalde Vreugdenhil 38,11 
euro per 100 kilo melk exclusief btw, inclusief 
premies. Hierbij is de wintermelktoeslag inbe-
grepen die de onderneming vanaf september 
gedurende vijf maanden uitbetaalt.  

Over Vreugdenhil 

Van Selm: „De afgelopen decennia zijn we er 
altijd maar vanuit gegaan dat de verwerker 
onze melk goed tot waarde wist te brengen, 
maar het is niet meer van deze tijd om hier 
blind op te vertrouwen. Het wordt tijd dat 
boeren niet langer klakkeloos prijsnemer 
blijven. We schakelen specialisten in die 
verstand hebben van de cijfermatige kant van 
de zuivelketen en van de marktwerking in de 
zuivel. Die kennis hebben we als melkveehou-
ders zelf niet en specialisten inhuren kost veel 
geld. Om de discussie constructief te kunnen 
voeren, is het belangrijk om over de feiten te 
beschikken en transparantie in de totstand-
koming van de melkprijs is daarbij een must.” 
Scherders: „Leden betalen 350 euro contribu-
tie per jaar, ongeacht bedrijfsgrootte of melk-
volume. Iedereen heeft evenveel inspraak.” 
Van Selm: „Wat voorop staat, is dat Vreug-
denhil een prima verwerker is met een prach-
tige nieuwe fabriek. Ze betalen altijd op tijd 
uit en het bedrijf heeft een prima solvabili-
teit. Uit de jaarcijfers die deze maand bekend 
werden, bleek dat de solvabiliteit ruim 50 

Wij willen weten hoe dat zit. Transparantie 
dus. Als trotse Nederlandse melkveehouders 
willen we geen enkele concessie doen aan 
eisen wat betreft melkkwaliteit en duurzaam-
heid. Wij willen graag koplopers zijn, maar 
willen wel weten waar en hoe deze extra 
eisen tot waarde worden gemaakt.” 
Van Selm: „Ons doel is dat alle 850 leveran-
ciers lid worden, maar door de coronacrisis 
is het realistisch dat we eind 2020 een kwart 
van de leveranciers als lid hebben. Als leve-
ranciers vragen hebben, mogen ze ons altijd 
bellen.” 
Scherders: „Vreugdenhil weet op basis van 
vereiste aangeleverde data bijna alles over 
onze bedrijven, maar wij weten vrijwel niets 
van hun bedrijf. Hierin willen we transpa-
rantie. Vandaar ook onze slogan ‘Melk met 
de juiste waarde!’ Natuurlijk moeten ze geld 
verdienen als bedrijf, maar dat moeten wij 
ook. Kunnen ze geen hogere melkprijs beta-
len, of willen ze dat wellicht niet? Als het niet 
anders kan, willen we dat weten en kunnen 
we daar onze conclusies aan verbinden.”

Holland Dairy Producers wil transparantie

Vreugdenhil Dairy Foods betaalde de laatste vijf jaar een melkprijs uit die op 
het gemiddelde bedrijf beneden de kostprijs lag, waardoor het vertrouwen 
onder druk is komen te staan. De onlangs opgerichte leveranciersvereniging 
Holland Dairy Producers wil daar verandering in brengen. De initiatiefnemers 
streven naar een sterk collectief en meer transparantie over de melkprijs.

‘Melkveehouder 
als prijsnemer niet 
meer van deze tijd’

De factuur van melkveehouders Dick van 
Selm en Michiel Scherders die een jaar 
geleden bij Vreugdenhil Dairy Foods werd 
bezorgd, bracht een flinke discussie op gang. 
De melkveehouders besloten de rollen om te 
draaien en de door hun geleverde melk en 

extra diensten in rekening te brengen. Onder 
aan de streep stond een prijs die per kilo 
melk ongeveer 10 cent hoger was dan dat 
Vreugdenhil die maand had uitbetaald.
Dat Vreugdenhil de factuur zou betalen, 
verwachtten de melkveehouders niet en dat 
gebeurde uiteindelijk ook niet. Wel was het 

de eerste aanzet voor de oprichting van leve-
ranciersvereniging Holland Dairy Producers, 
want ook andere leveranciers aan Vreug-
denhil kregen de factuur al snel onder ogen. 
Velen van hen onderschreven de jarenlange 
ontevredenheid over de melkprijs. Uit deze 
groep van tien leveranciers werd op basis van 
diversiteit in bedrijfsstructuur en geografische 
ligging een zeskoppig bestuur gevormd. Sinds 
1 september is leveranciersvereniging Holland 
Dairy Producers een feit. 
Naast Van Selm en Scherders, die hun bedrij-
ven hebben in respectievelijk het Brabantse 
De Heen en Molenschot, maken ook John 
Kruitbosch uit Voorst (GD), Jasper de Jong 
uit Hardinxveld-Giessendam (ZH), Gerard 
van der Hulst uit Hazerswoude-Rijndijk (ZH) 
en Arnold van Dorp uit Hazerswoude-Dorp 
(ZH) deel uit van het bestuur. Van Selm en 
Scherders lichten de plannen van de leveran-
ciersvereniging toe.

Jullie vereniging is nog jong. Hoe loopt het 
met de aanmeldingen?

Scherders: „Dat loopt goed. Als corona het 
leven niet zo beheerste, hadden we al lang 
fysieke bijeenkomsten belegd om leveranciers 
te informeren over onze plannen en doelen, 
maar dat gaat nu niet. We zetten filmpjes op 
onze website en hebben leveranciers van wie 
we een adres hebben kunnen achterhalen 
een kaart gestuurd. Het was een hele klus om 
zoveel mogelijk adressen te verzamelen. We 
merkten al snel dat veel leden onderschrijven 
waarom wij deze vereniging hebben opge-
richt. De melkprijs die Vreugdenhil uitbetaalt, 
vinden wij al jaren te laag. De melkopbrengst 
is de belangrijkste factor van je resultaat, 
maar dit is tegelijk ook de factor waar wij als 
producenten het minste inzicht in hebben. 
Om onze liquiditeit te kunnen continueren, 
hebben we als melkveehouders al decennia 
lang onze focus op de kostprijs gehad. Door 
het groeiende eisenpakket en de inflatie is de 
marge tot een minimum gedaald. De aanvul-
lende eisen die Vreugdenhil ons stelt, moeten 
op een juiste manier worden vergoed, want 
we zien daar in de melkprijs niets van terug. 

In 2019 was de maximale melkprijs bij een 
jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk en 
met 4,42 procent vet en 3,57 procent eiwit 37 
euro per 100 kilo, na heffing van ZuivelNL. 
Hoeveel is dat te weinig?
Van Selm: „Voor een juiste analyse is het 
belangrijk om te kijken naar een meerjarig 
gemiddelde van de werkelijk uitbetaalde 
melkprijs. Dit betreft een prijs inclusief de 
uitbetaalde vergoedingen en niet inclusief 
alle vergoedingen. De lagere melkprijs bij 
Vreugdenhil heeft naast negatieve gevolgen 
voor de liquiditeit ook steeds grotere gevol-
gen voor de financieringsruimte.” 
Scherders: „0,05 cent van het melkgeld 
dragen we af aan ketenorganisatie ZuivelNL, 
maar wat gebeurt daar? Ze wordt hoofd-
zakelijk geregisseerd door de verwerkende 
partijen en niet door de leveranciers. Ook dat 
moet transparanter. Wie betaalt, bepaalt.”

Waarom zouden andere Vreugdenhil-leveran-
ciers lid moeten worden van de leveranciers-
vereniging?

Michiel Scherders (l) en Dick van 
Selm zijn bestuursleden van de 
leveranciersvereniging. „Wij willen 
zeker koplopers zijn, maar willen 
wel weten waar en hoe extra ei-
sen tot waarde worden gemaakt.” 

Ik ben als melkveehouder 
geen trotse leverancier 
van Vreugdenhil
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Heeft u vragen en/of opmerkingen, 
neem dan contact op met de 
redactie via redactie@melkvee.nl 
of tel 0314 – 62 64 38.

@

Wij zijn een transparante particuliere zuivelonderne-
ming en gaan de gesprekken met de leveranciersver-
eniging open en constructief aan, luidt de reactie van 
CEO Albert de Groot van Vreugdenhil Dairy Foods. 
„Onze melkveehouders zijn een belangrijk onderdeel 
in onze continuïteitsgedachte. Wij delen de zorgen die 
er zijn in de sector. Wij opereren in 130 landen waar 
de klant-eisen complex zijn en het een uitdaging is de 
klantvraag transparant te vertalen. Wij communiceren 
bewust actief onze jaarcijfers. En voor verdieping kun-
nen melkveehouders bij ons terecht. Ik sta er zelfs voor 
open dat melkveehouders meegaan naar onze klanten 
over de wereld. Prima als vanuit een ander perspec-

tief beoordeeld wordt of de waarde die de klant aan 
ons product toekent, voldoende is. Want wij en onze 
melkveehouders streven het zelfde belang na: een 
gezonde melkveehouderij, ook voor de toekomst. Ook 
in de toekomst hebben we te dealen met marktdyna-
miek. Wij willen boeren generatie-overstijgend aan 
ons binden op basis van een goede relatie.” 
De Groot geeft aan dat op dit moment melkveehou-
ders op de wachtlijst staan om aan Vreugdenhil te 
leveren. „Wij willen boeren aan ons binden”, zegt hij, 
„maar het blijft de keuze van de boer om bij ons te 
blijven. Die vrijheid hoort bij een particuliere verwer-
ker.”

CEO Vreugdenhil: ‘Begrip voor zorgen in de sector’

Tekst: Mascha Scharenborg
Beeld: Susan Rexwinkel

de krijgen voor de aan ons gestelde eisen. 
Zolang we niet weten of we die ontvangen, 
blijft het gebrek aan vertrouwen.” 
Van Selm: „We willen serieus worden geno-
men. Blijven praten en klagen lost niets op. 
We zijn geen treuzelaars en willen nu actie. 
En ja, dan kan het zo zijn dat leveranciers 
geen lid worden, maar straks wel meeliften 
op ons succes. Het is ieders morele keuze om 
wel of niet bij te dragen. Persoonlijk zien wij 
de noodzaak van een dergelijk initiatief en 
we zijn dan ook vastbesloten er de nodige 
tijd, geld en energie in te investeren.”

procent is. Dat geeft een goed gevoel. Maar 
wat wij willen, is meer inzicht in de marge-
verdeling en we vinden dat we daar recht 
op hebben. De melkveehouder anno 2020 
verlangt meer inzicht.”

Wat vinden jullie van de 240 miljoen aan 
investeringen die Vreugdenhil in de periode 
2015 tot en met 2019 heeft geactiveerd?
Van Selm: „Als ondernemer snap ik als geen 
ander dat het belangrijk is om te innoveren 
en te investeren, maar deze investeringen 
mogen geen aanleiding zijn voor een lagere 
melkprijs.” 
Scherders: „Het is belangrijk om als bedrijf 
naar toekomst te kijken en hierop te investe-
ren. Het vertrouwen is door de lage melkprijs 
de laatste jaren helaas wel flink afgenomen. 
In hoeverre de nieuwbouw hierin een rol 
heeft gespeeld is moeilijk te beoordelen. Ik 
hoop dat ik hierdoor in de toekomst bij een 
vergelijking van boekhoudingen met colle-

ga’s weer trots kan zijn op mijn melkafnemer, 
want dat ben ik nu niet.”

Jullie zijn gemiddeld een halve dag per week 
kwijt aan de leveranciersvereniging. Vanwaar 
die inzet?
Scherders: „De afgelopen jaren is de verwer-
king, middels ZuivelNL, NZO en Duurzame 
Zuivelketen, steeds meer gaan samenwerken. 
Hierdoor ontstaat bij de producenten juist 
een tegenovergestelde ontwikkeling: meer 
differentiatie tussen waardes en belangen. 
Dit komt onze positie als producent niet 
ten goede. Door melkveehouders te verbin-
den via een vereniging verwachten we het 
gemeenschappelijke belang te vertegen-
woordigen. Dat is niet alleen in ons belang, 
maar voor de lange termijn ook in dat van 
Vreugdenhil. Om in de toekomst duurzaam te 
kunnen blijven produceren, zijn transparantie 
en een goed verdienmodel noodzakelijk. Wij 
willen duidelijk hebben of we de juiste waar-

Het bestuurswerk voor de leveranciersvereniging kost tijd en energie, maar volgens Scherders en Van Selm is blijven klagen niet de oplossing.
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