
 

- Persbericht - 
 

Houdt Vreugdenhil Dairy Foods zich aan de Wet oneerlijke 
handelspraktijken? 

22 november 2022 Leveranciers van Vreugdenhil Dairy Foods (VDF) stappen naar de 
Geschillencommissie uit onvrede over de eenzijdige bepaling van de maandelijkse melkprijs. 
Een grote groep melkveehouders, verenigd in Holland Dairy Producers (HDP), heeft de directie van 
VDF herhaaldelijk verzocht duidelijkheid te geven over de melkprijssystematiek en de maandelijkse 
melkprijsbepaling. De zuivelfabriek antwoordt steevast (zonder nadere onderbouwing) dat de 
melkprijs marktconform is. Ze wenst geen transparant melkprijssysteem overeen te komen met 
haar leveranciers. 
 
‘Het moet nu door de Geschillencommissie beantwoord worden of Vreugdenhil Dairy Foods zich aan 
de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wet OHP) houdt en eenzijdig maandelijks de melkprijs voor ons 
als leveranciers mag vaststellen en veranderen’, aldus HDP-voorzitter Dick van Selm.  
Vorig jaar is de Wet OHP ingevoerd. Deze wet bepaalt dat grotere afnemers niet eenzijdig wijzigingen 
mogen doorvoeren als het gaat om afspraken met leveranciers over bijvoorbeeld volumes, 
leveringstijden, betalingsvoorwaarden en prijzen van de leveringen. 
 
VDF bepaalt eenzijdig de prijs 
Al sinds jaar en dag bepaalt VDF als inkoper en afnemer van de melk de prijs voor de boer. Dat 
gebeurt maandelijks 10 dagen na afloop van de maand waarin de melk is geleverd. Na de 
prestatiedip van VDF in 2016 en 2017 heeft een groep melkveehouders van VDF zich verenigd in 
HDP. Ze zijn gaan nadenken over hoe de belangen van leveranciers het beste gediend worden. 
Oogmerk is om de geleverde melk tegen de juiste waarde te laten vergoeden.  
 
Van Selm: ‘Ons motto is “Melk met de juiste waarde!” Het is te gek voor woorden dat je anno 2022 
als leverancier en verkoper van de melk geen enkele invloed hebt op je eigen verkoopprijs. Die wordt 
volledig bepaald door de afnemer van de melk. Draait de fabriek goed en worden de winsttargets 
behaald, dan is er ruimte om de melkprijs op te krikken. Maar draait de fabriek matig of slecht dan 
krijg je als leverancier een mindere melkprijs.’ Volgens de voorzitter krijgen de leveranciers zelfs geen 
uitleg over hoe de basiswaarde van de melk is berekend en hoe de ontwikkelingen in de afzetmarkt 
precies invloed hebben op de prijs. 
 
HDP vindt dat leverancier en afnemer meer in partnership transparante afspraken moeten maken 
over volumes, kwaliteit, duurzaamheid en prijs. VDF wil daar echter niks van weten en blijft 
volhouden dat de uitbetaalde melkprijs marktconform is. Leveranciers zouden moeten vertrouwen 
op het ondernemerschap en de goede bedoelingen van de zuivelfabriek. Op dit moment voert VDF 
de ranglijst van de Nederlandse melkprijzen aan. Van Selm: ‘We praten niet over de laatste cent, 
maar over een transparant systeem waarmee onze melkprijs wordt bepaald.’  
  



 

 
Grondstofwaarde hoog 
De behoefte aan meer transparantie over het melkprijssysteem van VDF is onder leveranciers echter 
hoog, omdat de afgelopen twee jaar de zuivelmarkt booming is met ongekend hoge prijzen voor de 
standaardproducten.  
Michiel Scherders, bestuurslid en woordvoerder van HDP: ‘Wanneer je als leverancier bij VDF de 
afgelopen twee jaar consequent melk voor de standaardproducten boter en mager melkpoeder op 
de dagelijkse handelsmarkt zou hebben afgezet, dan had je in deze periode gemiddeld een circa 5 
cent per liter hogere melkprijs kunnen realiseren dan VDF heeft uitbetaald (dit is zonder aanvullende 
toeters en bellen van marketing en specifieke afnemerseisen). Dit geldt trouwens ook voor bijna alle 
andere Europese zuivelbedrijven.’ 
 
De zuivelmarkt en met name de doorvertaling van prijzen naar leveranciers door de zuivelfabriek is 
dus niet transparant. VDF wenst voorzichtig mee te werken aan de ontwikkeling van een 
benchmarkmodel om naast haar uitbetalingsprijs te leggen. Maar VDF wil deze benchmark absoluut 
niet leidend laten zijn voor de melkprijsbepaling, zoals tijdens de afgelopen 
leveranciersvergaderingen ook nog eens duidelijk is gesteld. Als reden wordt gegeven dat de 
continuïteit van de fabriek in het geding zou kunnen komen wanneer de prestaties van de verwerking 
en sales tegenvallen. HDP stelt dat het niet langer acceptabel is om bij mindere prestaties van de 
afnemer de melkprijs voor de leverancier als sluitpost te gebruiken.  
Wel heeft de onderneming, mede onder druk van HDP, enige veranderingen in de omgang met 
leveranciers doorgevoerd. Zo zijn de algemene voorwaarden een half jaar voor de start van het 
nieuwe jaar gecommuniceerd en zal met ingang van 2023 de maandelijkse melkprijs vooraf of aan 
het begin van de maand van levering worden vastgesteld. Melkveehouders hebben een opzegtermijn 
van 12 maanden. 
 
Inzicht in melkprijs is noodzakelijk 
De eenzijdige melkprijsbepaling door VDF blijft echter uitgangspunt. Van Selm: ‘We staan voor een 
periode waarbij de marktprijzen van zuivel hoogstwaarschijnlijk regelmatig zullen wijzigen en de 
overheidsmaatregelen ongewis zijn. Daarom is het voor ons als leveranciers nog noodzakelijker een 
goed inzicht in de melkprijsontwikkeling te hebben.’ 
 
Van Selm: ‘Een duidelijke uitspraak waarin helder wordt dat de wijze van melkprijsbepaling van VDF 
in strijd is met de Wet OHP is daarom zeer welkom’. Na raadpleging en ondersteuning van de leden is 
de stap naar de Geschillencommissie nu gezet. ‘Gezien de ingewonnen juridische adviezen zien we 
het oordeel van de commissie met vertrouwen tegemoet’, besluit Dick van Selm. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Holland Dairy Producers (HDP) is een vereniging van leveranciers van Vreugdenhil Dairy Foods welke 
in 2020 is opgericht. Zij vertegenwoordigt circa 200 miljoen kg melk.  
 
Voor meer informatie: 
Michiel Scherders, melkveehouder in Molenschot en woordvoerder HDP, tel. 06-23264650 


