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Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn als melkveehouders verenigd in de leveranciersvereniging Holland Dairy Producers en leveren onze
rauwe melk aan Vreugdenhil Dairy Foods in Voorthuizen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
09040933 gevestigd te Voorthuizen.

Wij sturen u dit bericht naar aanleiding van de opname van het zogenoemde ‘borgingsprogramma’ of
‘managementinstrument’ KoeMonitor in de leveringsvoorwaarden van Vreugdenhil Dairy Foods per 1 januari
2020. Er zijn een aantal zaken waar wij ons ernstig zorgen over maken. Deze zaken hebben onder andere
betrekking op de bovenwettelijke eisen van KoeMonitor. KoeMonitor is opgebouwd uit verschillende modules en
wordt sinds 1 januari 2020 aangeboden aan alle zuivelverwerkers die zijn aangesloten bij de Nederlandse Zuivel
Organisatie (NZO). De NZO is de branchevereniging van de zuivelindustrie met 13 zuivelbedrijven als lid en deze
bedrijven zijn goed voor 98% van de zuivelproductie in Nederland (bron: homepagina www.nzo.nl).

KoeMonitor bestaat volgens de website www.koemonitor.nl uit de onderdelen KoeKompas, KoeData en KoeAlert
en ‘is een systematiek waarmee producenten van zuivelproducten kunnen aantonen dat zij voedsel produceren
volgens wettelijke eisen’. Het is derhalve in de eerste plaats ontwikkeld ten behoeve van marktpartijen en
zuivelverwerkers en niet zozeer ten behoeve van melkveehouders. In het onderstaande lichten wij onze vragen
en zorgen omtrent deze ontwikkeling toe.

De modules KoeKompas, KoeData en KoeAlert zijn gestoeld op verschillende bovenwettelijke eisen. De
regelinghouder van KoeMonitor is ZuivelNL, maar de drie onderdelen worden beheerd en uitgevoerd door
verschillende instanties waarin en waarover melkveehouders geen enkele of slechts zeer beperkt zeggenschap
hebben.

KoeKompas

Eigenaar, beheer, uitvoering, stemrecht, besluitvorming en borging: Stichting Zuivelplatform
(KvK 57012822) en Stichting KoeKompas (KvK 60456582).

KoeData

Eigenaar: Royal FrieslandCampina (RFC). Beheer & uitvoering: Royal GD BV (KvK 08117636).
Stemrecht, besluitvorming en borging: onduidelijk, dit zijn mogelijk RFC, ZuivelNL en/of NZO?

KoeAlert

Eigenaar, stemrecht, besluitvorming en borging: ZuivelNL (KvK 59667222). Beheer &
uitvoering: Stichting Zuivelplatform (KvK 57012822).

Het besluit van Vreugdenhil Dairy Foods om KoeMonitor op te nemen in de leveringsvoorwaarden is mogelijk in
strijd met de Leidraad Samenwerkende Concurrenten (ACM, februari 2019) en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Wij zetten vraagtekens bij de toegankelijkheid voor alle bedrijven die voldoen aan
de voorwaarden, de objectiviteit van de eisen die worden gesteld, transparantie en duidelijkheid over de eisen die
worden gesteld en de onafhankelijkheid van de besluitvorming voor toelating of erkenning. Mogelijk is de situatie
ten aanzien van KoeMonitor vergelijkbaar met de uitspraak van de ACM inzake de Kip van Morgen
(nieuwsbericht ACM d.d. 26-01-2015). Daarom maken wij middels deze brief melding van deze zaak bij de ACM.

Mogelijk heeft ZuivelNL recent een verzoek ingediend bij de ACM voor het verlenen van een informele zienswijze
inzake KoeMonitor. Via diverse kanalen hebben wij vernomen dat er inmiddels een onderzoek zou lopen. Graag
vernemen wij van u of dit inderdaad het geval is.

Voor ons als melkveehouders is duidelijkheid in deze kwestie van direct en essentieel belang voor ons inkomen
en eerlijke concurrentie ten opzichte van melkveehouders in het buitenland die rauwe melk leveren aan de
Nederlandse zuivelverwerkers die zijn aangesloten bij NZO en ten opzichte van melkveehouders in zowel
Nederland als daarbuiten die rauwe melk leveren aan Nederlandse zuivelverwerkers die niet zijn aangesloten bij
NZO. Voor bovenwettelijke eisen dienen melkveehouders betaald te worden.

Daar heeft Minister Schouten zich reeds duidelijk over uitgesproken in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 2304-2018 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1874.html. Zij schrijft daarin: “Als een
supermarkt bovenwettelijke eisen stelt, moeten boeren en tuinders gewaardeerd worden voor de extra inzet die
daarmee van hen verlangd wordt. In het regeerakkoord staat dat de ACM erop gaat toezien dat boeren en
tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijk eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van
duurzaamheid of dierenwelzijn”. Wij worden, net als praktisch alle andere melkveehouders in Nederland, door de
zuivelondernemingen verplicht gesteld om te voldoen aan KoeMonitor zonder dat daar een meerprijs voor ons
product tegenover staat.

Wij vertrouwen erop dat wij als leveranciersvereniging deze melding kunnen doen namens onze leden en dat u
deze melding in behandeling zal nemen. Deze melding is daarom ondertekend door mij als voorzitter. Mocht u
echter deze melding niet ontvankelijk verklaren omdat deze ondertekend dient te zijn door individuele
melkveehouders, wilt u dan contact met ondergetekende opnemen? Wij zullen in dat geval zorgdragen voor een
aanpassing van deze melding.

Indien u nadere informatie of een toelichting op deze melding op prijs stelt neemt u dan gerust contact met ons
op via het emailadres info@hollanddairyproducers.nl.

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

Holland Dairy Producers
Arnold van Dorp, voorzitter
Galgweg 2
2391 MW Hazerswoude-Dorp
Mobiel nummer: 06-20365613
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