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Geachte heer ….., 

 

Ten vervolge op ons gesprek van 17 november 2004, ontving ik op 30 november 2004 uw verzoek om 

een informele zienswijze inzake het hanteren van een kwaliteitsborgingsysteem door Royal Friesland 

Foods (voorheen: Friesland Coberco Dairy Foods). Omdat het stellen van eisen aan het 

productieproces en de kwaliteit van boerderijmelk zich bij meer zuivelondernemingen voor lijkt te 

doen, zal deze informele zienswijze een openbaar karakter krijgen en worden gepubliceerd op de 

website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).  

 

Achtergrond 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) heeft op 14 

maart 2000 geconcludeerd dat de regeling Keten Kwaliteit Melk (KKM), na het buiten toepassing laten 

van enkele bepalingen, niet in strijd was met artikel 6 van de Mededingingswet (hierna: Mw).1 In de 

jaren daarna hebben diverse rechters zich uitgelaten over de toelaatbaarheid van het stellen van 

kwaliteitseisen door zuivelondernemingen. Deze rechterlijke uitspraken hebben niet geleid tot 

duidelijkheid over onder meer de vraag of zuivelondernemingen langs privaatrechtelijke weg eisen 

mogen stellen aan melkveehouders betreffende het productieproces en de kwaliteit van 

boerderijmelk. Daarenboven wordt de door het Productschap Zuivel opgestelde publiekrechtelijke 

regeling “Zuivelverordening 2002, Integrale Borging Kwaliteit Boerderijmelk”  ingetrokken.  

 

Tegen deze achtergrond worden de door u voorgelegde vragen beantwoord. 

 

 

                                                                 
1 Zaak 1237/Ontheffingsaanvraag Stichting Keten Kwaliteit Melk, besluit van de d-g NMa van 14 maart 2000. 



 

 

Vraag 1. 

Mag een zuivelonderneming, die al dan niet beschikt over een economische machtspositie op de markt 

voor de inkoop van boerderijmelk, eisen stellen aan melkleveranciers op het gebied van het productieproces 

en de kwaliteit van de melk die verder gaan dan de wettelijke voorschriften? 

 

Iedere onderneming, ook een onderneming met een economische machtspositie, mag 

(kwaliteits)eisen stellen aan haar leveranciers ter borging van de kwaliteit van het geleverde product. 

Dat geldt dus ook voor zuivelondernemingen die boerderijmelk afnemen van melkveehouders. Indien 

een zuivelonderneming zelfstandig besluit objectieve, transparante en non-discriminatoire 

kwaliteitseisen te stellen die verder gaan dan de huidige wettelijke eisen voor het productieproces en 

de kwaliteit van boerderijmelk, is dat niet in strijd met nationale en Europese mededingingsregels. 

Integendeel, zuivelondernemingen kunnen hierdoor concurreren op kwaliteit, hetgeen de 

mededinging kan bevorderen.  

 

Hierbij past de volgende kanttekening: De markt voor boerderijmelk wordt gekenmerkt door 

langlopende afspraken tussen melkveehouders en zuivelondernemingen in de vorm van contracten in 

de private of coöperatieve sfeer, hetgeen ertoe leidt dat de markt voor boerderijmelk een grote mate 

van starheid vertoont. Deze starheid wordt bevorderd door het feit dat het merendeel van de aanvoer 

van boerderijmelk in Nederland in handen is van zuivelcoöperaties, die veelal beperkingen hebben 

gesteld aan de toetreding van nieuwe leden. Daarnaast is de geografische markt voor boerderijmelk 

regionaal en wordt bepaald door het werkgebied van een zuivelonderneming.2 Melkveehouders zijn 

derhalve in de regel gebonden aan een zuivelonderneming. Deze situatie brengt met zich mee dat de 

mededingingsrechtelijke beoordeling van eisen voor het productieproces en de kwaliteit van 

boerderijmelk mogelijk anders kan uitvallen indien de door een zuivelonderneming gehanteerde eisen 

in redelijkheid niet haalbaar zijn voor een aanzienlijk aantal bij de zuivelonderneming aangesloten 

melkveehouders.  

 

 

Vraag 2. 

Mogen andere zuivelondernemingen vergelijkbare eisen stellen? 

 

Ja, het is aannemelijk en ook logisch verklaarbaar dat de door individuele zuivelondernemingen 

gestelde eisen aan het productieproces en de kwaliteit van boerderijmelk gelijkenissen met elkaar 

zullen vertonen. Indien een zuivelonderneming zelfstandig besluit kwaliteitseisen te stellen aan het 

productieproces en de kwaliteit van boerderijmelk en die kwaliteitseisen vertonen gelijkenissen met 

de kwaliteitseisen van andere zuivelondernemingen, is dat niet in strijd met de  mededingingsregels. 

 

 

 

Vraag 3. 

                                                                 
2 Zaak 1132/FCDF – De Kievit, besluit van de d-g NMa van 7 juli 1999, randnummers 80 tot en met 119. 



 

 

Maakt het verschil wie de keuring van het productieproces en de kwaliteit van melk verricht? 

 

Neen. Het ligt in de rede dat een zuivelonderneming voor het uitvoeren van controlerende en 

toezichthoudende werkzaamheden op de tenuitvoerlegging en naleving van de eisen aan het 

productieproces en de kwaliteit van boerderijmelk gebruik maakt van de diensten van een hiertoe 

bekwame organisatie of onderneming. De individuele keuze van een zuivelonderneming voor een 

bepaalde controleorganisatie levert in beginsel geen mededingingsrechtelijk probleem op. 

 

 

Vraag 4. 

Mag een zuivelonderneming de extra kosten die zijn gemoeid met het gescheiden inzamelen van niet-

conforme melk en de lagere opbrengst van die melk, verdisconteren in de melkprijs? 

 

Een zuivelonderneming moet voor het ophalen en verwerken van melk afkomstig van 

melkveehouders die niet voldoen aan de gestelde eisen aan het productieproces en de kwaliteit van 

boerderijmelk een gescheiden productiestroom en ophaalsysteem in stand houden. Dit brengt in de 

regel extra kosten met zich mee. Daarnaast is de prijs voor melk van een lager kwaliteitsniveau in het 

algemeen lager. 

 

Een zuivelonderneming kan, gelet op de extra kosten en de lagere opbrengst van melk van een lager 

kwaliteitsniveau, een andere prijs betalen voor boerderijmelk die niet voldoet aan de gestelde eisen 

aan het productieproces en de kwaliteit van boerderijmelk. De nationale en Europese 

mededingingsregels verzetten zich hier niet tegen, ook niet in het geval van een onderneming met 

een economische machtspositie3.  

 

Indien alle extra kosten die gemoeid zijn met de instandhouding van een gescheiden 

productiestroom en ophaalsysteem zullen worden doorberekend aan de melkveehouder die niet 

voldoet aan de eisen aan het productieproces en de kwaliteit van boerderijmelk, is het mogelijk dat de 

melkprijs die de betrokken melkveehouder zal ontvangen dusdanig laag zal zijn dat levering van melk 

niet opportuun zal zijn. Gezien de kenmerken van de markt voor boerderijmelk en de hieruit 

voortvloeiende gebondenheid van een melkveehouder aan een zuivelonderneming (zie onder Vraag 

1), ligt het in de rede dat een zuivelonderneming bij het stellen van nieuwe eisen aan het 

productieproces en de kwaliteit van boerderijmelk, voordat alle kosten worden doorberekend, de 

melkveehouder de mogelijkheid biedt om binnen een redelijke termijn te voldoen aan die nieuwe 

eisen. 

 

                                                                 
3 Artikel 24 Mw en/of artikel 82 EG verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een economische machtspositie. 

Een vorm van misbruik van economische machtspositie is het ten opzichte van gelijkwaardige handelspartners 

toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmee nadeel berokkenend bij de 

mededinging. Het leveren van een lagere kwaliteit melk dan door de zuivelonderneming geëist is echter een 

ongelijkwaardige prestatie, waar ook een ongelijke voorwaarde tegenover mag staan. 



 

 

Vraag 5. 

Is een zuivelonderneming, ongeacht of zij een economische machtspositie heeft, verplicht melk af te 

nemen van melkveehouders die weigeren aan de door de zuivelonderneming gestelde borgingseisen te 

voldoen? 

 

Een weigering om melk af te nemen van een melkveehouder door een zuivelonderneming, ongeacht 

of de zuivelonderneming een economische machtspositie heeft, kan objectief gerechtvaardigd zijn 

indien deze is gebaseerd op puur zakelijke en bedrijfseconomische overwegingen. Als een aantal 

melkveehouders niet voldoet aan de door de zuivelonderneming gestelde eisen aan het 

productieproces en de kwaliteit van boerderijmelk, kan een zuivelonderneming deze melk weigeren af 

te nemen. De extra kosten (melk van een lager kwaliteitsniveau dan geëist door de zuivelonderneming 

en/of de instandhouding van een gescheiden productiestroom en ophaalsysteem) kunnen een 

objectieve rechtvaardiging vormen voor de weigering om melk af te nemen. De inhoud van de 

geldende contractuele afspraken tussen zuivelonderneming en melkveehouder is hier maatgevend.4 

 

Gezien de kenmerken van de markt voor boerderijmelk en de hieruit voortvloeiende gebondenheid 

van een melkveehouder aan een zuivelonderneming (zie onder Vraag 1), ligt het in de rede dat een 

zuivelonderneming, alvorens het contract met de melkveehouder zou worden beëindigd, de 

melkveehouder alsnog de mogelijkheid biedt om binnen een redelijke termijn te voldoen aan de eisen 

aan het productieproces en de kwaliteit van boerderijmelk.  

 

 

Ik vertrouw erop hiermee uw vragen afdoende te hebben beantwoord. 

 

Voor de goede orde merk ik op dat deze brief, die is gebaseerd op de door u overgelegde informatie, 

een informele zienswijze vormt die de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

niet bindt. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

w.g. Mevrouw mr. drs. G.G.J. ten Broeke RA 

Directie Concurrentietoezicht 

Clustermanager Handel 

                                                                 
4 Zie ook de uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem van 28 december 2004, zaaknr. 107380/KG 

ZA 04-591, LJN AR8299. 


