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Een betere melkgeldprijsEen betere melkgeldprijs

Aangetoond wordt dat:

•Productschap Zuivel,
•LTO,
•Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij•Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij

en de
•Melkfabrieken, 

bij een verplichte vaste Europese melkprijs soms 28% 
melkgeld niet uitbetaalden.

Hoe betrouwbaar zijn deze partners als de melkprijs 
geheel vrij wordt? (liberalisering)



Europese verordeningEuropese verordening

Europese verordening over uitbetalen van ruwe 
melk vanaf de boerderij tot april 2004

Die meldt: dat ruwe melk wordt uitbetaald volgens de 
richtprijs op basis van vetgehalte (3,7%) en  gewicht.

Geen enkele lidstaat mag zich verder met deze 
richtprijs bemoeien.

Hier is jurisprudentie van het Europese Hof over.

De familie Beukeveld  heeft ook zo’n zaak gewonnen over 
valse vermeende verontreinigingen in de melk.



Nederlands Landbouwbesluit 1994Nederlands Landbouwbesluit 1994

• Echter melk werd plotseling ook uitbetaald op basis 
van eiwitgehalte en kwaliteit.

• Op grond van vetgehalte, eiwit, gewicht en kwaliteit • Op grond van vetgehalte, eiwit, gewicht en kwaliteit 
werd in Nederland en waarschijnlijk in geheel Europa 
melk uitbetaald in strijd met de EG verordening.

• In geheel Europa, daar de Europese melkprijzen altijd 
te dicht bij elkaar lagen en het op verboden 
prijsafspraken leek. 



In heel Europa gold één richtprijs In heel Europa gold één richtprijs 
voor melkvoor melk

• In heel Europa gold een richtprijs voor de ruwe melk 
waar niemand van mocht afwijken om zorg te dragen, 
dat alle veehouders een gelijke prijs voor hun melk 
kregen en toch had elk land zijn eigen prijsafspraken kregen en toch had elk land zijn eigen prijsafspraken 
en prijzen voor de melk.

• LTO is gevraagd hoe dit kon en heeft hier nooit op 
gereageerd.



Centraal Orgaan ZuivelCentraal Orgaan Zuivel

• In 1998 meldt COZ dat de maatschap Beukeveld 
penicilline in de ruwe melk heeft en houdt de helft van 
de melkprijs in.

• Er is nooit penicilline op de boerderij geweest en de 
inhouding wordt betwist.

• Ons aanbod om een contra-expertiseuit te voeren kan 
niet daar het COZ worden uitgevoerd, daar COZ de 
betreffende melk al heeft weg gegooid. 



COZ en Productschap ZuivelCOZ en Productschap Zuivel

• Het Productschap Zuivel neemt de klachtenprocedure over 
en wij moeten de Algemene wet bestuursrecht volgen.

• De controleprocedure bij COZ is compleet belachelijk, een 
gecertificeerdcontrole instituut onwaardig (en in strijd gecertificeerdcontrole instituut onwaardig (en in strijd 
met EU regels).

• COZ en PZ zijn dermate hautain dat zij hier niets mee 
doen. Boet is boete. Beukeveld tekent bezwaar aan en moet 
voor hoor en wederhoornaar PZ.



Beroep bij College van Beroep v/h Beroep bij College van Beroep v/h 
BedrijfslevenBedrijfsleven

• De bezwaarprocedure stelt bij PZ niets voor en 
Beukeveld tekent beroep aan bij CBB.

• Vragen over de melkcontrole procedure worden gesteld • Vragen over de melkcontrole procedure worden gesteld 
om hier inzage in te verkrijgen.

• Gevraagd wordt ook waar het COZ de bevoegdheid 
vandaan haalt om sancties op te mogen leggen (sancties 
opleggen is bij wet geregeld). 

• Heeft PZ of COZ deze bevoegdheid?



CBB en het Europese HofCBB en het Europese Hof

• Het CBB heeft geen antwoord op de vraag of het PZ de 
bevoegdheid heeft om sancties op het uitbetalen van 
melk op te mogen leggen.

• CBB legt deze vraag voor aan het Europese Hof

• Collega veehouder Kuipers heeft daar een soortgelijk 

probleem lopen en wij mogen ons invoegen.



Uitspraak Europese HofUitspraak Europese Hof

• Het Europese Hof meldt, dat een lidstaat zich niet mag 
bemoeien met het uitbetalen van de melkprijs daar dit 
voorbehouden is aan het Europees Parlement. 

• Ook niet bij kwaliteitsproblemen

• Beukeveld eist op basis van deze uitspraak van het Hof 
bij het PZ alle kortingen op het uitbetalen van het 
melkgeld terug.



Europees ParlementEuropees Parlement

• Met vijf woorden heft het Europees Parlement plots de 
richtprijs voor ruwe melk per 1 april 2004 op.

• Artikel 3 verordening 1295 vervalt.• Artikel 3 verordening 1295 vervalt.

• Vanaf 1 april 2004 is er geen richtprijs meer voor ruwe 
melk en kan de markt doen en laten wat de markt voor 
hun portemonnee goeddunkt. 



RichtprijsRichtprijs

• Vanaf 1994 tot aan 1 april 2004 lag de richtprijs dus 
vast en mocht een lidstaat zich hier niet mee bemoeien.

• Toch deed de Nederlandse regering dit via de • Toch deed de Nederlandse regering dit via de 
Landbouwverordening en kreeg het PZ de bevoegdheid 
ook op grond van eiwit en kwaliteit melk uit te betalen.

• Deze bevoegdheid was in strijd met de Europese 

verordening en niet rechtsgeldig.



Onrechtmatige daadOnrechtmatige daad

• Handelen in strijd met de wet en regelgeving is een 
onrechtmatige daad en de maatschap Beukeveld eist alle 
onrechtmatig ingehouden gelden op de melk bij PZ terug.

• PZ meldt: het besluit is verjaard en weigert terugbetaling.• PZ meldt: het besluit is verjaard en weigert terugbetaling.

• Beukeveld meldt: een onrechtmatige daad verjaart pas na 
5 jaar.

• Onze eis startte in oktober 2005 en liep al vanaf juni 1998 
(lopende procedure).



Uitbetaling melkgeld Uitbetaling melkgeld 
maatschap Beukeveld in 2000maatschap Beukeveld in 2000

Overzicht: levering en uitbetaling van het melkgeld over het jaar 2000

Maand hoeveelheid vetgehalte uitbetalen uitbetaald onrechtmatig ingehouden
percentage tekort
betaald

kg % € € € %

jan-00 43369 4,283 16485,91 12395,13 4090,78 24,8
feb-00 43530 4,189 16183,95 12616,52 3567,43 22,0
mrt-00 45260 4,185 16811,08 12166,56 4644,52 27,6mrt-00 45260 4,185 16811,08 12166,56 4644,52 27,6
apr-00 47028 4,273 17835,08 12826,12 5008,96 28,1
mei-00 53116 4,129 19465,06 14769,80 4695,26 24,1
jun-00 40593 4,196 15117,23 11783,98 3333,24 22,0
jul-00 39460 4,216 14765,33 11117,77 3647,56 24,7

aug-00 36763 4,079 13309,15 12757,09 552,05 4,1
sep-00 32146 4,260 12154,08 11450,03 704,05 5,8
okt-00 35607 4,270 13494,25 12771,63 722,63 5,4
nov-00 44094 4,452 17422,89 15645,12 1777,77 10,2
dec-00 51147 4,288 19465,27 15379,57 4085,70 21,0
totaal 512113 192509,29 155679,33 36829,96 19,1

nabetalingen 10466,65
transport naar de fabriek -6000,00

Teweinig ontvangen melkgeld 192509,29 160145,98 32363,31 16,8 %

In 2000 gold de richtprijs € 30,98 per 100 kg melk bij een vetgehalte van 3,7% 



Totale teruggaveTotale teruggave

In deze 9 jaren is voor ruim 250.000 euro aan melkgeld  
niet aan de maatschap Beukeveld uitbetaald.

Dit bedrag is zonder de wettelijke rente.Dit bedrag is zonder de wettelijke rente.

Dit bedrag zonder rente op rente claimden wij bij het PZ.



Geen hulp bij de inhoudingen Geen hulp bij de inhoudingen 

•Productschap Zuivel

•LTO

•Ministerie van Landbouw, N. en V.  

om dit melkgeld alsnog te krijgen.

Integendeel zij liegen en bedriegen allen 
om deze teruggave te verhinderen.



Totaal onrechtmatig ingehoudenTotaal onrechtmatig ingehouden
melkgeld in Nederlandmelkgeld in Nederland

Maatschap Beukeveld is een gemiddelde maatschap.
Ingehouden bij Beukeveld is ruim 250.000 euro.

250.000 euro is gemiddeld per veehouder ingehouden

25.000 veehouders in Nederland

Totaal ruim 6 miljard Euro!!

Op Europees niveau is hier een veelvoud van ingehouden!
En alle Europese melkveehouders is hetzelfde overkomen!

Zij liegen en bedriegen de veehouders, zelfs bij een bij wet 
verplicht melkprijs. Laat staan bij liberalisatie!!!!!!!!



Het ABC principe van rechtbankenHet ABC principe van rechtbanken

A. Maatschap Beukeveld meldt deze onrechtmatigheid 
bij PZ. 

B. PZ maakt hier een besluit van en meldt dat het besluit 
inmiddels is verjaard.

C. College van Beroep voor het Bedrijfsleven gaat alleen C. College van Beroep voor het Bedrijfsleven gaat alleen 
maar op het besluit van PZ in (B) en doet niets met de 
onrechtmatigheid tegen de richtprijs voor melk (A).

Over het onrechtmatig inhouden van het melkgeld (A) 
wordt door de rechter niet geoordeeld.  Op (A) kan niet 
meer terug worden gevallen. Einde oefening?

Het ergste komt nog: deze rechter liegt, is sterk bevooroordeeld 
en was hoofd van de afdeling Rechtsbescherming van het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.



De bevooroordeelde rechter van het CBBDe bevooroordeelde rechter van het CBB

Mr C.J. BORMAN functies en nevenfuncties

Hoofd afdeling Rechtsbescherming Ministerie Landbouw, Natuur en Visserij
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 270594
Rechter rechtbank Den Haag 11295
NU
Den Haag Rechter, Staatsraad bij de Raad van StateDen Haag Rechter, Staatsraad bij de Raad van State
NEVENFUNCTIES
Hoofd afdeling Rechtsbescherming Ministerie Landbouw, Natuur en Visserij
Dir. Juridische Zaken contactfunctionaris
Voorzitter diaconie Gereformeerde Kerk in Voorschoten dec. 96
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 01-0399
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 01-0399
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 01-1003
Lid College van Beroep voor het Hoger Onderwijs 01-0300
Voorzitter bestuur Vereniging van PC onderwijs Voorschoten 01-0902

Medewerker Tijdschrift voor Agrarisch Recht 010101 01-1203



De bevooroordeelde rechter vanDe bevooroordeelde rechter van
het CBB inzake de het CBB inzake de melkgeldfraudemelkgeldfraude

Bron: Raad van State

Als beloning werd hij bevorderd tot raadslid bij de Raad van State 



Kunnen wij het melkgeld alsnog 
krijgen? 



Zie: Zie: www.Beukeveld.euwww.Beukeveld.eu



De Richtprijs is april 2004 verdwenenDe Richtprijs is april 2004 verdwenen



Een tijdje ging het goed Een tijdje ging het goed 
met de melkprijsmet de melkprijs

Paspoorten dubbele nationaliteit
Belasting vrij
Invoer rechten 

Daarna bergafwaarts

Iedereen is gelijk
Aangiften in EuroStaete
Bank (voor de minima)
Casino

Enz,.



De varkenscyclusDe varkenscyclus



Machtsmisbruik van industrie en bankMachtsmisbruik van industrie en bank

Paspoorten dubbele nationaliteit
Belasting vrij
Invoer rechten 
Iedereen is gelijk
Aangiften in EuroStaete
Bank (voor de minima)
Casino

Enz,.



Alles komt goed want er is overlegAlles komt goed want er is overleg

Dit berichtje stond begin juli 2009 op een achterpagina 
in de Telegraaf om aan te geven hoe belangrijk de 
melkprijs voor de meeste mensen is. 



Alles komt goed want er is overlegAlles komt goed want er is overleg

Welke partijen onderhandelen?

Zuivelcoöperaties
Centraal Bureau levensmiddelen
Boerenorganisatie LTOBoerenorganisatie LTO
De Rabobank
Vereniging van agrarische accountantsbureau
Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij

Ook de vakbonden NMV/DDB mogen 
aanschuiven.



Het komt niet goed want:Het komt niet goed want:

Welke partijen onderhandelen?

Zuivelcoöperaties : verdienen goed aan een lage melkprijs
Centraal Bureau Levensmiddelen: consument moet goedkope 
melk krijgen.melk krijgen.
Boerenorganisatie LTO: opheffendoen niets voor de boeren en 
huilen alleen maar mee met de wolven in het bos
De Rabobank: heeft voordeel bij veel faillissementen en leningen
Vereniging van agrarische accountantsbureau: voordeel bij ruling
Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij: onbetrouwbaar en 
loopt teveel achter Amerika aan. Hebben een agenda van minder 
boeren die meer en harder (voor de banken) moeten werken.
Ook de vakbonden NMV/DDB: mogen aanschuiven doch zijn 
onderling verdeeld (een vuist maken)



Wie moeten over de melkprijs Wie moeten over de melkprijs 
onderhandelen?onderhandelen?

Het ministerie van LNV

En de veehouders (via hun gezamenlijke bonden).

Verder niemand!

Het Canadees systeem geldt hierbij als leidraad.



Ook een Europese commissieOok een Europese commissie
doet onderzoek doet onderzoek 

De commissie geeft miljoenen uit om het 
melkgebruik te promoten, miljoenen die 
niet bij de veehouders komen. 
En kijkt of de winst van de winkelketens 
wat minder kan.wat minder kan.

Hierdoor  moet de melk in de winkels 
goedkoper worden.

Via vraag en aanbod moet de melkprijs 
dan omhoog.

Te vage beloften voor de veehouders.



De schuld ligt altijd bij een anderDe schuld ligt altijd bij een ander



COLA en Bronwater duurder dan MelkCOLA en Bronwater duurder dan Melk

Alles wordt duurder 
behalve de 
landbouwproducten.

Een ei kostte 50 jaar Een ei kostte 50 jaar 
geleden 25 cent en nu 
15 eurocent.

De melkprijs daalt
en de benzine wordt 
duurder terwijl alles 
vol met olie zit.



Macht maakt het verschilMacht maakt het verschil

Dat de benzineprijs stijgt terwijl er teveel olie is, 
berust op macht, tijd en handigheid.

De veehouders hebben deze drie eigenschappen De veehouders hebben deze drie eigenschappen 
ruim voldoende aanwezig.



Macht maakt het verschilMacht maakt het verschil

16.600.000 consumenten

20.000 veehouders

Vijf melkfabrieken

Vijf supermarkten

16.600.000 consumenten



Macht maakt het verschilMacht maakt het verschil

Vijf supermarkten

16.600.000 consumenten

LTO

20.000 veehouders

Vijf melkfabrieken

Vijf supermarkten
LTO

LNV

Overigen



Macht maakt het verschilMacht maakt het verschil

16.600.000 consumenten

20.000 veehouders

Vijf melkfabriekenVijf supermarkten

16.600.000 consumenten



Macht maakt het verschilMacht maakt het verschil

Vijf supermarkten

16.600.000 consumenten

LTO

20.000 veehouders

Vijf melkfabrieken

Vijf supermarktenLTO

LNV

Overigen



Macht maakt het verschilMacht maakt het verschil

16.600.000 consumenten

20.000 veehouders

Vijf melkfabrieken

Vijf supermarkten

16.600.000 consumenten



ErEr is wel macht!is wel macht!



Huidige acties hebben geen effectHuidige acties hebben geen effect
gehad, het moet dus andersgehad, het moet dus anders



Beperkt effect in BrusselBeperkt effect in Brussel



Melkprijseisen voor de Melkprijseisen voor de 
Nederlandse veehoudersNederlandse veehouders

Vanaf 1-1-2009:

5% minder melkproductie

50 eurocent/liter (bij 4,2% vet en 3,7% eiwit)50 eurocent/liter (bij 4,2% vet en 3,7% eiwit)

Jaarlijks wordt daarna op ministerieel niveau 
vooraf een productie- en prijsafspraak met 
de veehouders gemaakt. Per kwartaal vindt controle en 
bijstelling plaats.

LTO, PZ, banken, melkfabrieken, supermarkten, 
voedingsorganisaties, boekhouders en dergelijke
zijn niet bij deze onderhandelingen aanwezig.



Acties nooit op eigen gebied met Acties nooit op eigen gebied met 
eigen middelen voereneigen middelen voeren

Oorlogen moet je nooit op je eigen grondgebied 
met je eigen middelen voeren (geen melk op het land).

Hou de actie buiten de melk om voor de melk.Hou de actie buiten de melk om voor de melk.

Geen acties met melk, want dan wordt in je eigen 
vingers gesneden.



VoorstelVoorstel

Denk aan een trekkeruurtje met een grote aanhangwagen 
elk derde dinsdag in de maand vanaf 15.00 uur in geheel 
Nederland.

Het kost u eenkwartiertje om hiermee naar uw naastete 
rijden en drie kwartiertjes om weer thuis te komen.

Voor het melken is iedereen dan weer thuis.

Dit kan ook in geheel Europa.



VoorstelVoorstel

Denk aan een trekkeruurtje met een grote aanhangwagen elk derde dinsdag 
in de maand.

Bedenk dat elke maand vier dinsdagen heeft en elke week zeven dagen. 
Samen is dat meer dan 30 keer.

Als het niet om 15.00 uur lukt dan wel rond 17.00 uur, rond 8.00 uur of 
beide tegelijk.

Deze actie kan overal plotseling opduiken, weer verdwijnen en hoeft geen 
uurtje te duren doch kan flink uitlopen. Uw trekker  mag immers worden 
gezien. Uw naaste heeft hier recht op.

EuroStaete uit noodzaak om te overleven ontstaan o.a. vanwege de 
melkfraude en corruptie van de Nederlandse overheid steunt de eerlijke 
strijd van veehouders om een eerlijke prijs voor hun rauwe melk.



EuroStaete voor altijdEuroStaete voor altijd


