Toelichting vaststelling Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen
Inleiding
Ter voorbereiding van de wekelijkse vergadering van de Commissie Officiële Nederlandse
Zuivelnoteringen wordt marktinformatie verzameld door de secretaris van deze commissie. De
inventarisatie van deze marktinformatie vindt plaats d.m.v. telefonische enquêtes bij diverse voor
de zuivelhandel representatieve bedrijven (producenten, handelsbedrijven en eindgebruikers).
Tijdens deze belronde geven de benaderde bedrijven een opsomming van de in de achterliggende
week gedane transacties.Tevens geven zij hun mening over de recente ontwikkelingen in de
markt. Deze marktinformatie wordt zodanig weergegeven dat deze niet herleidbaar is naar
specifieke bedrijven of personen. Bij deze marktinformatie en de noteringen is de volgende
toelichting van toepassing.

Toelichting
Voor de marktinformatie worden de prijzen van transacties voor directe levering verzameld.
Daarnaast worden eveneens transacties in acht genomen die op termijn worden verhandeld.
Onder deze transacties vallen zowel inkoop- als verkooptransacties. Als minimale hoeveelheid
wordt een hoeveelheid van 25 ton per transactie gehanteerd.
Bij de wekelijkse inventarisatie van de prijsontwikkeling wordt:
 geïnformeerd naar de in de voorafgaande week gedane transacties;
 bij de transacties van producten van Nederlandse origine (bij de producten boter, vol
melkpoeder en mager melkpoeder) ook geïnformeerd naar het afzetgebied: afzet in het
binnenland, in de EU of naar derde landen.
Bij de transacties van producten van Nederlandse origine wordt geïnformeerd naar de prijzen ‘af
fabriek’. Bij transacties van EU-product wordt geïnformeerd naar franco prijzen.
Doorberekende premies voor bijvoorbeeld merkproducten en speciaalproducten worden, daar
waar mogelijk, buiten beschouwing gelaten.
De noteringen hebben betrekking op de prijzen voor directe levering van de navolgende producten
conform de Regeling Interventie 2017, in de soort, de hoedanigheid en de verpakking, zoals achter
elk product aangegeven:
a. Verse boter uit zure of zoete room, voorzien van het EG-erkenningsnummer van het
productiebedrijf, verpakt in een karton met een inhoud van 25 kilogram;
b. Vol melkpoeder dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid;
c. Magere melkpoeder dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid en voldoet aan de in
de internationale handel erkende kwaliteitsstandaard ADPI extra grade;
d. Magere melkpoeder voor veevoederdoeleinden dat volgens het verstuivingsprocedé is
bereid en voldoet aan de voor de kalvermelkindustrie geldende bepalingen, in bulk;
e. Weipoeder dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid, van gebruikelijke
handelskwaliteit, in bulk.
Toelichting per product:
a. Verse boter uit zure of zoete room:
Gelet op het prijsverschil van de boter uit de verschillende EU-lidstaten, wordt er bij
transacties van Europese boter geïnformeerd naar de origine.
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b. Vol melkpoeder (’Codex Standaard’):
Hier wordt verondersteld dat deze:
 een vetgehalte heeft van 26%.
Indien de melkpoeder niet voldoet aan deze criteria kan ook poeder met een
vetgehalte van 24% en 28% worden meegenomen. In dat geval dient de prijs te
worden teruggerekend naar melkpoeder van 26% vet;
 een eiwitgehalte heeft van minimaal 34% in de vetvrije droge stof;
 een vochtgehalte heeft van max. 5%;
 bedoeld is voor humane consumptie;
 niet ouder is dan 3 maanden;
 is verpakt in meervoudige exportzakken (verpakkingsgrootte van 25 kg).
c.

Mager melkpoeder extra grade (’Codex Standaard’):
Hier wordt verondersteld dat deze:
 een vetgehalte heeft van max. 1,5%.
 een eiwitgehalte heeft van minimaal 34% in de vetvrije droge stof;
 een vochtgehalte heeft van max. 5%;
 bedoeld is voor humane consumptie;
 is verpakt in meervoudige exportzakken (verpakkingsgrootte van 25 kg).

d. Mager melkpoeder voor veevoederdoeleinden:
Voor “in bulk” wordt gelezen: “onverpakt”.
e. Weipoeder:
Geïnformeerd wordt naar weipoeder voor veevoederdoeleinden. Voor “in bulk” wordt gelezen:
“onverpakt”.
De noteringen worden vastgesteld voor producten van Nederlandse origine tegen “af fabriek”
prijzen en exclusief BTW. Voor mager melkpoeder voor veevoederdoeleinden wordt, in verband
met de geringe productie van dit product in Nederland, mager melkpoeder van EU-origine (franco)
gehanteerd.
Ingeval transacties hebben plaatsgevonden van producten van Nederlandse origine tegen “franco”
prijzen, heeft omrekening plaats gevonden.
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