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RATIONALISATIE VAN DE MELKVOORZIENING DOOR STANDAARDISATIEBEDRIJVEN
IN AMSTERDAM EN OMGEVING
WOORD VOORAF
De Vereniging van Stanàaardisatie"beàrijven voor Amsterdam
en Omgeving verzocht in Februari 1951 het Landbouw-Economisch
Instituut een studie te maken van de Amsterdamse môlkvoorziening
met het oog op een door het bedrijfsleven als wenselijk aangevoelde
rationalisatie en rapport uit te brengen over de maatregelen,
welke zouden moeten worden genomen om die rationalisatie te bereiken«
Dit verzoek werd ingewilligd, nadat het L.E.I» er zich van verzekerd
had, dat een gedeelte van de voor dit rapport noodzakelijke be
drijfstechnisohe en boekhoudkundige onderzoekingen door het Bedrijf
schap voor Zuivel kimden wórden uitgevoerd« Dit Bedrijf
schap is daarvoor nl» geheel geoutilleerd en heeft op dit terrein
een uitgebreide ervaring, daar het o.m» in verband met de vast
stelling van de standaardisatiémargé regelmatig dergelijke onderzoe
kingen bij de bedrijven verrieht.
Een en ander geschiedde in overleg met de opdrachtgeefster.
Wij zijn het Bedrijfsohap voor Zuivel zeer erkentelijk voor de
volledige medewerking en de vele waardevolle suggesties, welke
wij in de loop van het onderzoek mochten ontvangen» Met name de Heer
J.E.v.d.Kaay, het hoofd van de acoountants&fdeling van genoemd
bedrijfschap, heeft een groot aandeel gehad in de uitvoering van de
ons verstrekte opdraoht*
AFD, ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK

De Directeur,

Dr E.v.d.Wiel,
Adjunot-Direoteur
Dr J.Horring
Samengesteld door«
Dr E.H.M. Hartmans,
W.H.T.Gieling.

INLEIDING
De melkvoorziening van een gebied kan in drie phasen worden
onderscheiden»
a. De verwerkingsphase
Deze speelt zich in de fabrieken af« Rationalisatie in deze
phase, welke tot doel moet hebben de verwerking tot eindproducten
zo goedkoop mogelijk te doen geschieden, kan voornamelijk plaats
vinden door»
1» Grotere efficiency in de bestaande bedrijven zonder verandering
te brengen in de verdeling van de omzejtten van melk en melkpro
ducten over de afzonderlijke bedrijven.
2. Concentratie van bedrijven, indien deze leidt tot meer efficiente
verwerking en dus tot geringere tetaalfcosten.
3» Specialisatief door de bereiding van bepaalde producten (bijv.
gesteriliseerde melk, chocolademelk),. welke thans in kleine
hoeveelheden in ieder bedrijf afzonderlijk plaats vindt, bij
dón of enkele bedrijven te conoentreren, voor zover dit althans
tot verminderde totaalkosten leidt.
Gecombineerd hiermede dient de aanvoer van de melk te worden
bezienj met de spreiding der fabrieken over het te onderzoeken gebied
zullen de aanvoerkosten immers varieren.
, b. De aflevering aan melkhandelaren
Bij de aflevering van melk en melkproducten door bedrijven aan
melkhandelaren kunnen besparingen mogelijk worden door de melkhande
laren zodanig aan bedrijven toe te wijzen, dat de afvoerroutes der
fabrieken zo kort en geconoentreerd mogelijk worden. Bij zulk een
toewijzing van melkhandelaren aan bedrijven komt het intussen gewenst
voor deze zodanig te doen geschieden, dat niet iedere ooncurrentiemogelijkheid wordt uitgesloten»
c. De aflevering aan consumenten
Het melkhandelarenapparaat zelve kan eveneens worden gerationa
liseerd door vermindering van het aantal melkhandelaren en bijv.
door wijk'- of blokindeling. Door dit laatste wordt nl. voorkomen, dat
er een grote overlapping van bezorgroutes plaats vindt en een melk
handelaar een te oneconomische bezorgroute krijgt.
In een volledig rationalisatie-onderzoek zullen alle drie phasen
moeten worden betrokken.
Betreffende het onderzoek naar de rationalisatiemogelijkheden
in de verwerkingsphase kan worden opgemerkt, dat aan de onder 1
genoemde grotere efficiency in de bestaande bedrijven, zonder
verandering te brengen in de omzetten der verschillende bedrijven,
in het onderzoek van het L.B.I. geen aandacht wordt besteed; het
dient geheel aan de bedrijven zelve te worden overgelaten, na te gaan,
wat ten aanzien van dit punt kan worden bereikt. Wel zullen de,punten
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2 en 3» ni» de concentratie en specialisatie, worden onderzocht»
De aflevering aan melkhandelaren wordt aan een diepgaand onderzoek
onderworpen en een plan tot rationalisatie van deze phase wordt
voorgesteld.
Se onder p genoemde phase is reeds in onderzoek bij de Amsterdamse
organisatie van melkhandelaren zelve. Aangezien de resultaten van
dit onderzoek nog niet "bekend zijn, heVb en wij ons gebaseerd op het
melkhandelarenapparaat, zoals dat in 1950 "bestond.
Het onderzoek van de in het voorgaande genoemde phasen van
verwerking en distributie heeft geleid tot het opstellen van een
viertal rationalisatieplannen, waarvan het eerste alleen in de
distributie, de overige daarnaast ook in de verwerking ingrijpen.'
Deze plannen behelzen resp. een steeds grotere mate van ingrijpen
in de melkvoorzienipg zoals deze thans is» Iedere verdere door ons
voorgestelde ingreep betekent.een verdere rationalisatie en dus een
grotere besparing, maar vereist tevens een grotere mate van samen
werking tussen de bedrijven» Economisch gezien verdient de verstgaande ingreep de voorkeur»
In hoeverre de verschillende plannen ook practisch uitvoerbaar
zullen blijken, kunnen wij niet beoordelen, daar wij niet weten in
hoeverre de bedrijven geneigd zullen zijn samen te werken, d.w.z.
bereid zullen zijn een gedeelte van hun vrijheid van handelen prijs
te geven. Wel hebben
gemeend te ver van de realiteit te komen,
wanneer wij zouden voorstellen, de gehele melkvoorziening van Amsterdam
door één onderneming - meerdere bedrijven omvattend - te doen geschieden;
hoewel met zulk een maatregel uiteindelijk ongetwijfeld de grootste
besparingen kunnen worden bereikt en vele moeilijkheden, welke aan
de door ons in dit rapport naar voren gebrachte plannen verbonden
zijn, zouden kunnen worden opgelost»
Waar, zoals opgemerkt, onze voorstellen een steeds verdere mate
van ingrijpen behelzen, is een geleidelijke doorvoering er van zeer
wel denkbaar.
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CONCLUSIES
Op grond van een uitvoerige analyse van de situatie in de
melkvoorziening van Amsterdam en omgeving in 1950 en rekening houdend
met de wens tot meer of minder hechte samenwerking tussen de bij de
Vereniging aangesloten standaardisatiebedrijven, werden de volgende
vier rationalisatieplannen ontworpen.
Plan I
Do aanvoer van melk en de verwerking tot oonsumptiemelk en
oonsumptiemelkproduôten blijft bij alle thans bestaande bedrijven
plaats vinden op dezelfde wijze, zoals dit in het verleden is ge
schied. De aflevering aan melkhandelaren wordt echter gerationaliseerd
en wel zodanig, dat - rekening hóudend met historische banden - ieder
bedrijf een bepaald aantal wijken krijgt toegewezen, waarvoor de
afvoerkosten zo klein mogelijk zijn. In alle wijken van Amsterdam
zullen maximaal twee bedrijven gelijktijdig voor de bediening van de
melkhandelaren zorgdragen* Een melkhandelaar mag sleoht-van één van
de twee in zijn wijk voorkomende bedrijven mélk en -producten ontvangen.
De hierdoor ontstane totale besparingen worden geschat op f.229*000,per jaar.
Plan II
De bereiding van oonsumptiemelk en consumptiemelkproducten zal
plaats vinden in een geringer aantal bedrijven dan in het verleden
het geval was en wel zodanig, dat elk van de overblijvende bedrijven
een normale: bezetting van zijn oapaciteit zal verkrijgen» Bovendien zal
elk bedrijf op een zodanige minimale omzet kunnen rekenen, dat
het practisch gesproken te allen tijde bedrijfseconomisch verantwoord '
zal zijn tijdig de vereiste nieuwe apparatuur aan te schaffen i.v.m.
de steeds verdergaande technische ontwikkeling, ten einde een
zo hoog mogelijke kwaliteit van de afgeleverde melk en melkproducten
te verzekeren. Binnen het raam van bovenstaande doelstelling is
gestreefd naar het elimineren van een zo groot mogelijk aantal bedrijven
zonder dat nieuwe investeringen nodig zijn. Bij de verdwijnende "be
drijven zullen zowel vaste als variabele kosten wegvallen, terwijl bij de
overnemende bedrijven vrijwel alleen (en dan nog vaak maar gedeeltelijk)
variabele kosten worden toegevoegd, Tevens speelt bij do keuze van de op
te heffen bedrijven de ligging ten opzichte van het aflèveringsgebied ean rol. Vervolgens wordt voor de overblijvende bedrijven een
gelijksoortig rationalisatieplan opgesteld voor hun aflevering aan
melkhandelaren, als onder Plan I is vermeld.
De eigenaren van de op te heffen bedrijven zal een vergoeding
moeten worden gegeven, welke o.i. zal kunnen worden gebaseerd op de
in de duurzame productiemiddelen (grond, gebouwen, machines, auto's
enz.) geïnvesteerde kapitalen, vermeerderd met een door de Vereniging
te bepalen aantal jaren ondernemerspremie, welke laatste vergoeding
dan als betaling van de goodwill kan worden aangemerkt. Daarboven
dient eventueel nog rekening te worden gehouden met een in de vorm
van wachtgeld of pensioen uit te keren vergoeding, op grond van de
waarschijnlijkheid dat sommige eigenaren (resp. arbeiders en verder
personeel) geen verder werk meer zullen kunnen vinden. De benodigde
gelden kunnen verkregen worden uit.de winsten, welke de overnemende
bedrijven op hun additionele omzet zuilen maken»
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Wanneer de installaties van de op te heffen bedrijven worden
gewaardeerd op "basis van de vervangingswaarde en de gebouwen op basis
van de aanschaffingsprijzen, kan de waarde worden geschat op f.762,500»""*
De jaarlijkse ondernemerspremie van deze bedrijven is getaxeerd
op f.68.000>-.
De totale jaarlijks wegvallende verwerkingskosten zijn getaxeerd
op f.861»000,- en de totale jaarlijkse additionele verwerkingskosten
van de overnemende bedrijven op f.338.000,-.
Dus de jaarlijkse besparingen aan verwerkingskosten, ontstaan
door Plan II, zijn door ons begroot op f.473.000,-.
De jaarlijkse besparingen aan afvoerkosten, vaortvloei-eM uit
Plan II, schatten wij op f.233»000,-. Dus de totale jaarlijkse be
sparingen, t.o.v. 195°, zijn geraamd op f.706.000,-.
Plan III
Haast het onder Plan II vermelde, stellen wij voor dat alle sterielmelk, welke binnen Amsterdam en haar randgemeenten wordt afgeleverd
(met uitzondering van die, welke door bedrijven gelegen ten Zuiden
van Amsterdam in hun omgeving wordt gedistribueerd), door een speciaal
Sterilisatiebedrijf zal worden geproduceerd* De hierdoor vrijgekomen
verwerkingsmogelijkheid van de bedrijven, welke deze sterielmelk in
het verleden vervaardigden, zal kunnen worden benut door nog één
bedrijf op te heffen. Wanneer de installaties van het op te heffen
bedrijf worden gewaardeerd op basis van de vervangingswaarde en de
gebouwen op basis van de aanschaffingsprijzen, kan de waarde wordon
gesohat op f.448.700,-» De jaarlijkse ondernemerspremie van dit
bedrijf is getaxeerd op f.42.400,-.
De jaarlijkse besparingen t.o.v. 1950 aan verwerkings- en
afvoerkosten, voortvloeiend uit Plan III, zijn resp. geschat op
f.871.000,- en f.205.000,—, d.i. in totaal f.1.076.000,-*
Plan IV
Maast het onder Plan III vermelde stellen wij voor dat alle sterielmelk
en ook alle andere sterielproducten bij het speeialisatiebedrijf
worden bereid, hetgeen bij de overblijvende bedrijven de verdwijning
van de gehele sterilisatie—afdeling ten gevolge zal hebben. Zodoende worden
dan enkele bedrijven ontvangcentra van boerenmelk, waar voornamelijk
nog slechts standaardisatie van losse melk zal plaats vinden.
De jaarlijks wegvallende verwerkingskosten op de bedrijven
waar onder Plan III nog sterilisatie plaats vond, zijn geraamd op
f.350.000,-. De additionele verwerkingskosten is het sterilisatiebedrijf op f.250.000,-. Daar de additionele productie van het sterilisatiebedrijf naar de overige, bedrijven moet worden vervoerd, worden de ver
voerkosten f.12.000,- per jaar hoger getaxeerd dan de afvoerkosten onder
Plan III.
Op overeenkomstigfe wijze als bij Plan II is uiteengezet, zal
aan de eigenaren van de bedrijven een vergoeding kunnen worden
gegeven voor de niet meer te benutten sterilisatie-installaties en
eventuele gebouwen.
Deze installaties (resp. de gebouwen) kunnen op basis van de
vervangingswaarde (resp. aanschaffingsprijzen) worden gewaardeerd
op f.387»000,- resp. f.108«000,—, in totaal f.495*000,-.
De jaarlijkse besparingen aan verwerkings- en afvoerkosten,
voortvloeiend uit Plan IV, zijn dus geraamd op f.88,000,-(f.100.000,- f.12.000,-) t.o.v. Plan III en op f.1.164*000,- (f.88*000,- +
f«1.076*000,-) t.o.v. 1950.
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HOOFDSTUK I
DE HELKVOOBZIENING VAN AMSTERDAM EK OMGEVING IN 1950
A l g e m e e n
Wanneer men tot voorstellen wil.komen, welke een verbetering
van de Amsterdamse melkvoorziening beogen, moet men in eerste in
stantie een goed inzicht hebben in de huidige situatie«. In de eer
ste plaats zullen wij onze aandacht dan ook wijden aan een analyse
van de bestaande toestand»
Voor dit oriënterend onderzoek moesten van ieder bedrijf de
volgende gegevens bekend zijns
a. Verwerkte hoeveelheden boerenmelk en aanvullingsmelk
b. Geproduceerde hoeveelheden gestandaardiseerde melk en melkproduoten
o,« Afgeleverde hoeveelheden per melkhandelaar, grootverbruiker en
bezorger, gespecificeerd naar product en eenheid
d. Afgelegde bezorgroutes
e. De practische oapaciteit der bedrijven en de huidige bezetting
dezer capaciteit*
De printen a en b geven een inzicht in de grootte der bedrijven
en het productie-assortiment.. De punten ó en d bepalen de wijze, waarop
de voorziening van melk en melkproducten door de bedrijven in
Amsterdam en omgeving plaats vindt«
De gegevens onder a t/m d werden ons rechtstreeks door de be
drijven verstrekt en hebben betrekking op 195°» welk jaar in over
leg met de Vereniging als basisjaar is genomen. De totalen van de
onder o genoemde hoeveelheden wijken in sommige gevallen iets af
van de gegevens op de vetbalansen, welke aan het Bedïijfschap voor
Zuivel worden verstrekt» Deze verschillen zijn niet gecorrigeerd,
omdat het uitzoeken da'arvan de bedrijven veel werk zou bezorgen
en de invloed van deze afwijkingen in totaal gering is.
De onder punt e genoemde practische oapaciteit is de hoeveel
heid melk, welke gedurende een week kan worden verwerkts waarbij
rekening is gehouden met de omstandigheid, dat aan het eind van
de week in verband met de Zaterdag (de zgn„dubbele dag) een grotere
hoeveelheid dient te worden afgeleverd.
Deze practische capaciteit moet bekend zijn om te kunnen
beoordelen in hoeverre bepaalde bedrijven in staat zullen zijn de
afleveringen van andere in het kader der rationalisatie te sluiten
bedrijven, over te nemen» Hiervoor was een technisoh onderzoek
noodzakelijk, dat door de technische afdeling van het Bedrijfsohap
voor Zuivel in 1951 is verrichte De per bedrijf vastgestelde week- '
oapaciteit is afgeleid uit de capaoiteit? resp. inhoud van de in
elk bedrijf opgestelde werktuigen voor de be- en verwerking of
cpslag van de melk en uit die van de stoomketels, koelmachines en
Nortonpompen# Tevens werd de opstelling van de apparatuur in ogen
schouw genomen ? evenzo de afiaetingen en de ligging van de lokalen
en d<e ligging van het bedrijf in zijn" geheel6 De installatie voor
melkontvangst werd, echter buitel beschouwing gelaten, daar deze in
verband met het ontvangen van aanvul1ingsmelk niet relevant is.
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Geen gegevens werden verzameld ten aanzien van de industriële
verwerkingscapaciteitj immers, het vraagstuk of het al of niet
wenselijk is in het Westelijk gebied over een bepaalde industrie
verwerkingscapaciteit te "beschikken, valt buiten het kader van
deze studie.
§ 2

D e g e o g r a f i s c h e s p r e i d i n g
s u m p t i e m e l k b e d r i j v e n

v a n

d e c o n -

De melkvoorziening van Amsterdam werd in 195° door een vijf
tiental bedrijven verzorgd, welke bedrijven in of nabij de stad
Amsterdam liggen envelke alle lid zijn van de Vereniging van
Standaardisatiebedrijven voor Amsterdam en omgeving» Volledigheids
halve zij vermeld, dat buiten deze bij de Vereniging aangesloten
bedrijven nog enkele andere bedrijven zeer kleine afleveringen
hebben binnen Amsterdam, welke echter om praotische redenen zijn
te verwaarlozen»
In tabel 1 zijn de namen van de tfijft£en- bedrijven met de
plaats van vestiging aangegeven.
Tabel 1
MELKBEDRIJVEN, WELKE AMSTERDAM VAU MELK EN MELKPRODUCTEN
VOORZIEN, GERANGSCHIKT NAAR GEOGRAFISCHE LIGGING EN GROOTTE
DER AFLEVERINGEN
Plaats van vestiging

Naam

Binnen Amsterdam
a._ten_Zuiden van het IJ
1* Amsterdam-O
2. Amsterdam-W
3» Amsterdam-Z
1

4* Amsterdam-C
5» Amsterdam-C
_ten_Noorden_van_het IJ
6» Amsterdam-N

N.V.Sterovita Melkproducten Oost
N.V.Sterovita Melkproducten West
N.V.Melkinrichting en Messenfa
briek "Holland"
N.V.Verenigde Zuivel-en Meikinriohtingbedrijven "0»V.V.-M.O.B.A,"
Fa P.Koel en Zn - Melkinrichting
NdV.Melkcentrale "Noord"

Buiten Amsterdam
a „ _t en^Zuiden van het IJ
7« Baambrugge
8, Weesp
9o Abooude
10. Nederhorst den Berg
11. Leimuiden
;

12. Aalsmeer
b._ten_Noorden_van_het_IJ

13« Oostzaan
I 14« Purmerend
15« Wormerveer

N.V.Verenigde Zuivel- en Melkinrichtingbedrijven "O.V.V.-M.O.B.A."
N.V.Fabriek van Melkproducten "Neerlandia"
Fa Snoek - Melk en melkproducten
Fa Gebr» Venneman Melkinrichting en Zui
velfabriek "Hofstede Rundervreügd"
N.V.Melkinrichting en Flessenfabriek
"Holland"
Aalsmeerse Mélkcentrale
N.V.Gebr.Schaft
N.V.Hollandse Fabriek van Melkproducten
"Hollandia"
Coop. Melkeentrale "Zaanstreek"
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In totaal liggen zes bedrijven "binnen Amsterdam, waarvan twee,
nl? "O.V.V.-M.O.B.A." en "Holland" nog een deel-bedrijf hebben
buiten Amsterdam» Daar voorts de twee Sterovita-bedrijven êên
onderneming vormen, werd in 1950 <1® Amsterdamse melkvoorziening
dus in feite door twaalf zelfstandige ondernemingen verzorgd. De
fabrieken buiten de stad liggen gemiddeld 10-25 km van de stads
rand verwijderd.
Figuur 1,

. DE GEOGRAFISCHE SPBEIDING VAN DE 15 BEDRIJVEN

o
——
'
•

Stad, resp. dorp
Waterwegen
Spoorwegen
Standaardisatiebedrijven

Uit bovenstaand kaartje, waarop de fabrieken met hetzelfde nummer
als in tabel 1 zijn aangegeven, krijgt men een beeld van de ligging
der bedrijven (zie ook kaart 1 van de bijlagen). Zoals men ziet,
zijn ten Z.O. van Amsterdam, binnen een gebied van 6-7 km vier
bedrijven gevestigdj deze hebben met uitzondering van Neerlandia
hun afleveringsgebied grotendeels in Amsterdam» Voor hun aanvoer
van boerenmelk zijn deze bedrijven qua ligging direct aangewezen
op de gebieden rond de Amstel en de Vecht, welke ehbter slechts
gedeeltelijk in hun behoefte kunnen voorziena Deze beperkte boeren-

V,
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melkdekking geldt overigens ook voor de andere "buitenbedrijven
ten Z.W. en ten Noorden van Amsterdam en voor de zes bedrijven
binnen Amsterdam,
In 195O li©P de boerenmelkdekking voor de verschillende be
drijven vrij sterk uiteen» Voor de bedrijven binnen Amsterdam
is deze echter gemiddeld niet noemenswaardig lager geweest, dan
voor de bedrijven buiten Amsterdam#
De aaonvullingsmelk moet veelal in tankwagens over vrij grote
afstanden naar de bedrijven worden aangevoerd en het vervoer
over de laatste 10-25 km (de fabrieken buiten de stad liggen
gemiddeld 10-25 km van de stadsrand verwijderd) gaat slechts met
geringe meerkosten gepaard» De C.M,C,-melk wordt franco bedrijf
geleverd, zodat de ligging van het bedrijf geen invloed heeft op
de prijse
Eet is daarom voor de hand liggend, dat de meest economische
ligging der bedrijven in sterkere mate wordt bepaald door het
afleveringsgebied dan door het aanvoergebied» Immers, consumptiemelk
en melkproducten in flessen zijn meer volumineus, hebben een
groter gewicht en zijn tijdens het vervoer meer voor verlies
(voornamelijk breuk) vatbaar dan de voor deze producten benodigd©
grondstof (melk)* Zoals de verhoudingen in Amsterdam en omgeving
zich voordoen, zal een ligging zo dicht mogelijk bij het afleverings
gebied de grootste economische voordelen opleveren. Hiermede zal
dan ook bij het opstellen der rationalisatieplannen rekening
worden gehouden,
§ 3

D e g r o o t t e
d r i jv e n

v a n

d e

c o n s u m p t i e m e l k b e -

De afleveringen van melk en melkproducten der Amsterdamse
bedrijven liepen in 1950 vrij sterk uiteen, zoals in tabel 2 van
§ 4 is te zien. Het kleinste bedrijf had slechts een omzet van
97.6OO ?.~t het grootste bedrijf daarentegen een omzet van
581.5OO 19 per week.
De vraag welke omvang een bedrijf moet hebben, ten einde onder
optimale omstandigheden zowel qua kosten als kwaliteit te werken,
kan zonder een diepgaande studie niet worden beantwoord. Deze Optimale
grpns zal bovendien voor elk individueel bedrijf verschillen! lig
gen, aangezien hierop een gróót aï&ntal factoren, welker-vin bedrijf
to^ bedrijf verschillen, zijn invloed doet geldgn<"Zeker is wel
dat dit optimum door de steeds verdergaande^BTéchanisatie en de
daarmede gepaard gaande toeneming vaa J*£-^e reiste investérxagsbedragen,
voortdurend hoger is komen te liggen»
§ 4

D e
d e

m a x i m u m p r a o t i s c h e c a p a c i t e i t
b e z e t t i n g d e z e r o a p a o i t e i t

e n

Door de technische afdeling van het Bedrijfschap voor Zuivel
werd een onderzoek ingesteld naar de capaciteit der bedrijven en
de huidige bezetting van deze capaciteit, ten einde

152

.17 **

kunnen beoordelen in hoeverre sommige "bedrijven zonder investeringen
van "betekenis eventueel in staat zullen zijn om afleveringen van andere
bedrijven over te nemen.
Uit het onderzoek door de technische afdeling van het B.Z.
bleek, dat hier .verschillende mogelijkheden bestaan«
Tabel 2

MAXIMUM PHACTXSCHB CAPACITEIT EN GEMIDDELDE BEZETTING IN 1950

Maximum
praotische
capaciteit
in 100Ó 1.

•

Bedrijven,gelegens

'

Werkelijk
afgeleverde
hoeveelheid
in 195O
per week

Gemiddelde! Nog beschikbare
bezetting capiaoiteit in
1000 1. per
in 1950
week
in $

Binnen Amsterdam:
g» jfeen^Zuiden van het IJ
1.
2b
3.
4.
5<

Sterovita - 0
Sterovita - W
Holland-Amsterdam
O.V.V.-Amsterdam
Koel

720
650
650
650
100

581,5
479,2
470,5
424,9
97,6

81
74
72 "
65
98

138,5
170,8
179,5
225,1
2,4

300
700

294,2
157,0.

98
22

5,8
543,0

280
300
350

200,0
170,9
18,0

72
57
5 :

80,0
129,1
332,0

200
. 165
195

146,0
133,2
108,8
97,7

73
81
56 .

54,0
31,8
86,2

25O

213,8
170,5
"" 169,3

86
V
60

36,2

ba_ten_No°rden_van_het_IJ _
6. Meikoentrale "Noord"
Idem-sterilisatiebedrijf
Buiten Amsterdam
a._ten_Zuiden van het IJ
t » 0.V.V.-Baambrugge
8, Neerlandia
Idem sterilisatiebedrijf
9« Snoek
10» Venneman
11. Holland-Leimuiden
12. Aalsm.Melkeentrale

?

?

?

b.^tenJNoorden_van__h.et_IJ
13* Schaft
14« Hollandia
15« C.M.C.

? .

280

?

110,7 .

De werkelijk afgeleverde hoeveelheid per week in 1950 werd bépaald aan- de hand van de totale afleveringen per bedrijf (zie tabel 1
van de bijlagen)geduren'de dit jaar ,
1 ) Bijkopen van profeten zijn wegens hun onbelangrijkheid buiten
beschouwing gebleven.
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Bij sleohts drie van de dertien standaardisati ebedrijven,
"bij welke het technische onderzoek werd verricht (A.M.C. en Hollandla weigerden hun medewerking), bleek een bezetting van &$$> of meer
(Koel, Noord en Schaft), bij de overige bedrijven was deze, soms
belangrijk, lager» Vooral de grote bedrijven Sterovita, O.V. V.M.O.B.A. en Holland zouden nog grote additionele hoeveelheden heb
ben kunnen verwerken, Na deze bedrijven volgen, in orde van grootte,
Neerlandia, C.M.C. en Snoek*
Hiernaast verdient de zeer grote overcapaciteit van de
sterilisatiebedrijven Noord en Neerlandia nog bijzondere aandacht.
De capaciteit van beide bedrijven is zo groot, dat zij ieder af
zonderlijk in de totale afleveringen van gesteriliseerde melk
van alle bij de Vereniging aangesloten bedrijven, zowel binnen als
buiten Amsterdam zouden kunnen Voorzien t.w. 314*800 1» per week
volgens tabel 2 van de bijlagen. Het sterilisatiebedrijf van
Neerlandia heeft eohter een bijzonder karakter en is voornamelijk
ingesteld op export. De grote capaoiteit aldaar moet aanwezig zijn
om op korte termijn grote exportorders van chocolademelk en rpom
te kunnen verwerken. Een permanent belangrijk grotere bezetting
van deze capaciteit is dan ook niet gewenst*
Tegen een permanent grotere bezetting van het sterilisatiebedrijf Noord bestaat geen enkel bezwaar en in hoofdstuk V zal aan
deze mogelijkheid dan ook bijzondere aandacht worden besteed.
§ 5

D ® a f l e v e r i n g e n v a n m e l k e n m e l k p r o 
d u c t e n b i n n e n e n b u i t e n A m s t e r d a m
Bij de hiernavolgende beschouwing over de afleveringen der
bedrijven binnen en buiten Amsterdam is hoofdzakelijk de gemeente
grens als scheidingslijn aangehouden* Als gelegen buiten Amsterdam
zijn beschouwd« a) ten Zuiden van het IJj Amstelveen, Ouder en
Nieuwer Amstel, Ouderkerk, Duivendrecht, Diemerbrug, Badhoevedorp,
Halfweg en Zuidelijker gelegen plaatsen, b) ten Noorden van het IJï
Oostzaan, Landsmeer, Broek in Waterland, Zunderdorp, Eansdorp,
Durgerdam en Noordelijker gelegen plaatsen. Sloten en TuindorpOostzaan zijn dus als binnen Amsterdam gerekend.
Naar hun totale afleveringen aan melk en melkproducten binnen
Amsterdam<(zie tabel 3 va» de bijlagen) kunnen de bedrijven in drie
groepen worden ingedeeld 't
1« die, welke geringe afleveringen hebben binnen Amsterdam:
A.M.C*
16.100 1* per week
C.M.C,
I9.9OO 1* per week
Neerlandia
48.200 1. per week
1) Opgemerkt dient te worden dat het StandaardisatiefcecLrijfj".. Pa.
Nieuwendijk eind Maart 1950 werd opgeheven. De door dit bedrijf
afgeleverde hoeveelheden zijn in de volgende tabellen en bijlagen
opgeteld -bij het bedrijf dat "Nieuwendijk" t.a.V. de levering
van losse melk bij een melkhandelaar is opgevolgd. In de tabellen
16 t/m 27 van de bijlagen is aangegeven welke hoeveelheid aldus
aan elk bedrijf is toegevoegd.
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2. dief welke middelmatige afleveringen helften binnen Amsterdam*
Venneman
94.7OO 1* per week
Koel
95*500 lé per week
Hollandia
99*200 1. per week
Snoek
127»900 1« per week
Schaft
143»700 1. per week
3. die, wélke grote afleveringen hebben binnen Amsterdams
Noord
263.600 1. per week
,D
Holland
472.3OO 1. per week
O.V.V.-M.O.B.A» 2)
538.500 1« per week
Sterovita 0 + 1
89I.6OO 1. per week
Volgens deze indeling had geen van de bedrijven, gelegen buiten
de gemeentegrenzen, in 1950 grote afleveringen binnen Amsterdam.
Vooral de bedrijven A.M.C. en C.M.C. levörden een zeer geringe bijdrage
tot de melkvoorziening van de stad Amsterdam, terwijl voor de afge
leverde hoeveelheden vrij grote afstanden moéten worden afgelegd#
Ten einde een inzicht te verschaffen in de afleveringsgebieden der
betrokken bedrijven zijn in tabel 3 van de bijlagen de hoeveelheden
in liters melk en melkproducten weergegeven, welke resp., binnen en
buiten Amsterdam en ten Zuiden en ten Hoorden van het IJ werden
afgeleverd in 1950«
Hieruit kan onderstaande tabel 3 worden samengesteld, waarbij
onder "binnenbedrijven" worden verstaan de bedrijven, welke binnen
Amsterdam zijn gelegen, inclusief de in Baambrugge en Leimuiden
gevestigde deelbedrijven van de O.V.V. en de Hólland. De andere be
drijven zijn de "buitenbedrijven".
Tabel 3
AFLEVERINGEN BINNEN EN.BUITEN AMSTERDAM DOOR DE BINNEN- EN BUITENBEDRIJVEN AAN MELKHANDELAREN, GROOTVERBRUIKERS EN BEZORGERS
( in millioenen liters)
» . . •• 1
Ill 1
Afleveringen
Bestemming
Totaal binnen
door»

binnen A'»dam

buiten A'dam

en buiten A'dam

Binnenbedrijven
Buitenbedrijven

U7,6
28,6

23,2
26,0

140,8
54,6

j

Totaal

146,2

49,2

195,4

!

Uit deze tabel blijktï
1e Het gehele saneringsproject omvat een totale afgeleverde hoeveel«
heid van 195,4 millioen liter, waarvan 146,2 millioen liter aan
melkhandelarèn, bezorgers en grootverbruikers binnen Amsterdam.
Inclusief Leimuiden
Inclusief Baambrugge
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Tabel 4
AFLEVERINGEN 'BINNEN EN BUITEN AMSTERDAM TEN ZUIDEN EET N00EDEN
VAN HET IJ DOOR DE BINNEN- EN BUITENBEDRIJVEN (in millioenen liters)

Afleveringen
door '

Bestemming
Buiten Amsterdam
Binnen Amsterdam
ten Nrd, ten Zdn* ten Nrd.
ten Zdn.
van het
van het
van het
van het
IJ
IJ
IJ
IJ

Binn enbedri.iven
a} ten Zuiden v/h IJ
b) ten Noorden v/h IJ

102,3
9,1

1,6
4,6

Buit enb edri.1ven
$,) ten Zuiden v/h IJ
b) ten Noorden v/h IJ

14,9
12,2

1,5

138,5

7,7

Totaal

14,11 ^
0,0

Totaal
binnen +
buiten
Amsterdam

0,8
8,3

118,8
22,0

13,2

27,7
26,9

22,3

195,4

12,8
.
26,9

1) inol. 7,5 millioen rondom de deelbedrijven van O.V.V. en Holland»
Figuur 2
Gebied bvd.ten
A'dam ten
Noorden v.h.IJ

13,2

»•6 O

A'dam ten
Noorden v.h.IJ

14,91
12,2

9*1102,3

*

A'dam ten
Zuiden v.h.ü

Gebied buiten
A'dam ten
Zuiden Veh.U

Q

12,8

14,1

/\

7,5 6,6
Leimuiden
Baambrugge
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Randgebieden

De gezamenlijke binnenbedrijven he.bben
. ill totaal "binnen en "buiten
Amsterdam 140,8 millioen liter afgeleverd, waarvan' echter +_ 7»5
millioen liter in de "buitengebieden rondom de deelbedrijven Leimuiden
en Baambrugge.
2#*De buitenbedrijven hebben ongeveer evenveel binnen als buiten
Amsterdam afgeleverd, terwijl de binnenbedrijven ongeveer 5 millioen
liter minder buiten Amsterdam hebben afgeleverd dan de buitenbe
drijven binnen Amsterdam.
3, De binnenbedrijven hebben minder afgeleverd dan de totale consumptie
binnen Amsterdam bedroeg,
' Wannoer de binnen- en buit enbedrijven nog nader worden onder
scheiden naar plaats van vestiging ten Zuiden en Noorden van het
IJ, wordt het beeld gecompliceerder» Uit tabel 3 van de bijlagen
kunnen nevenstaande tabel 4 en figuur 2 worden opgesteld, welke
in grot© mate er toe bijdragen de situatie te verhelderen.
Uit tabel 4 en figuur 2 blijkt»
1,i De binnenbedrijven ten Zuiden van het IJ hadden ten Noorden van
biet IJ een omzet van 2,4 millioen liter (1,6 + 0,8), terwijl de
gezamehlijke bedrijven ten Noorden van het IJ 21,3 millioen
(9,1 + 12,2) ten Zuiden van het IJ afleverden.
2. De binnenbedrijven t©n Zuiden van het IJ hebben 14,1 millioen
litèr'buiten Amsterdam ten Zuiden van het IJ afgeleverd, terwijl
de buiténbedrijven ten Zuiden van het IJ een omzet hadden van 14»9
millioen liter binnen Amsterdam^ ..
3» Het enige binnenbedrijf ten Noorden van het IJ (Melkcentralè
"Noord") had een omzet van 8,3 millioen liter ten Noorden van het IJ
buiten Amsterdam, terwijl de buitenbedrijven ten Nootden van het IJ
een omzet hadden van 13,7 millioen (12,2 + 1,5) binnen Amsterdam»
. De buitenbedrijven ten Noorden van het IJ hebben meer afgeleverd
12,2 + 1,5+ 13»2 « 26,9) dan de consumptie in hun eigen gebied
bedroeg (O,8 + 8,3 +13,2» 22,3 min.).
Indien de gezamenlijke binnenbedrijven in 195P dus al htm melk
en melkproducten binnen Amsterdam hadden afgeleverd (met uitzondering
van de omzet in de streek.rondom Leimuiden en Baambrugge), dan
zouden zij in totaal 133 millioen. liter (118,8 + 22,0 - 7,5) hebben
afgezet. In dat geval zou dus nog ongeveer 13-millioen liter van de
buitenbedrijven hebben moeten komen ten einde in de melkvoorziening
van Amsterdam, waarvoor 146,2 min liter nodig is, te kunnen voorzien»
Bij e,en rationalisatie van de afvoer zonder ingrijpen in het
verwerkingsapparaat (Plan I) zal men dus steeds melk van de buiten
bedrijven moe,ten aantrekken« Niettemin zal het- ook dan door uitwisseling
van melkhandelaren in principe mogelijk, worden oms
14 het vervoer van melk en melkproducten van bezuiden het IJ naar
benoorden het IJ te doen staken. Alleen vervoer van benoorden
het IJ naar bezuiden het IJ zal nog (overigens in verminderde
mate) nodig zijn.
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2.e een .einde te maken aan het vervoer van melk en melkproduoten
van bimenbedrijven naar plaateen "buiten Amsterdam,
3 « het vervoer van melk en melkproducten van de buitenbedrijven
naar Amsterdam te verminderen.
Ongetwijfeld zouden deze maatregelen grote "besparingen opleveren
en in Hoofdstuk II zal hieraan dan ook de volle aandacht worden
"besteed«
Noord neemt een speciale plaats in "bij de voorziening van
gesteriliseerde melk (rotator melk)f in 1950 werd al reeds 36,6#
van alle "binnen Amsterdam geconsumeerde gesteriliseerde melk door
dit "bedrijf gefabriceerd. Dit percentage is sindsdien weer aan
merkelijk gestegen, vooral nadat in de zomer van 1951 tussen
Sterovita en Noord werd overeengekomen, dat eerstgenoemd "bedrijf
alle gesteriliseerde melk, welke "binnen Amsterdam wordt afgeleverd,
van Hoord zou betrekken* Men mag stellig aannemen, dat Noord
momenteel ongeveer 2/3 van de gehele omzet aan gesteriliseerde
melk binnen Amsterdam produceert«
6

D e a f l e v e r i n g v a n m e l k
a a n m e l k h a n d e l a r e n

e n

m e l k p r o d u o t e n

a. Aantal handelaren per bedrijf en aantal bedrijven per handelaar
De positie van de Amsterdamse bedrijven t.o.v. de Amsterdamse
melkhandelaren is vrij zwak door de hevige concurrentie tussen de
I bedrijven onderling* Van deze situatie maken de melkhandelaren
gebruik door aan de bedrijven vaak overdreven eisen te stellen met
betrekking tot de door de bedrijven te verlenen "servioe"» Dit komt
s het sterkst tot uiting in de dagelijkse aflevering van melk en melk
producten aan melkhandelaren. Vele melkhandelaren hebben 2, 3 of nog
meer bedrijven als simultane leveranciers en stellen bovendien aan
elk van die bedrijven speciale eisen ten aanzien van het tijdstip van
aflevering enz«
Van het totaal aantal melkhandelaren (1124) binnen Amsterdam
in 1950 waren er slechts 449 of 43die alle melk en melkproduoten
van één enkel bedrijf afnamen. Tabel 4 van de bijlagen geeft een
overzioht van de melkhandelaren naar hun bediening door bedrijven
in 1950 , terwijl tabel 5 ©ea soortgelijk overzicht geeft van
de malkhandelaïen binnen Amsterdam, onderscheiden naar de wijk waarin
zij wonen,respo htm melk ontvangen» Voor deze wijkindeling verwijzen
wij naar Hoofdstuk II»
Hierbij dient allereerst te worden opgemerkt, dat op één
adres een enkele keer meer dan één melkhandelaar voorkwam»
Niettemin is dit zo onbelangrijk, dat bij de bespreking van dit over
zicht één adres met één melkhandelaar is vereenzelvigd.
Van alle bedrijven is vermeld hoeveel melkhandelaren van hen
alleen (zgn» "enkele melkhandelaren") of nog van een of meer andere
bedrijven (»dubbeley "drievoudige" enz. melkhandelaren) melk en
melkproducten simultaan afnamen» De enkele melkhandelaren namen in
1950 bij geen enkel bedrijf een overwegende plaats in» Gemiddeld

I
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gold voor alle bedrijven, dat slechts 24$ van het totaal aantal
bedieningen aan enkele melkhandelaren geschiedde* Alleen Sterovita
en O.V.V* met respectievelijk 38 en 345® lagen boven dit gemiddelde.
De bedrijven met een zeer kleine omzet "binnen Amsterdam (C.M.C, en
A.M.C.) hadden elk slechts één enkele melkhandelaar binnen Amsterdam.
Bij alle bedrijver^ uitgezonderd Sterovita, nam d© dubbele
melkhandelaar de voornaamste plaats in* Deze maakte gemiddeld voor
alle bedrijven 45$ uit van het totaal aantal bedieningen*
De drievoudige melkhandelaar was gemiddeld per bedrijf weer .
even vaak voorkomend als de enkele, nl. gemiddeld in 24$ van alle
gevallen» Ook de viervoudige melkhandelaren waren nog vrij talrijk,
gemiddeld voor alle bedrijven 6$ van het totaal aantal bedieningen*
Er waren in 1950 twee gevallen waarin een melkhandelaar van vijfen éeri geval waarin een melkhandelaar van zes bedrijven afnam.
Uit bovenstaande feiten en meer oonoreet uit het gemiddeld
aantal fabrieken, waarvan door melkhandelaren werd afgenomen
(variërend tussen 1,90 en 2,70), blijkt duidelijk, tot welk inefficient
en gecompliceerd geheel de aflevering aan melkhandelaren in 1950
was uitgegroeid» Zonder enige twijfel kunnen door concentratie
van de melkhandelaren van elk afzonderlijk bedrijf binnen een
bepaald gebied - welke concentratie kan worden bereikt door uitwis
seling van melkhandelaren tussen de bedrijven onderling - grote
besparingen worden verkregen*
Bij een onderzoek naar de combinaties van bedrijven, waarvan
door melkhandelaren werd afgenomen, bleek, dat bij de dubbele melk-*
handelaren de combinatie Holland-Sterovita ®n Noord-Sterovita 'hat meest voor
kwamen (zie tabel 6**vaft. de bylageri)#Dlt is overigens verklaarbaar«Noord heei
zich in de afgelopen jaren sterk gespecialiseerd in rotatormeIk,
hetgeen de creatie van dubbele melkhandelaren in de hand werkte,
aangezien de melkhandelaren veelal wel tot afname van rotatormelk
maar niet tot die van de andere producten van Noord overgingen
(zie tabel 7 van de bijlagen). Deze creatie van dubbele melkhande
laren bij specialisatie lam alleen worden ondervangen, indien de
overige bedrijven genegen zijn om als grossiers in het speoiaalproduot - in dit geval rotatormelk - op te treden* Hetzelfde kan
tot zekere hoogte worden opgemerkt t.a.v. Holland, welk bedrijf
zich in het verleden speciaal heeft opgeworpen als flessenmelkproducent, maar tooh meestal naast de flessenmelk ook andere pro
ducten heeft afgeleverd» Dat Sterovita hier als tweede bedrijf
bij Noord en Holland optrad was een noodzakelijk gevolg van het
feit, dat Sterovita ongeveer l/3 van alle melk en melkproducten
in Amsterdam ten Zuiden van het IJ afleverde.
Uit tabel 8 en 9 van de bijlagen kan men zien, dat de combinaties
grootbedrijf plus middelgrootbedrijf resp» kleinbedrijf of 2 groot
bedrijven verreweg het meest voorkwamenj de oombinatie van twee kleine
bedrijven was zeldzaam.

152

- 24 -

Van een tctaal van 156 drievoudige melkhandelaren (zie tàbel 10
van de "bijlagen) waren er 25 van de combinatie Sterovita-HollandNoord, waarvan in 16 gevallen Noord de minst "belangrijke hoeveelheid
afleverde (alleen gesteriliseerde melk)„ Overigens leverd.e Noord
"bij 101 van de 156 of "bij 2/3 van alle drievoudige melkhsndelaren
producten af (waarvan in 61 gevallen alleen rotatormelk)$ hierop
volgde Sterovita met 95 van de 156, Holland met 87 en 0«Y»V. met 42.
Ook bij de viervoudige melkhandelaren (zie tabel 11 van de bijlagen)
nam Noord wèer . de eerste plaats in, want dit bedrijf leverde bij
23 van de 31 melkhandelaren in deze groep één of meerdere producten
a.f.(bij 10 melkhandelaren alleen rotatormelk). Het veelvuldig voor
komen van bovengenoemde bedrijven bij de drie- en viervoudige
melkhandelaren is terug te voeren tot dezelfde oorzaken als die, welke
bij de dubbele melkhandelaren zijn vermeld.
In tabel 12 van de bijlagen is voor elk bedrijf het aantal dubbele,
drie- en viervoudige melkhandelaren weergegeven met de rangorde,
welke het desbetreffende bedrijf bij deze melkhandelaren innam» De
rangorde is hier gebaseerd op de afgeleverde hoeveelheid melk en/of
melkproducten. Hier valt dan op dat na de C.M.C., welk bedrijf
slechts in één enkel geval de eerste plaats innam, vooral Melkoentrale
Noord door haar afleveringen van enkel rotatormelk wel relatief het
veelvi-Jäigst op de laatste plaats kwam.
Een bijzonder aspect van de combinaties is de zgn. aantrekking,
afstoting of wisseling van bedrijf of bedrijven door de melkhandelaren
gedurende het jaar 1950*
tabel 13 van de bijlagen blijjkt dat deze
mutaties zich bij 22$ (ca 20$) van de 1124 melkhandelaren binnen
Amsterdam in 1950 hebben voorgedaan.
a) 133 melkhandelaren hebben een of twee bedrijven aangetrokken
b) 53 melkhandelaren hebben een of twee bedrijven afgestoten
0) 34 melkhandelaren hebben van bedrijf gewisseld
d) 6 melkhandelaren vertoonden een combinatie van wisseling, aantrekking
en afstoting.
Vooral bij het aantrekken van een bedrijf kwam de rotatormelk
van Noord weer sterk naar voren, nl. bij 47 van de 139 melkhandelaren.
In de loop van 1950 is dus het aantal twee-, drie- en viervoudige
melkhandelaren met 85 toegenomen, waarvan 32 door aantrekking van
Melkoentrale "Noord"0
b. Factoren, welke invloed uitoefenen op de afvoerkosten per bedrijf
Bij de bepaling van de afvoerkosten spelen de volgende
quantitatieve gegevens een belangrijke rol«
1o De afstand, welke per melkhandelaar moet worden gereden
2. De gróótte van de aflevering
3. Het oponthoud per stopplaats
ad 1 «, De afstand, welke dagelijks gemiddeld per afnemer moet worden
gereden.
Deze is deels afhankelijk van de ligging van het bedrijf t.o.v.
de afnemer en deels van het aantal bedieningen, hetzij voor aflevering
van producten, hetzij voor het ophalen van emballage.
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In onderstaande tabel 5 wordt voor elk van de 'bedrijven een ruwe
schatting gegeven van het aantal kilometers per afnemeri dat is berekend
met behulp van ons door de bedrijven verstrekte kaarten, waarop zowel
de bediening van de melkhandelaren per rit stond aangegeven als het
aantal stoppen per afnemer op een b.epaalde steekproefdag..±n April 1951.
Hierbij zijn alleen de ritten naar en binnen Amsterdam in aanmerking
genomen.
Be bedrijven, welke van buiten Amsterdam hun klanten moesten
bedienen, kwamen hierbij vrij ongunstig voor de.dag, behalve in het
géval van Hollandia en Venneman, welke geen extra rit voor retouremballage maakten. Door alle andere bedrijven werden zelfs meer dan
twee stoppen per melkhandelaar per dag gemaakt, hetgeen in opvallende
mate het geval was bij Sterovita en O.V.V.-M.O.B.A.
Tabel 5
OVERZICHT VAM HET AANTAL KM DAT PER MELKHANDELAAR EN PES BEDRIJF WERD'
AFGELEGD IN DE RITTEN NAAR EN BINNEN AMSTERDAM
Bedrijf

Sterovita
O.V.V.-(inol.
Baambrugge)
Holland (inol.
Leimuiden)
Koel
Noord
Neerlandia
Snoek
Venneman
A.M.C.
Schaft
Hollandia
O.M.C.

Gemiddeld
aantal
km per
rit

Gemiddeld
aantal
km per af
nemer per
dag

Gemiddeld
aantal
dtoppen
per afnemer
per dag

Gemiddeld
aantal
km per af
nemer per
stop

12,30

1,92

2,70

0,71

16,30

3,00

2,65

1,13

14,50
15,11
geen g@f
gevens
50,00
43,13
46,6?
41,33
58,14
56,33
geen ge
gevens

1,92
2,20
geen ge
gevens
1,72
4,42
2,09
7,75
3,28
2,06
ggen ge
gevens

2,27
2,00
geen ge.. gevens
2,16
2,18
1,00
2,50
2,24
1,00
geen ge
sevens

0,85
1,10
geen ge
gevens
0,80
2,03
2,09
3,10
1,47
2,06 .
geen ge«evens

Vanzelfsprekend heeft de indeling van elke bezorgrit een grote
invloed op het aantal kilometers dat per afnemer moet worden gereden.
Uit het kaartenmaifceriaal dat door de bedrijven is verstrekt, is dan
ook wel duidelijk geworden hoe inefficient in 1951 dit vervoer bij
een aantal bedrijven geregeld was. Vaak werden melkhandelaren, die
in een bepaalde bezorgroute lagen eerst voorbijgereden, terwijl •
later een speoiale rit werd gemaakt om hen te bedienen« De wensen
van de melkhandelaar zullen hierbij vanzelfsprekend een voorname rol
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hebben gespeeld. Daarnaast werden door bepaalde bedrijven veel naIeveringen verricht. Deze ongunstige regeling kwam tot uiting bij de
berekening van het aantal kilómètérs per afnemer per stop.
Een bedrijf als O.V.Y,-M.O.B.A. kwam t.o.v« Holland en Sterovita
zeer ongunstig voor de dag. Vanzelfsprekend lagen de meeste buütönbedrijven hier hoger doordat zij 10-25 km moesten afleggen alvorens
Amsterdam werd bereikt« Bovendien hadden de bedrijven met kleinere
omzetten hun gering aantal melkhandelaren vaak over geheel Amsterdam
verspreid. Deze spreiding komt ook voor bij de grotere bedrijven,
maar de dichtheid der afnemers is bij deze bedrijven veel groter.
ad 2» De grootte van de aflevering per dag
Bij de bespreking van deze factor dient allereerst een versohil
te worden gemaakt tussen de netto en de bruto afgeleverde hoeveelheid.
In geval de gehele aflevering uit flessenmelk bestaat zal de
omvang van de netto-aflevering per rit sterk worden gedrukt door de
emballage. Het aantal km berekend per kg nettoproduct, dat moet
worden gereden voor resp. losse en flessenmelk zal voor flessenmelk
veel hoger liggen. Dus een bedrijf dàt een groot percentage flessenproducten aflevert, zoals 0,V.V.-M.0.B.A. en Holland, zal, wat
betreft het afgelegde aantal km per 100 kg nettoproduct veel ongunstiger
moeten uitkomen dan bijv. een bedrijf als Snoek en Venneman, waar de
losse melk hoofdzaak is.
Een andere beïnvloedende factor is het percentage enkele,
dubbele, drie- en viervoudige melkhandelaren dat een bedrijf heeft
en bovendien de grootte van de omzet van de melkhandelaren en de
rangorde, welke het bedrijf bij de drie laatste soorten van melk
handelaren inneemt»
Tabel 6
HOEVEELHEID NETTO AFGELEVERD PRODUCT PER DAG PER
MELKHANDELAAR BINNEN' AMSTERDAM
Bedrijf
Sterovita
O.V.V.-M.O.B.A.,Amsterdam
Holland, Amsterdam
Koel
Noord
Neerlandia
Snoek
Venneman
A.M.C.
Schaft
Hollandia
C.M.C.

(
j

152

Hoeveelheid netto kg
per afnemer per dag
29O
241
196
250
geen gegevens
126
276
190
150
210
142
geen gegevens

j
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Uit "bijgaande tabel 6 blijkt, dat de hoeveelheid netto afge
leverd product per afnemer per dag varieerde van _+ 130 kg (voor
Neerlandia) tot _+ 280 kg (voor Snoek). Overigens blijkt het gewogen
gemiddelde voor alle bedrijven ongeveer 240 kg te bedragen*
ad 3» Oponthoud per stopplaats en afnemer
Het gemiddeld aantal gebezigde minuten per afnemer is afhankelijk
van de quantitéit van de afname en de afstand tussen de afnemers
onderling# Naarmate de leveranties binnen een gebied meer worden
geconcentreerd en het quantum per aflevering groter wordt, zullen
de kosten per kg product dalen.
Uit onderstaande tabel 7 blijkt dat de gemiddelde afstand
tussen de stopplaatsen binnen het afleveringsgebied voor bijna alle
bedrijven binnen Amsterdam beneden 1 km lag. Voor bijna alle buitenbedrijven bedroeg deze afstand veel meer, terwijl zij tevens nog een
belangrijke afstand extra moeten afleggen voor het bereiken van het
afleveringsgebied. Dit betekent - boven de hogere afschrijvingskosten
van het voertuig en de grotere arbeidskosten voor chauffeur en
eventuele hulp - een hoger benzine- en olieverbruik per stopplaats.
Tabel 7
DE AFSTAND TUSSEN DB MELKHANDELAREN EN DE TIJD BENODIGD PER LEVERANTIE

Bedrijf

Sterovita
O.7.V.
Holland
Koel
Noord
Neerlandia
Snoek
Venneman
A.M.C.
Schaft
Hollandia
C.M.C.

Afgelegde Gemiddelde Gemiddeld
afstand
afstand
aantal km
tot aflev. tussen „
per afner
gebied
a to'vnl,ton mer per
per stop nen het a^ dag
plaats
levagebied
0,64
0,92
0,84
1,09
geen geg» geen geg«,
0,48
1,-13
0,70
1,34
0,91
1,18
0,81
2,37
1,47
1,52
0,54
geen geg. geen geg.-

-

1,92
3,00
1,92
2,20
-

•1,72
4,42
2,09
7,75
3,28
2,06
—

Gemiddeld
aantal
min.per
afnemer
per dag

Netto kg
per afne*mer per
dag

Gemiddeld
aantal min*
per 100 kg
netto-pro
duct

29O
241
196
25O

-

-

15
30
21
23
27
13

126
276
190
150
210
142

12
11
11
15
12
9

—

—

—

Voor 100 melkhandelaren moest .Sterovita 192 km afleggen, Snoek
daarentegen 442 km*
Uit het ongewogen gemiddeld aantal bestede minuten per 100 kg
nettopyofluo-fc krijgt men een vrij goed idee van de verschillen in
arbeidskosten tussen de verschillende bedrijven voor zover deze op
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1
6

21
32
13
20
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het afvoerapparaat "betrekking hebben. Zowel binnen als buiten Amster
dam treden hierin belangrijke verschillen op, welke niet zozeer door
het arbeidstempo, maar veeleer door het meer of minder gunstige
afvoersysteem worden veroorzaakt.
Bij de constructie van een efficient afvoersysteem zal er naar
moeten worden gestreefd, dat deze versohillen zo klein mogelijk worden»
Natuurlijk zullen de "buitenbedrijven", welke een gedeelte van hun
omzet binnen Amsterdam afzetten steeds iets minder gunstig voor de
dag moeten komen dan de "binnenbedrijven".
Naast de bovengenoemde drie factoren is • er nog een aantal,
dat
van minder belang is . doch ook direct of indirect invloed
"uitoefent op de afvoerkosten.
1, De situatie van de straten
Bepaalde wijken in Amsterdam hebben nauwe straten, zodat men
er niet of zeer moeilijk met een aanhangwagen kan rijden. Bedreven,
welke hier een groot aantal slijters hebben, zullen daardoor
extra worden belast.
2 t Het tonnage van de wagen
Naarmate de wagens zwaarder kunnen worden belast, zal het aantal
km per 100 liter omzet minder worden. In hoeverre hierdoor echter
de kosten per 100 liter omzet worden beïnvloed, zal in ieder
individueel geval moeten worden beoordeeld,
3» Al of niet afzonderlijk ophalen van emballage
Sommige bedrijven halen in dezelfde rit waarin de producten zijn
afgeleverd, tegelijkertijd emballage op. Andere maken hiervoor
speciale ritten en keren dus na de bediening van de melkhandelaren
met een lege wagen naar het bedrijf terug. Welke van deze methoden
het voordeligst is, zal afhangen van de bijzondere omstandigheden
op elk individueel bedrijf.
4a Administratie
Naarmate een bedrijf meer twee-, dr^e- en viervoudige melkhandelaren
heeft met een zeer geringe omzet zullen de administratiekosten per
100 liter totaalomzet hoger worden.
Nog andere factoren zouden kunnen worden genoemd, zoals de opslag
ruimte van de melkhandelaren, maar aangezien deze bijna alle betrek
king hebben op omstandigheden, welke weer van bedrijf tot bedrijf
verschillend liggen en dan ook individueel moeten worden bekeken,
menen wij hieraan geen verdere aandaoht te moeten schenken.
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HOOFDSTUK IX
PLAN I, RATIONALISATIE VAU DE AFLEVERING AAIT MELKHANDELAREN
D e t o e w ij z i n g v a n w ij k e n e n m e l k h a n d e 
l a r e n a a n b e d r e v e n
•*.
*
t
Bij de analyse van de aflevering aan melkhande1ar en bleek, dat
het in 1950 ~ e» 0°k thans nog - bestaande distributiesysteem voor
verschillende rationalisatiemaatregelen in aanmerking komt» Immers,
duplicatie van bezorgroutes en veelvuldige zowel als meervoudige
bediening van handelaren komen op grote schaal voor, waardoor de arbeids- en autokosten onnodig hoog zijn geworden. In het in dit hoofd
stuk te besohrijven eerste en minst vergaande rationalisatieplan is
getraöht hierin verbetering te brengen»
In het algemeen kan worden gesteld, dat de afvoer van een bedryf
zo goedkoop mogelijk is, wanneer de afstand tussen bedrijf en hande
laren en tussen de handelaren onderling zo klein mogelijk en daar
naast de aflevering per stop zo groot mogelijk is. Deze voorwaarde
zou ons tot de conclusie kunnen voeren, dat wij voor elk bedrijf
moeten streven naar een afleveringegebied, dat zo dicht mogelijk bij
het bedrijf is gelegen en waarbinnen alle melkhandelaren door het
desbetreffende bedrijf worden bediend. Hiertegen bestaan eohter be
zwaren t
1# het is niet mogelijk elk bedrijf in zijn naaste omgeving een ge
sloten afleveringsfeebied te versohaffen, aangezien verschillende
bedrijven, zoals Sterovita, O.V.V.-M.O.B.A. en Holland door hun
lagging op korte afstand van elkaar veelal voor hetzelfde gebied
in aanmerking zouden komenj
2« een gezonde concurrentie wordt in dit geval onmogelijk gemaakt
daar aan de ene kant de melkhandelaren volkomen afhankelijk zouden
woïden van Sên enkel bedrijf en aan de andere kant de bedrijven
elke mogelijkheid tot uitbreiding van hun omzet als resultaat van
concurrentie met andere bedrijven zou worden ontnomen?
3, vele historisch gegroeide banden tussen bedrijven en melkhande
laren zouden worden verbroken*
Ten einde het concurrentie-element te handhaven hebben wij ge
meend niet Sên maar twee.bedrijven gelijktijdig in hetzelfde gebied
te moeten laten afleveren« De voordelen hiervan sullen naar onze mening
opwegen tegen de mogelijk iets hogere afvoerkosten, welke daarvan het
gevolg zijn. Tevens wordt hierdoor aan de wenselijkheid van een aaneen
gesloten afleveringsgebied voldaan, daar de afleveringsgebieden van
telkens twee bedrijven nu gedeeltelijk kunnen samenvallen«
Ofschoon er in ons voorstel twee bedrijven in elke wijk zullen
voorkomen, lijkt het ons noodzakelijk, elke melkhandelaar toch slechts
door Sên bedrijf te laten bedienen? aangezien hiermede het aantal
stopplaatsen tot een minimum wordt beperk^ en de omvang van de afleven,
ring per melkhandelaar zo groot mogelijk wordt* kwee factoren, welke
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een reducerende Invloed uitoefenen op de afvoerkosten per 100 1.
Wil dus een melkhandelaar een product van het andere bedrijf "binnen
de wijk ontvangen, dan zal hij ook alle overige melkproducten van
dat bedrijf moeten afnemen. In het algemeen zal hierdoor de wenselijk
heid, zo niet de noodzaal^ worden geschapen dat de kwaliteit van alle
melk en melkproducten binnen Amsterdam op hetzelfde peil zal liggen«
Immers, mooht een bedrijf een of meerdere inferieure producten voeren,
dan zullen deze de oorzaak kunnen zijn dat het bedrijf zijn melkhan
delaren op den duur kwijtraakt aan zijn concurrent, die alleen hoog
waardige producten voert#
Als hulpmiddel bij de uitwerking van ons plan is het gebied van
Amsterdam en randgemeenten in een aantal wijken (buurtcombinaties)
ingedeeld, die zoveel mogelijk een geografische eenheid vormen en in
grote lijnen overeenkomen met de wijken, waarin Amsterdam door het
Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam is ingedeeld voor het
maken van bevolkingsprognose.
Op grond van onze wijkindeling van Amsterdam (zie kaart 2 van
de bijlagen) kwamen in Amsterdam-Centrum tien wijken tot stand, in
Amsterdam-Oost negen, in Zuid zeven, in West tien en in Noord vier.
Dus in totaal 40 wijkenl)« Het Bureau van Statistiek der Gemeente
Amsterdam kent in totaal 58 buurtoombinaties binnen het gebied
dat door ons als binnen Amsterdam is aangeduid. Een aantal van deze
58 wijken is echter gecombineerd, zodat wij tot een lager totaal
kwamen* Met behulp van deze wijkindeling kan het gebied binnen
Amsterdam aan bedrijven worden toegewezen» Voor het gebied buiten
Amsterdam, voor zover dit wordt bediend door bij de Vereniging aan
gesloten bedrijven, werd eveneens een gebiedsindeling gemaakt, omdat
ook deze gebieden, zoals uit het vervolg zal blijkem, aan bepaalde
bedrijven zullen worden toegewezen. Zulks in verband met de ook daar
in belangrijke mate voorkomende duplicatie van bezorgroutes en om de
grondgedachte, dat twee bedrijven in een wäjk moeton voprkomen, zo
good mogelijk«te kunnen verwezenlijken* Het resultaat dezer gebieds
indeling is op kaart t van de bijlagen weergegeven»
Uit de ons verstrekte opgaven der bedrijven kon worden vastge
steld, hoeveel melk in elke wijk of gebied in 1950 werd afgeleverd,
hoeveel en welke melkhandelaren er waren gevestigd, enz..Tabel 14
van de bijlagen, geeft hiervan een overzicht.
Alvorens nader in te gaan op de toewijzing van wijken en ge
bieden dient enige aandadht te worden geschonken aan de leveringen
aan bezorgers, grootverbruikers, standaardisatiebedrijven en voor
export. Veelal halen de bezorgers hun melk en melkproducten af van
het bedrijf en een vervoersprobleem bestaat in sulke gevallen niet.

1) De nummering der wijken loopt tot 54 daar de wijken in het Centrum
de codering 1 ontvingen, in Oost 2, in Zuid 3, in West 4 en in
IJoord 5. Door het ontbreken van melkhandelaren in de wijken 33 en
36 zijn deze geoombineerd met de wijken 34 resp. 37«
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Indien do bezorgers hun prodjiaten thuis ontvangen lijkt het ons jbeoh
niet mogalijk|
deze categorie in de rationalisatieplannen te be
trekken» aangezien hier een speciale band bestaat tussen het bedrjjf
en degene, die de melk aan de consumënt bezorgt. Hetzelfde geldt
in iets mindere mate voor de grootverbruikers» De bediening van deze
categorie zal in ons plan dan ook bijna geheel geschieden zoals dit
in het verleden het geval was. Ook leveringen aan andere standaardisatiebëdrijven en voor export zijn niet in de saneringsplannen betrok
ken.
De toewijzing van wijken en gebieden aan de afzonderlijke standaardisatiebedrijven is op de hieronder beschreven wijze en volgorde
geschiedt
A. Toewijzing van de .gebieden buiten Amsterdam»
Hierbij Wordt zonder meer het al eerder genoemde principe gevolgd,
<Jß.t het gebied, het diohtst bij een bedrijf gelegen, aan dat bedrijf
moet worden toegewezen* Hierdoor wordt in het algea&an. -voe»koaiail«..
dat de bëdrijvén, gelegen binnen Amsterdam, handelaren bedienen, die
buiten Amsterdam gevestigd zijn* In bepaalde gevallen bleek het
vervoers-eounomisch echter de beste oplossing om sommige direct aan
Amsterdam grenzende gebieden door binnenbedrijven te laten, bedienen«
Voorts leek het
niet noodzakelijk steeds aan het prinoipe te
blijven vasthouden, dat zo mogelijk twee bedrijven in één gebied
moesten voorkomen, daar de afstand tussen de dorpen soms zo groot is,
dat het aantal km, hetwelk per 100 1 zou moeten worden afgelegd, »
dan onnodig groot 7-ou worden* Waar dit principe wel is gehandhaafd
zijn de meeste dorpen in hun geheel aan een bedrijf toegewezen*
Tevens is bij de toewijzing van een geheel of gedeeltelijk gebied aan een bedrijf rekening gehouden met de positie, die dit bedrijf
in 1950 reeds in het betreffende gebied inham (zie tabel 15 ea kaart 6
Van a$' bijlagen,)*
Het resultaat Van de toewijzing der buitengebieden is weergegeven
op kaart 7 van de bijlagen. Voorts zijn, in tabel 16 t/m 27 van de
bijlagen, per bedrijf de aflevèringen alsmede het aantal te bedienen
handelaren in de buitengebieden volgens de verschillende plannen
vermeld naast de overeenkomstige cijfers van de situatie in 1950.
De tabellen 43 t/m 53 geven bovendien de namen, adressen en omzetten
in 1950 van de onder de verschillende plannen toegewezen melkhande
laren. In dit verband dient nog te worden opgemerkt, dat de scheidings
lijn tussen twee gebieden soms wat willekeurig is getrokkenj een
herziening der grenzen keen, indien gewenst, in onderling overleg
door de betrokken bedrijven tot stand worden gebracht.
B. Toewi.izing van de wijken en handelaren binnen Amsterdam.
De volgende richtlijnen zijn hierbij in acht genomen»
1« het verkeer over het IJ moet tot een minimum worden beperkt j
2. elk bedrijf krijgt, een aantal wijken toegewezen, waarbuiten door *
dat bedrijf geen bediening van melkhandelaren mag plaatsvinden!
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3« in elke wijk mogen slechts twee bedrijven voor de "bediening van
melkhandelaren komen 5
4* iedere melkhandelaar mag slechts van één enkel "bedrijf melk en
melkproducten ontvangen5
5, bestaande historische banden tussen bedrijven en melkhahdelaren
worden zoveel mogelijk gehandhaafdg
6. de toewijzing dient zodanig te geschieden, dat de totale^.afleveringen der bedrijven gelijk blijven aan die van 195® J
7« er wordt gestreefd naar een 50-50 verhouding
van de totale
afleveringen binnen de wijken.
Het verkeer over het IJ kan tot een minimum béperkt blijvteftj
indien de bedrijven zoveel mogelijk wijken worden toegewezen aan die
zijde van het IJ waar zij zijn gelegen. Zoals reeds in hoofdstuk I
is vermeld, zal op grond van de afleveringen der bedrijven, in 1950
steeds vervoer van buiten Ä*dam naar binnen A'dam en ten Hóórden
van.het IJnaar ten Zuiden van het IJ moeten plaats vinden«
Oto de 40 wijken - waarin Amsterdam werd verdeeld - aan be
drijven toe te wijzen met inachtneming van de genoemde richtlijnen,
werd allereerst nagegaax^ hoeveel elk bedrijf in 1950 in ieder© wijk
heeft afgeleverd (zie tabel 15 van de bijlagen). Bij toewijzing
van de wijken is nl. het principe gevolgd, dat elke wijle wordt toe
gewezen aan die twee bedrijven, welke in 1950 in die wijk de grootste
omzet hadden. Indien echter alle wijken op deze wijze waren toege
wezen, zouden bepaalde kleinere bedrijven voor geen enkele wijk in
aanmerking gekomen zijn. Ten einde deze moeilijkheid te ondervangen
werd allereerst aan de kleinere bedrijven een aantal wijken toebe
deeld, waarin zij op basis van hun totale omzet in 1950 percentsge
wijs een belangrijke plaats innamen. Wanneer twee wijken op grond
van de afleveringen in #950 in gelijke mate voor toewijzing aan een
bedrijf in aanmerking kwamen, werd bovendien rekening gehouden met
de wens dat de toegewezen wijken zoveel mogelijk een aaneengesloten
gebied moeten vormen dat zo dicht mogelijk bij het bedrijf is ge
legen. Bezit een bedrijf geen enkele concentratie binnen enige'
wijken in Amsterdam, dan werd
dit laatste desideratum doorslag
gevend voor de toewijzing der wijken.
Nadat de wijken van Amsterdam op deze wijze globaal aan de
bedrijven waren toegewezen, werd vervolgens overgegaan tot de toewijzing
der melkhandelaren binnen de wijken. Allereerst kreeg elk bedrijf
die melkhandelaren, die reeds in 1950 alle melk en melkproducten van
het desbetreffende bedrijf afnamen, de zgn. "enkele melkhandelaren"#
Vervolgens alle "meervoudige" melkhandelaren bij wie het bedrijf in
195O qua afleveringen de eerste plaats'innam en tenslotte die melk—
handelaren bij wie het bedrijf in 1950 een ondergeschikte positie innam,
maar bij wie het andere bedrijf binnen de wijk geen enkele afleveringen
had, Melkhandelaren, die van geen van beide bedrijven binnen de wijk
enig product in 1950 hebben afgenomen, de zgn. "neutrale melkhandelaren",
werden zodanig over de bedrijven verdeeld, dat zoveel mogelijk een
gelijke verdeling van de totale omzet binnen de wijken tot stand kwam.
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DOOP deze werkwijze werden de historische "banden, welke tassen "bedrijven
en melkhandelaren bestonden - voor zover mogelijk - gehandhaafd.
Indien deze toewijzingsmethode consequent zou zijn toegepast, zou
nimmer aan de onder punt 6 van de' richtlijnen geformuleerde voorwaarde
kunnen zijn voldaan, dat de bedrijven een zodanig aantal melkhandelaren
moet worden toegewezen, dat hun totale afleveringen gelijk blijven
aan die van 1950« Deze moeilijkheid werd opgelost door bepaalde wijken,
welke volgens de richtlijnen vrijwel in gelijke mate voor Verschillende
bedrijven in aanmerking kwaaien, pas in laatste instantie definitief
toe te wijzen aan die bedrijven, welke nog voor af te leveren hoeveel
heden in aanmerking kwamen. Door verschuiving in de "neutrale melkhan
delaren" tussen de twee bedrijven binnen de wijken^kon tenslotte een
sluitend geheel worden verkregen, waarbij elk bedrijf ongeveer zijn
totale afleveringen van 1950 behoudt.
Aangezien geen "halve melkhandelaren" konden worden toegewezen, kan
de totale toegewezen hoeveelheid van een- bedrijf weieens enkele tien-?
duizenden liters afwijken van de afleveringen in 1950» Dit is echter >
zo onbelangrijk, dat wij hieraan geen verdere aandacht hebben geschon
ken.'
In de bijlagen wordt in kaart 3 de nieuwe toestand geschetst,
waarbij tevens de procentuele verdeling van de totale afleveringen
binnen een wijk over de twee voorkomende bedrijven wordt aangegeven»
In enkele wijken is deze verdeling tussen de bedrijven zeer eenzijdig
uitgevallen» Dit was echter niet te vermijden» In sommige gevallen
had het bedrijf met de grootste af te leveren hoeveelheid ook al in de oude toestand een sterk overheersende positiej in andere gevallen
maakte de voorwaarde, twee bedrijven in één wijk, het onmogelijk om
op basis van een 50-50 verhouding tot de afleveringen van 1950 te
komen» Dit laatste is in sterke mate het geval bij Sterovita, welk be
drijf meer dan l/3 van alle afleveringen binnen Amsterdam ten Zuiden
van het IJ voor zijn rekening neemt» Bij een verhouding van 50-50 in
alle wijken zou Sterovita - aannemende dat alle wijken even groot
zouden zijn - in ongeveer 2/3 van het totaal aantal ten Zuiden van het
IJ ofwel in 24 wijken moeten voorkomen; het bedrijf komt echter
I«
in 20 wijken voor en moet zodoende in sommige wijken een hoger per
centage dan 50 krijgen* In twee wijken is slechts een zo gering aantal
melkhandelaren gevestigd, nl. wijk 29 (Amstelstation) en 54 (Tuindorp
Oostzaan), dat het zeer oneoonomisch zou zijn öm hier aan het principe
twee bedrijven in êên wijk te blijven vasthouden» Daarom zijn deze
wijken.aan êên ankel bedrijf toegewezen. In twee andere wijken (51 en 53)
was de positie van Moord in 1950 dermate overheersend, dat hier teveel
historische banden verbroken zouden moeten worden© Bovendien is dit
bedrijf economisch uiteraard het meest gunstig gelegen voor de bediening
van deze twee wijken, zodat ook hier deze wijken aan één enkel bedrijf
zijn toegewezen« In slechts 2 gevallen is de verhouding tussen de
af te leveren hoeveelheden van de twee bedrijven binnen de wijk groter
dan 3*1 (wijk 23 en 10). In 7 gevallen (wijk 22, 30, 32, 35» 41, 46 en 48)
ligt de verhouding tussen 3s 1 en 2s1, In 27 gevallen ligt de verhouding
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tussen 2:1 en 1*1, Uit deze cijfers "blijkt wel dat tooh een vrij
evenwichtige verdeling der wijken over de "bedrijven is bereikt.
Moeilijkheden veroorzaakt door specialisatie
Het is duidelijk dat "bij een toewijzing van de melkhandelaren
aan de "bedrijven, waarbij iedere handelaar sleohts door één "bedrijf
wordt bediend, de totale afleveringeß van ölk bedrQf wel kannen wor
den gehandhaafd, maar dat hun samenstelling naar product kan afwijken
van het oorspronkelijke productiepatroon van het bedrijf.
Immers kan worden aangenomen, dat de afleveringen in 1950 va» een
bedrijf procentueel nieir op dezelfde wijze over melk en melkproducten
was verdeeld als die in de volgens Plan I aan het bedrijf toegewezen
wijken.
Een bedrijf, dat zich op een bepaald product heeft toegelegd en
daarin een sterke positie in Amsterdam heeft verworven, zal door boven
geschetste maatregelen deze positie kunnen verliezen»
Indien de afleveringen van sterielmelk in alle wijken ongeveer
10$ uitmaken van de totale afleveringen aan melk en melkproducten,
dan zal onder Plan I elk bedrijf 10$ sterielmelk moeten afleveren«
Voor Noord, welk bedrijf in 1950 + 40$ van alle geconsumeerde steriel
melk in Amsterdam aan de melkhandelaren afleverde, zou een. toewijzing
van handelaren als hierboven beschreven, moeilijk te acoepteren zijn.
Aan de andere kant zouden sommige bedrijven, welke in het verleden
geen sterielmelk hebben geproduceerd, nu plotseling worden gedwongen
veelal kleine hoeveelheden sterielmelk te gaan maken, welke dan rela
tief hoge kosten met zich zullen meebrengen. Een dergelijke opzet
is ongewenst, aangezien dit indruist tegen de beginselen van een specia
lisatie, welke in principe is toe te juichen.
In ons plan stellen wij daarom voor dat Noord - met de uitzonderingen,
welke hieronder worden vermeld - de sterielmelk (rotatormelk) zal
blijven produceren voor die melkhandelaren, welke in 1950 deze melk
van dit bedrijf betrokken. Ten aanzien van de bediening dezer melkhande
laren veroorzaakt dit echter bijzondere moeilijkheden. Immers, indien
Noord al zijn afnemers, die in bijna alle wijken van Amsterdam
zijn gevestigd, rechtstreeks zou bedienen, zou dit zeer hoge afvoerkostgn met zich brengen. Wij stellen daarom voor, dat Noord alleen de
melkhandelaren, die zijn gevestigd in de volgens Plan I asm dit bedrijf
toegewezen wijken, rechtstreeks' bedient. Alle andere melkhandelaren,
die afnemers zijn van rotatormelk, zullen deze betrekken van het bedrijf
waarvan zij hun andere melk en melkproducten ontvangen. Dit betekent uiter
aard, dat de bedrijven moeten optreden als grossiers in rotatormelk van
Noord en dat in onderling overleg tussen Noord ©n de andere bedrijven
het vervoer van deze melk moet worden gekegeld. De afvoerkosten zullen
dan echter met handhaving van de specialisatie van Noord in rotator
melk zo laag mogelijk blijven.
Het brengt uiteraard bezwaren mede, wanneer een bedrijf, dat zelf
ook sterielmelk produceert in rotatormelk moet grossieren» het gevaar
dreigt dan immers, dat de rotatormelk niet die aandaoht krijgt, welke
het bedrijf, dat deze melk produceert, wel wenselijk acht. Daarom stellen
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wij voort dat een bedrijf slechts éên soort sterielmelk per melkhan
delaar aflevert g of zijn eigen product bf rotatormelk. Alle handelaren,
aldus ons voorstel, die..in 195® alleen rotatormelk afnamen, blijven
dat doenj de melkhandelaren, die van de totale door hen afgenomen
hoeveelheid sterielmelk meer dan 50$ in rotatormelk "betrokken, zullen
eveneens alleen rotatormelk ontvangen, terwijl degenen, die minder dan
50$ rotatormelk betrokken, voor hun sterielmelk geheel op hun "eigen"
bedrijf zullen zijn aangewezen»
Overigens dient te worden ingezien, dat dit laatste geen essentiêel onderdeel van Plan I behoeft te zijns indien het nl. niet als
een bezwaar zou worden gevoeld, dat een bedrijf naast zijn normale
afleveringen van eigen sterielmelk in rotatonnelk grossiert, kan
uiteraard dë veel eenvoudiger oplossing worden gekozen, dat de hande
laren geheel vrij kunnen kiezen tussen de sterielmelk van het "eigen"
bedrijf en rotatoïmelk.
Bij de toewijzing van de melkhandelaren is onder Plan I met het
bovenstaande rekening gehouden, in die zin, dat alle afleveringen van
rotatormelk gezien zijn als een afleveringspost voor Noord en dus
niet voor de bedrijven, welke als grossier optreden» Het totaal van
alle afleveringen, exclusief rotatormelk, is voor deze bedrijven
gelijk aan hun afleveringen in'1950.
In de tabellen 43 t/m 53 zijn alle melkhandelaren met vermelding
van hun totale omzet van melk en melkproducten, hun omzet in losse melk
en hun eventuele omzet in rotatormelk per bedrijf weergegeven zoals zij
door ons in Plan I zijn toegewezen« In de tabellen 16 t/m 27 wordt voor
elk bedrijf het aantal melkhandelaren en de totale afleveringen per wijk
gegeven zoals deze in 1950 waren en zoals nu onder Plan I wordt voor- '
gesteld.
V o o r - e n n a d e l e n v a n d e i n P l a n I v o o r 
g e s t e l d e r a t i o n a l i s a t i e v a n d e a f v o e r
I Voordelen
Het is 2onder meer duidelijk, dat door de door ons voorgestelde
maatregelen een zeer vereenvoudigd systeem van afvoer is verkregen.
Het totaal aantal bedieningspunten in Amsterdam en omgeving is met
+ 36$ afgenomen* Bij sommige bedrijven treedt een reduotie in het
aantal melkhandelaren op van zelfs 50$»
Bedrijven, welke «erst hun melkhandelaren over geheel Amsterdam
en omgeving hadden verspreid, behoeven in ons voorstel slechts enkelfc
wijken te bedienen, terwijl toch hun totale afleveringen van 195°
volledig worden gehandhaafd. De leveringen door bedrijven ten Zuiden
van het IJ naar plaatsen ten Hoorden van het IJ en de leveringen van
binnenbedrijven naar buiten Amsterdam zijn met uitzondering van enige
leveringen naar randgemeenten gestaaktj de leveringen van bedrijven
ten Hoorden van het IJ naar Amsterdam ten Zuiden van het IJ en van
buitenbedrijven naar binnen Amsterdam zijn zovèel mogelijk beperkt.
Figuur 3 afgeleid uit tabel 28 ^an de bijlagen, vergeleken met de
ook op pag.20 voorkomende figura? 2 laat dit duidelijk zien*'
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AFLEVERINGEN BINNEN EN HJITEN AMSTERDAM TEN ZUIDEN EN NOORDEN
VAN HET IJ DOOR DE BINNEN- EN BUITENBEDRUVEN (in millioenen liters)

I95O
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Figuur 3

II Nadelen
a Verstarring do£r_d£ binding der bedrijven aan be£aalde_wi_jken
Door Plan T worden de bedrijven aan bepaalde~wijken gebonden,
hetgeen ongetwijfeld een beperking inhoudt van hun ontplooiings
mogelijkheden» Wel kunnen zij eohter steeds hun totale afleveringen
vergroten door concurrentie met het andere bedrijf in de wijk. Deze
concurrentie kan nu des te groter zijn daar thans niet meer, zoals
in 1950, e0n groot aantal bedrijven in elke wijk voorkomt,
b Aajntastingj^anJt£t_0£rspro^£lijke^ro^u£t^e£atroon
Verschuivingen in de afleveringen per product»
De procentuele verdeling van de totale afleveringen over de producten
was in het verleden zeer verschillend voor de bij het rationalisatie—
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project betrokken "bedrijven. In Plan I is met de langzaam gegroeide
voorkeur voor bepaalde producten alleen bij Noord rekening gehouden»
Dit heeft ten gevolge dat de verdeling van de afleveringen over de
producten in de in Plan-1 voorgestelde situatie voor sommige bedrijven
sterk zal verschillen van die in 1950* Ia tabellen 31 t/m 42 zijn
de afwijkingen van de toestand in 1950 voor elk product per bedrijf
weergegeven» Vooral t.a.v» verhouding losse melk-flessenmelk komt
dit sterk naar voren« In dit verband rijst de vraag of deze verschui
vingen financiële compensaties voor bepaalde bedrijven noodzakelijk
,maken. Zoals in § 3 wordt uiteengezet is deze vraag zonder een
uitvoerige analyse van de kostenstructuur van elk bedrijf niet te
beantwoorden« Waarschijnlijk is dat deze verschuivingen geesa moei
lijkheden opleveren ten aanzien van de practisohe capaciteit. Wel
zal bij een relatief grote uitbreiding van de omzet van flessenmelk
en flëssenmelkproducten eventueel moeten worden overgegaan tot aankoop
van flessen en kratten« Omgekeerd zal bij een bedrijf, dat een
relatief grote hoeveelheid flessenmelk en flessenmelkproducten ver
liest, een overtollige hoeveelheid flessen en kratten ontstaan.
Evenwel dient er op te worden gewezen, dat sinds 1950 door de gestadigde toename in de consumptie van flessenmelk de verhouding losse
melk-flessenmelk ten voordele van de laatste is gewijzigd, zodat
de verschillen in werkelijkheid geringer zullen zijn dan hier is
voorgesteld. Voor de toekomst mag worden aangenomen dat deze trend
in de ontwikkeling vari losse melk naar flessenmelk zal blijven
voortduren en het is niet denkbeeldig dat binnen afzienbare tijd
vrijwel uitsluitend flessenmelk zal worden afgeleverd.
Ofschoon wij er ons wel van bewust zijn dat de onder Plan I
voorkomende verschuivingen voor sommige bedrijven een ongunstig
element bevatten, menen wij toch dat de voordelen ruimschoots vol
doende zijn om over dit bezwaar heen te stappen. Uiteraard blijft het
mogelijk door stimulering van bepaalde producten de verloren posi
tie te herwinnen«
c RotetormelMïwe£tie
Ongetwijfeld Samen tegen de oplossing van de rotatormelkkwestie,
zoals die in het voorgaande is uiteengezet, zowel van de kant van
"Noord" als van de andere bedrijven, bepaalde bezwaren worden gemaakt»
Het grossierejn in rotatormelk naast de afzet van eigen sterielmelk heeft, zoals reeds opgemerkt, weinig aantrekkelijks. Evenwel is
gebleken, dat de consument dikwijls de voorkeur geeft aan rotatormelk
en uiteindelijk moet dit de bepalende factor zijn ten aanzien van de
vraag, welke producten zullen worden vervaardigd en aangeboden. Sterovita heeft reeds bewezen door haar overeenkomst met Noord, vaarbij een
nog intensievere vorm van samenwerking bestaat dan hier voor alle be
drijven wordt voorgesteld, dat een dergelijke opzet zeer goed kan
slagen.
"Noord" kan ongetwijfeld als grootste bezwaar aanvoeren, dat het zijn
contaot met de melkhandelaren buiten de eigen wijken verliesten dat
het geen garantie heeft dat zijn omzet door (op zijn zachtst uitgedrukt)
een overschillige houding van de grossierende bedrijven niet zal
teruglopen.
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De totale hoeveelheid, welke door andere "bedrijven exclusief
Sterovita moet worden gegrossierd, bedraagt 1,7 millioen 1®, hetgeen
20% uitmaakt van de totale rotatormelkproductie van Noord onder
Plan I. Een in het leven te roepen zgn. regelingsoommisie, samen te
stellen uit de verschillende grote en kleine "bedrijven, welke onge
twijfeld ook ten aanzien van andere problemen regelingen zal moeten
voorstellen, kan waarschijnlijk ook hier een voor "beide partijen
bevredigende oplossing bereiken. Erkend zal moeten worden dat Noord
inderdaad een uitzonderingspositie bezit hetgeen waarschijnlijk
maakt, dat bijzondere maatregelen zullen moeten worden genomen.
De voorgestelde grossiermaatregel is ongetwijfeld qua afvoerkosten
het voordeligst.
d In_de_ ^o^c£mst_jO£tredend£ wi_^ijgin£en in_d_e aflev0ring£n_j?£r_wi_jk
Door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam werden
ons de volgende inlichtingen verstrekt ten aanzien van de toekomstige
bevolking van Amsterdams
"Door interpolatie van de schattingen van de Provinciale
Planologische Dienst van Noordholland in "De toekomstige inwoner
aantallen der gemeenten in Noordhólland" zal tot ultimo 1966 de
bevolking van Amsterdam met 65*000 -personen tot 913*800 toenemen.
De afdeling stadsontwikkeling laat met betrekking tot een prognose
van de woningbouw het alternatief van 30,000 dan wel 40.000
woningen. Bij een gemiddelde gezinsgrootte (volkstelling 1947) van
3,3 personen zouden dus in het geval van 30„000 woningen 99.000
personen in de nieuwbouw kunnen worden gevestigd, in geval van
40.000 woningen 131*000 personen. Dit betekent, dat er 34«000, resp.
66.000 personen, die thans in Amsterdam wonen, zullen verhuizen naar
de nieuwbouwo Dat deze personen inderdaad uit Amsterdam afkomstig
zullen zijn, blijkt uit het woningtekort ultimo Juli 1951» dat °P
39.000 woningen werd geschat. Bij een gemiddelde gezinsgrootte van
3,3 zal er dus momenteel voor ca 103.000 personen een woning moeten
worden gezocht"»
. Dit houdt dus in, dat in het huidige Amsterdam het aantal
inwoners geleidelijk zal teruglopen, welke inwoners zullen verhuizen
naar de nieuw te bouwen woningen«
Daar volgens de prognoses van het Bureau van Statistiek der
Gemeente Amsterdam bovengenoemde 34»000 resp. 66.000 personen ongeveer
naar evenredigheid van het totaal aantal inwonenden per wijk aan ieder
stadsgedeelte zullen worden onttrokken, zal hierdoor het aantal inwo-r
ners per wijk in 1966 ongeveer 4$ resp. 8$ lager zijn dan in 1950
w©l in het Centrum 3*5$ resp. 8,5$, in Oost 3$ resp,5»5$» in Zuid 7$
resp. 13$? in West 3$ resp. 6$, in Noord 2$ resp, 3,5p« Ten aanzien
van de te verwachten ontwikkeling van het bevolkingsaantal kunnen de
bedrijven dus nauwelijks voor enige thans bestaande wijk voorkeur
hebben. Belangrijk is natuurlijk wel, wââr de nieuwe woningen zullen
worden gebouwd en aan wie deze nieuwe wijken zullen worden toegewezen.
Bij de bouw,van 30»000 resp. 40»000 woningen zullen de 99*000 resp.
131.000 personen, die hierin zullen wonen, volgens het Bureau van
Statistiek der Gemeente Amsterdam regionaal als volgt worden verdeelds
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82,000 resp. 100,000 personen in landelijk West,
in beide gevallen 17*000 peronen in Nieuw Zuid,
onder het tweede alternatief 14*000 personen waarschijnlijk
in Oost.
Qpder landelijk West wordt verstaan het gebied ten Westen van de
wijken 46, 47 en 48» welkè wijken in ons Plan I door Sterovita, O.V.V.
en Holland zullen worden "bediend. Onder Nieuw Zuid wordt verstaan het
gebied ten Zuiden van de wijken 36/37 en 32, welke wijken thans aan
Sterovita en Holland zijn toegewezen» Xn Oost betreft het waarschijn
lijk de wijken 26, 27 en 29 welke aan Pa Snoek en Oebrs. Venneman
zijn toegewezen» Het is evenwel duidelijk, dat deze nieuwe gebieden
niet zonder meer aan de bedrijven in de aangrenzende wijken behoren
toe te vallen. Hiermede moet ongetwijfeld een compensatie gepaard
gaan voor andere niet aangrenzende bedrijven. Deze compensatie zou
kunnen worden gegeven door overdracht van melkhandelaren binnen de
wijken in oud-Amsterdam» Het bezwaar hiervan is eohter het verbreken
yan historische banden tussen bedrijf en melkhandelaren in de oude
wijken. Op welke wijze deze toewijzing uiteindelijk moet geschieden,
zal o.i. door de eerdergenoemde regelingscommissie nader moeten worden
bezien. Hoe belangrijk dit nieuwe gebied zal worden blijkt, wanneer men
in aanmerking neemt, dat in 1950 in Amsterdam per inwoner +_ 170 liter
melk en melkproducten per jaar werd geconsumeerd« Volgens dit gemid
delde verbruik zal in 1966 op basis van de raming van 30.000 woningen
in de nieuw te bouwen wijken £ 17*000.000 fcter kunnen worden afgeleverd,
op basis van 40*000 woningen 7 22.000,000 liter»
e Verschil__in_ £i^d^etyraaMj^hejji_tuS£en dejme^U^trnddtaxdn en_de
verstandhouding Tu£S£n_b£d£i][f~en meTkhand^laar
Bij de toewijzing van~mêlkhandeTaren aan bedrijven is op geen
enkele wijze rekening gehouden met hun oredietwaardigheid, Het is
evenwel mogelijk, dat hierdoor aan bepaalde bedrijven een relatief
groot aantal minder solvabele melkhandelaren is toegewezen* Ook dit
probleem zal door personen moeten worden onderzocht, die geheel met
de financiële verhoudingen van de melkhandelaren op de hoogte zijn
en ook hier gaan. onze gedachten uit naar de regelingsoommissie.
Evenmin kon rekening worden gehouden met eventuele slechte verstand
houdingen tussen bedrijf en melkhandelaar. Het is mogelijk, dat
bepaalde melkhandelaren onder geen enkele voorwaarde door een bepaald
bedrijf willen worden bediend* Ook hier kan door toedoen van de
regelingscommissie bij de definitieve toewijzing zoveel mogelijk
met dergelijke bestaande verhoudingen rekening worden gehouden.
f Een bedrijf jger jbandelaar
Voor de melkhandelaar kan.de omstandigheid, dat hij volgens
ons plan slechts vén één bedrijf alle melk en melkproducten moet
ontvangen, als zeer ingrijpend worden beschouwd» Hierbij dient echter
te worden opgemerkt dat de melkhandelarenorganisaties een soortge
lijke maatregel beogen ten aanzien van de consument* Wanneer 90% van de
melkhandelaren zich uitspreekt v66r sanering van het distributie-,
apparaat dan betekent dit, dat de consument in de toekomst slechts
de keuze zal hebben tussen twee of drie melkhandelaren« In ons plan
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heeft de melkhandelaar de keuze tussen twee bedrijven;
g Wisselingen van melkhand^larjen^^j^nw^rkingtredin^
"Mocht Plan I worden~~tôegepast7 dan zal waarsoEijnlijk vooral in
de eerste periode van inwerkingtreding een aantal melkhandelaren melk
en melkproduoten van een ander bedrijf wensen te ontvangen dan van het
bedrijf waaraan zij zijn. toegewezen» Hierdoor wordt het mogelijk dat
het totaal van de afleveringen onder Plan I van bepaalde bedrijven
lager zal worden dan in 195°« De afleveringen der bedrijven zullen
dus aanvankelijk vrij nauwkeurig door de regelingscommissie moeten
worden gecontroleerd« Eventueel kan het evenwicht worden hersteld
door uitwisseling van zgn neutrale melkhandelaren#
§ 3

F i n a n c i ë l e

g e v o l g e n

Bij de bespreking van de toewijzing van wijken en melkhandelaren
in § 1 van dit hoofdstuk, is reeds opgemerkt, dat' ten gevolge van de
invoering van Plan I een belangrijke besparing op de afvoerkosten
— dat zijn de kosten van het vervoer van de melk en -producten van
de bedrijven naar de melkhandelaren - zal worden verkregen.
Voor de berekening van de omvang der te verwachten besparingen
is het uiteraard noodzakelijk vast te stellen, wat onder afvoerkosten
moet worden verstaan en welke factoren de hoogte dezer kosten voor
elk afzonderlijk bedrijf bepalen.
Tot de afvoerkosten behoren?
a) de afschrijving-, rente-, reparatie- en onderhoudskosten van
de auto's en aanhangwagens$
b) de kosten van de banden, benzine, olie, vet en schoonmaak
artikelen?
o) de wegenbelasting, pontgelden, assurantie en garagekosten?
d) de lonen en sociale lasten van de chauffeurs en helpers.
Bij enkele bedrijven komen verder nog voor kosten van depóts en
vergoedingen, aan melkhandelaren die de melk en -producten zelf aan het
bedrijf afhalen. Bij drie ondernemingen (Sterovita, O.V.V. en Holland)
worden ook de kosten van het interne vervoer tussen de deelbedrijven
tot de afvoerkosten gerekend.
De voornaamste factoren, welke de afvoerkosten voor elk afzonder
lijk bedrijf bepalen zi^ni
a) het aantal auto3s? dit wordt grotendeels bepaald door de
grootte van de netto« en bruto lading en door de tijd waarbinnen de
afleveringen van de melk en -productén dagelijks moeten geschieden inge
volge de door de bedrijfsleiding gestelde eisen?
b) het wagentype (al of niet met aanhangwagen) in verband met de
aanschaffingskosten, benzineverbruik, enz.j
o) het aantal personen per auto (chauffeur en eventueel helper)
en het aan deze arbeiders betaalde loon (incl. sociale lasten)?
d) de te rijden afstand en de tijd, welke nodig is voor het laden,
lossen, rijden en waohten.
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Tastgesteid dient te worden van welke omvang de afvoerkosten
van de verschillende "bedrijven zijn geweest» Het is hierbij uiter
aard gewenst de administraties van de desbetreffende "bedrijven over
een niet te gering aantal jaren te onderzoeken. De invloeden van
de in een bepaald jaar toevallig opgetreden faotoren kunnen dan
worden uitgeschakeld»
Wanneer de administraties van de versohillende bedrijven alle
op een zodanige wijze waren bijgehouden, dat daaraan voldoende ge
gevens omtrent de verschillende hierboven genoemde factoren konden
worden ontleend, zou het mogelijk zijn geweest een vrij nauwkeurige
calculatie te maken van de te verwachten besparingen. Aangezien deze
vergaande detaillering echter vrijwel steeds ontbreekt, hebben wij
slechts een - o.i. overigens wel aanvaardbare - ruwe schatting van
deze besparingen kunnen opstellen, waarbij wij ons ter beperking
van de kosten van ons onderzoek baseerden op de bij de bedrijven
beschikbare gegevens over 1950*
afvoerkosten zijn door het Bedrijfsohap voor Zuivel ontleend aan de desbetreffende administraties,
behalve van A.M.C. en Hollandia welke bedrijven geen boekeninzage
wensten te verschaffen. Van deze laatste bedrijven zijn de afvoer
kosten getaxeerd, hetgeen eveneens geschiedde t.a.v. de afvoerkosten
van de afleveringen aan melkhandelaren in Amsterdam van de'C,M.C..
Daar de bedrijven uiteraard zelf moeten beslissen op welke wijze
het vervoer zal worden georganiseerd, hebben-wij bij deae taxatie
verondersteld, dat de methode Van het vervoer van de versohillende
bedrijven.in het algemeen niet zal worden gewijzigd. Bijvoorbeeld
of al dan niet met aanhangwagens zal worden gereden.» of een meer
of minder belangrijk gedeelte van de afleveringen door zelfstandige
vervoersondernemingen zal worden vervoerd, of in verband met de
kwaliteit van de melk voor de aflevering van de melk en —producten
per dag sleohts .betrekkelijk weinig dan wel veel tijd beschikbaar
is enz.,Wel werd aangenomen dat de routes van de bedrijven naar de
handelaren zo doelmatig mogelijk worden gekozen en dat het in de
toekomst niet meer nodig zal zijn aan allerlei wensen te voldoen t.a.v.
het tijdstip van aflevering bij een bepaalde melkhandelaar^ waar
door zeer oneoonomische ritten ontstonden®
Wij hebben het overigens, interessante vraagstuk, welke wijze
van vervoer- in eigen of vreemd beheerf met of zonder aanhangwagens,
welk wagentype, enz. - het voordeligst kan worden genoemd, niet nader
uitgewerktj daarvan zou een afzonderlijke studie moeten worden ge
maakt»
In principe zal het nodig zijn de toevallige onderhouds- en
reparatiekosten, welke de bedrijven in 1950 onder afvoerkosten
hebben geboekt, te vervangen door genormaliseerde of "standaard"
kosten en de afschrijvingen en rentekosten op basis van de aanschaf
fingsprijzen door afschrijvingen en rente op basis van de vervangings
waarde •
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In staat 1 van de bijlagen geven wij onze berekeningen van de
vaste en de variabele "standaard"kosten van een tankauto van 4 ton
laadvermogen voor het vervoer van losse melk, van een auto van 5
ton voor het vervoer van flessenmelk en -producten en Van aanhangt»
wagens van resp. 4 en 5 "ton laadvermogen voor het vervoer van loseeen flessenmelk en -producten.
Zoals uit deze staat blijkt, hebben wij bij onze berekeningen
verondersteld, dat de verschillende wagens eén zeker aantal gebruiksuren per jaar zullen hebben.
Wanneer door rationalisatie van het vervoer het aantal gebruiksuren afneemt., zal voor een bepaald bedrijf de besparing uiteraard
maximaal zijn, indien het juist mogelijk wordt een of meer auto's
buiten gebruik te stellen»
Bij een vermindering van het aantal gebruiksuren, zonder dat
een of meer volledige auto's kunnen worden afgeschaft, kan leegloop
optreden en zullen de totale uitgaven - indien voor de desbetreffende
auto's geen andere aanwending kan worden gevonden - slechts met het
bedrag van de variabele koeten afnemen. Hoe groter de omvang van
de afleveringen van een bepaald bedrijf is, des te geringer zal de
invloed van deze "leegloop" op de totale afvoerkosten zijn.
Deze factor zal minimaal worden, indien de verschillende bedrijven
één gezamenlijk -afvoerapparaat zouden bezitten.
Doordat van de meeste bedrijven de vereiste gegevens (aantal
auto's, wagentype, afgelegde km, laad-, los-, rij- en wachttijden,enz.)
niet volledig beschikbaar waren, was het veelal niet mogelijk een
caloulatie van de afvoerkosten, zoals deze in 1950 °P basis van
bovengenoemde standaardkosten zouden zijn geweest, te maken.
Daardoor konden wij evenmin een nauwkeurige, volgens uniforme
richtlijnen uitgevoerde berekening opstellen van de na invoering
van Plan I te verwachten afvoerkosten.
Wij zijn daarom bij onze taxatie vrij opportunistisch te werk
gegaan. In sommige gevallen baseerden wij ons, na het aanbrengen
van een aantal door ons noodzakelijk geachte correcties, op de ons
door versohillende bedrijven (behalve Noord en C.M.C.) verschafte
gegevens aangaande de door htm bedrijf op een bepaalde steekproefdag (in April 1951) vervoerde hoeveelheden melk en »-producten, afge
legde km, rijtijden, aantal bedieningspunten, enz,» Voorts maakten
wij gebruik van de door enkele grote bedrijven (Sterovita, O.V.V.
en Holland) op ons verzoek gemaakte berekeningen met betrekking tot
de afvoerkosten voor hun bedrijf na eventuele invoering van onze
plannen.
Aangezien, door het noodzakelijk geworden gemis aan uniformi
teit bij de gevolgde werkwijze het niet uitvoerbaar is een korte
samenvatting te geven omtrent de door ons uitgevoerde berekeningen,
vermelden wij hierondèr een aantal belangrijke details, waardoor het
mogelijk zal zijn een indruk te verkrijgen omtrent de door ons ge
maakte cal ciliaties.
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• 1 «. De B»V. Sterovita b«sohikt over een vrij vergaande detaillering
van de afvoerkosten in 1950* Bekend is, dat voor de afleveringen aan
d« melkhandolaren in Amsterdam, de gereden afstand per 100 liter
losse melk gemiddeld 0,5 km "bedroeg en dat voor het laden van de
tanks t>ij de fabriek, het lossen bij de handelaren en het reinigen
van de tanks in totaal gemiddeld 3,75 minuut per 100 liter nodig
was. Per 100 liter flessenmelk en -producten "bedroeg de gereden
afstand gemiddeld 1,059 km en de benodigde tijd gemiddeld 7?5 minuut
(voor het laden "bij de fabriek, het lossen bij de handelaren, het
ophalen van lege flessen bij de handelaren en het lossen bij de
fabriek)*
Aan de hand van tabel 16 van de bijlagen is bepaald, welke
afstand, zowel voor de afleveringen van losse melk als- van flessenmelk en -producten, onder Plan I zal moeten worden afgelegdj de
afstanden per 100 liter losse melk en flessenmelk en -produoten zul
len resp. gemiddeld 0,363 km en 0,819,km gaan bedragen.
Volgens tabel 16 van de bijlagen zal het aantal afnemende melkhandelaren volgens Plan I, vergeleken met 195O "binnen Amsterdam
verminderen van 478 tot 392? buiten Amsterdam van 57 tot 18.
De gemiddelde tijd voor laden, lossen, enz. per 100 liter losse
melk . resp» flessenmelk en -producten zal daardoor binnen Amsterdam
volgens taxatie lager worden en wel tot resp. 3»5 en 6,33 minuut
dalen*
Aangezien in 1950 bij dit bedrijf de kosten van een tankauto
van 4 ton laadvermogen en van een flessenmelk en —productenauto van
5 ton laadvermogen gemiddeld resp0 47-.ct en 52,5 °t P®** ion bedroegen
en de kosten per minuut voor deze wagens resp. 5*5 °t ®n 6,6 ot,
mag worden aangenomen, dat de afvoerkosten van de afleveringen aan
melkhandelaren als volgt zullen veranderen»

Omschrijving

afleveringen
in liters
1950

afvoerkosten

Plan I

1950

Plan I

Losse melk
Flessenmelk en
-producten

21.867.000

21.417*000

f. 97.000,- f. 78.000,-

25.809.OOO

27.151.000

f.271.000,- f.232.000,-

Totaal

47.676.OOO

48.568.OOO

f,368*000,- f.310.000,-

Verschil tussen
Plan I en 1950

f0 58.GOO,-

Wij merken hierbij op, dat de hierboven genoemde afvoerkosten
niet de volledige kosten van het afleveren voorstellén, omdat.door
Sterovita een niet verder geanalyseerd belangrijk bedrag voor intern
vervoer wordt uitgegeven, dat als- afvoerkosten wordt beschouwd. Ook
dient rekening te worden gehouden met de omstandigheid^ dat bij de
door ons gemaakte berekening de hogere vervoerkosten van de afleveringen
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in kleinere dan & lo flessen niet in aanmerking zijn genomen. Aan
gezien deze hogere kosten zowel in 1950 als onder Plan I voorkomen,
heeft deze onnauwkeurigheid geen invloed op het door ons gecalcu
leerde besparingsbedrag«
Omdat Sterovita 892.000 liter terielmelk, welke door "Koord"
zal worden geproduceerd, als "grossier" zal vervoeren, moet het
hiervóór genoemde bedrag nog worden verminderd met de kosten van
het vervoer van deze melk van het bedrijf Noord naar Sterovita en
van de lege flessen van Sterovitei naar Noord» Deze vervoerkosten
kunnen op f»0,50 per 100 liter worden geschatf voor 892.000 liter
een bedrag van f.4*460,-. Het totale bedrag dat Sterovita onder Plan I
op de afvoerkosten zal kunnen besparen, wordt door ons dus getaxeerd
op f.58.000,- f.4*460,» (afgerond) f.53
*000,
*
'
mssStsasseasss&tsssss
Bij deze calculatie is verondersteld, dat alleen op de afvoer
kosten van de afleveringen aan melkhandelaren een besparing zal
worden verkregen. "Van de overige afvoerkosten (leveringen aan groot
verbruikers en intern vervoer tussen de deelbedrijven) is aangenomen,
dat deze onder Plan I niet zullen veranderen ten opzichte van de
situatie in 1950«
1 Met betrekking tot deze berekeningen kan nog worden opgemerkt,
dat de kosten voor Sterovita van resp« 47 en 52,5 ot P®r km voor
resp. een tankauto en een flessenmelk- en productenauto, vrij belang
rijk boven onze calculatie van de standaardkosten van resp» 38,10
en 44»03 et uitkomen (zie staat Ivan de bijlagen).
De oorzaak hiervan is, dat de kosten bij Sterovita zijn geba
seerd op de door dit bedrijf met zijn vervoerders voor het Vervoer
van het grootste gedeelte van de afleveringen gesloten contracten.
Hierbij is van hogere aanschaffingskosten van de autó's uitgegaan,
dan de dcor ons aangehouden prijzen en is met de aan deze vervoer
ders te vergoeden ondernemerswinst en omzetbelasting rekening ge
houden. Ten gevolge van deze contracten met vervoerders treedt bij
Sterovita vrijwel geen leegloop op bij de afvoerkosten en kunnen
deze laatste als grotendeels variabel worden aangemerkt.
Uit het bovenstaande blijkt tevens, dat wij voor de berekening
van de besparing <rp afvoerkosten bij Sterovita de door ons bepaalde
standaardkosten niet hebben gebruikt, omdat bij dit bedrijf de afvoer
kosten reeds een genormaliseerd karakter hebben»
2» 0nyoy.-M.O.B.A»
Ook bij dit bedrijf vertonen de afvoerkosten bijzondere aspecten.
Met het oog op de kwaliteit van de melk acht de bedrijfsleiding het
noodzakelijk, dat het vervoer naar de melkhandelaren dagelijks binnen
een bepaalde tijd geschiedt. Daardoor wordt de omvang van het wagen
park ongunstig beïnvloed en ontstaan leegloopkosten.
Bij de berekening van de te verwachten besparingen is verondersteld,
dat O.V»7. geen auto*s buiten gebruik zal stellen, doch onder Plan I
wel een groter gedeelte van de totale afleveringen zelf zal kunnen
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vervoeren dan in 195°»
Omdat onder Plan I het aantal te rijden Ion belangrijk minder
wordt dan in 1950
geval was5 ontstaat een belangrijke bespa
ring op de variabele kosten. De afstand, welke zal moeten worden afelegd is bepaald aan de hand van tabel 17 van de bijlagenj de varia*» •- .
ele kosten per km zijn voor een^flessenauto" gesteld op 20,8 ct
per km (zie staat 1 van de bijlagen), het totaal van de besparingen
op f.8.300,- (87000 -47000= 40OOO km à 20,8 et).
De belangrijkste besparing ontstaat, doordat een geringer
kwantum voor de zelfstandige vervoerders beschikbaar komt, terwijl
bovendien hiervoer een relatief geringer aantal km zal worden gereden*
De kostenverlaging wordt geschat op f.10o500,- (78O.OOO liter
flessenmelk à f.1.35 P©r 100 1. behoeft onder Plan X niet meer door
derden te worden vervoerd), vermeerderd met f.4«600,- (46O.000 liter
flessenmelk door derden, te:vervoere». tegen een tarief dat door de
nieuwe wijkindeling onder Plan I f.Ö,10 per 100 1» lager zal
kunnen worden dan in 195° gold)>
Voorts wordt aangenomen, dat het geheel door derden uitgevoerde
•vervoer van losse melk, bestemd voor imsterdam, ruim f.0,10 per
100 1, voordeliger zal worden» Dit betekent vopr bijna 9«500*000 liter
per jaar een besparing van f.10.200,-«
Het totaal der besparingen voor O.V.7. wprdt blijkens het
voorgaande geraamd, op f.8300,- + f.10.500,- + f.4.600,- + f.10.200,-«
f.33.600.-« welk bedrag moet worden verminderd in verband met de
door Noord voor 0.7.V. te produceren sterielmelk ad 513*"OO0 l»#Zoals
bij Sterovita aangegeven, wordt hiervoor f.0,50 per 100 1. gecalcu
leerd, d.i. in totaal f.2.600,-.
Hierdoor wordt het totale besparingsbedrag voor O.V.V. getaxeerd
op f.31.000,- per jaar.
Evenals bij Sterovita is verondersteld, dat de afvoerkosten voor
de levöringen aan grootverbruikers en van het interne vervoer onder
Plan I niet zullen veranderen ten opzichte van de situatie in 1950.

f

3. N.V.Holland
Het vervoer van de losse melk is geheel uitbesteed aan zelf
standige vervoerders» Geraamd is, dat, door de kortere ritten onder
Plan I, de tarieven met 10$ zullen kunnen worden verlaagd, In 195°
werd 8.099.000 liter losse melk vervoerd, onder Plan I zal dit kwan
tum 12.716.000 liter wordenj als kostenbedrag resulteert resp. à
f.-0,60 en f.0,54 P©** 100 liter, f.48.600,- resp» f.68.?00,-»
Aangenomen mag worden', dat voor flessenmelk en -producten in
1950» binnen Amsterdam, gemiddeld 0,894 loo per 100 liter werd afgelegd.
Onder Plan I- wordt daze afstand op grond van de aan de hand van tabel
18 van de bijlagen-bepaalde afstanden getaxeerd op 0,734 km. Aange
nomen is, dat de tijd voor laden en lossen in 1950 6,6 minuut per
100. liter bedroeg en dat door de vermindering van het aantal te be
dienen melkhandelaren van 358 tot 181 (zie tabel 18 van de bijlagen),
deze tijd onder Plan I 5>7 minuut zal worden.
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Wij veronderstellen voorts, dat de besparing op de afvoerkosten
onder Plan I t.o.v. 195°» voor de afleveringen "buiten Amsterdam
relatief even groot zal zijn, als de besparing, welke binnen Amster
dam zal worden gerealiseerd. Vergeleken met het totaal van de afle
veringen binnen Amsterdam zijn deze afleveringen boit en Amsterdam onder
Plait I overigens van vrij geringe omvang.
Berekend werd, dat op basis van de standaardkosten volgens staat
1 van de bijlagen, de afvoerkosten van flessenmeik en -producten in
1950 f.167.6OO,-a ouden zijn geweest (21.536.000 liter â 0,894 k®
per 100 1 à 44»°33 ot per km en à 6,6 minuut per 100 1 à 5»82 cent
per minuut). Onder Plan I wordt 17.254*000 1. flessenmeik en -produc
ten afgeleverd, waarvoor de kosten op f.113.000,- feunnen worden
geraamd. (17«254«000 1. à 0,734 km per 100 1. à 44.033 ot per km
en à 5,7 minuut per 100 1. à 5*82 cent per minuut.)
Verder wordt aangenomen, dat het depot van dit bedrijf, boven
het IJ, door het vervallen van afleveringen boven het IJ onder Plan I
zal kunnen worden opgeheven, hetgeen een kostenverlaging van
f.10.000,- per jaar zal betekenen. Voor het vervoer van de door Woord
geproduceerde sterielmelk onder Plan I behoren de afvoerkosten
- vergelijk de desbetreffende opmerking bij Sterovita en O.V.V. te worden verhoogd met f.2.800,- (t.w. 556.000 1* à f,0,50
per 100 1.).
Besmerende vinden wij dus voor de U.V.Holland de volgende
bedragens
Afvoerkosten
Plan I
1950
Losse melk
flessenmelk en
—product en
Sterielmelk Noord
Depotkosten ten Noorden
van het IJ

f.>48*600,-

f. 68.700,-

f.167•600,-

f.113.000,f. 2.800,-

f. 10.000tf.226.200,-

Besparing

f.I84.5OO,f. 41.700,-.

Afgerond

f. 41.000,

Evenals bij Sterovita en O.V.V. is verondersteld dat de afvoer
kosten voor de leveringen aan grootverbruikers en van het interne
vervoer onder Plan I niet veranderen ten opzichte van 195°. Wi$
merken hierbij nog op, dat het door de door ons gevolgde''berelceningwjjze
- de afvoerkosten zijn als geheel variabele kosten gecalculeerd mogelijk is, dat onder Plan I niet gedekte leegloopkosten zullen
voorkomen. Wij nemen echter aan, dat deze onnauwkeurigheid niet van
grote omvang is» De onder Plan I af te leggen afstand in het gebied
buiten Amsterdam zal belangrijk minder worden dan deze in 1950 was
toen de Holland 23 melkhandelaren binnen Amsterdam ten Noorden van
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het IJ en 13 melkhandelaren "buiten Amsterdam ten Noorden van het IJ
"bediende.
• Onder Plan I komt "bij de Holland geen afleveringen meer ten
"Noordén van het IJ voor, de uit dien hoofde te verwachten besparing
op afvoerkosten, zal de mogelijke leegloopkosten kunnen compenseren.
4« N.V.Oebrs Sohaft
De voor dit bedrijf te verwachten besparingen werden als volgt
getaxeerd*
. .
Uit de verstrekte gegevens van de op de steekproefdag uitgevoerde
ritten binnen Amsterdam bleek» dat voor deze afvoer 5 auto's, waarvan
3 met -aanhangwagen en voorts nog een zesde auto gedeeltelijk, werden
gebruikt.
Aan de hand van de op staat 1 van de bijlagen voorkomende standaardkostenberekening en de blijkens tabel 21 van de bijlagen te vervoeren
hoeveelheden binnen Amsterdam, werd geraamd, dat de vaste autokosten
voor dit vervoer kunnen afnemen van f.19«1Û0,- tot f.13.800,- per jaar
en de variabele kosten van f.'53»900,- tot f.28.700.-» Deze calculatie
is gebaseerd op de in 195® binnen Amsterdam ten Zaidèn van het IJ aan
92 melkhandelaren afgeleverde hoeveelheid losse melk ad. 1.408.000 1.
en flessenmelk ad. 4*623*000 1. en de volgens taxatie, daarvoor
dagelijks afgelegde afstand van 285 km. Onder Plan I zal aan 50 melk
handelaren binnen Amsterdam ten Zuiden van het IJ 1.862.000 1. losse
melk en 3.372.000 liter flessenmelk moeten worden afgeleverd, waar
voor volgens taxatie, dagelijks 148 km zal worden afgelegd»
Binnen en buiten Amsterdam ten Noorden van het IJ werd in 1950
aan 62 melkhandelaren 2.817.000 1. losse melk en 1.972.000 1» flessen
melk afgeleverd« Onder Plan I worden deze afleveringen aan 64 melk
handelaren resp. 3.093*000 en 2.666.000 1.,De afvoerkosten raamden
wij - op*basis van de door het Bedrijfsohap voor Zuivel vastgestelde
gemiddelde afvoerkosten van de standaardisatiebedrijven (de marge)
ad. resp; f.0,60 en f.1*20 yoor losse- resp. flessenmelk, vpor
1950 - op f.40.600,«en onder Plan I op f.50.600,-.
Brider Plan I gal.dit ^bedrijf 191*000 1. door Noord geproduceerde
sterielmelk moeten afleveren, waarvoor, omdat auto's van Sohaft da
gelijks langs Noord rijden, geen extra afvoerkosten zijn gecalculeerd*
Resumerende vinden wij dus voor de N.V.Schaft de 'volgende be
dragen«
Afvoerkosten
Plan I
1950
Afleveringen binnen Amsterdam
tea Zuiden van het IJ saste kosten
f» 19.100,
f. 13.800,variabele kosten
f* 53.900,
f. 28,700,Afleveringen binnen en buiten
A'dam ten Noorden van het IJ
f. 40.600.f. 50.600.Totaal
f.113.600,f. 93^100,Vermindering
f. 20,500,snssBsassss
Afgerond
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5 De overige "bedrijven
Van de overige bedrijven hebben wij de afvoerkosten niet zo
uitvoerig geanalyseerd als van de hiervóór genoemde 4 bedrijven.
Wij achten het aanvaardbaar, daarvoor de volgende afvoerkosten resp.
besparingen te ramens
Firma Koel

Relatief dezelfde besparing als bij de N.V. Holland
wordt verwacht, t.w, 13 à 14# van de op basis van
de marge van het Bedrijfschap voor Zuivel berekende
afvoerkosten,
(foder Plan I bedraagt de marge voor de firma Koel
f»54«000,- en de getaxeerde afvoerkosten f.47*000,
Onder Plan I veronderstellen wij een besparing van
Finna Snoek
10$ vergeleken met de marge (van f.68.000,-) of
rond f.7.000,-. Wij menen, dat deze besparing zal
kunnen worden gerealiseerd door de betere wijkindeling en de vermindering van het aantal afnemeàde
melkhandelaren van 84 tot 63, volgens tabel 25
van de bijlagen.
r.V. »Noord»
Onder Plan I taxeren wij de afvoerkosten gelijk aan
de marge, d.i. f.187.000,-.
T.o.v. 1950 vermindert het aantal afnemende melk
handelaren van 440 tot 195 (ai© tabel 19 van de
bijlagen). Aangezien ook de onder Plan I af te leggen
afstand belangrijk geringer moet worden dan in 1950
(waarover het bedrijf ons geen inlichtingen verschaf
te), achten wij deze voorzichtige raming gerecht
vaardigd.
N.V.Neerlandia
Evenals bij de N.V. "Noord" veronderstellen wij, ten
Fa Gebrs Venaeman einde de uitkomsten van onze berekeningen betreffende
A.M.C.«, N.V.Hol- de te verwachten besparingen niet te flatteren, dat
landia. C.M.C.
de afvoerkosten onder Plan I voor deze bedrijven
de marge niet zullen overschrijden.
Staat 2 van de bijlagen geeft per bedrijf een overzicht van
de afgeleverde hoeveelheden losse melk en flessenmelk en -produc
ten, van de afvoerkosten en afvoerkostenmarge in 1950 en volgens
Plan I.
Hieruit blijkt, dat, vergeleken met 1950, onder Plan I een to
tale besparing
w op de afvoerkosten wordt verwacht van f.229*000,-•
GS58SB83t9SS6fl5SS
In het bovenstaande zijn de financiële gevolgen van Plan I
besproken, welke betrekking hebben op de afvoerkosten. Zoals vroeger
reeds is opgemerkt, zullen onder de verschillende plannen, vooral
ook onder Plan I, veranderingen in het productiepatroon bij de
bedrijven optreden. Of de totale winst van de desbetreffende bedrij
ven zal veranderen indien onder Plan I de totale afleveringen
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wel gelijk blijven aan die van 1950» doch soms belangrijke verschui
vingen zullen voorkomen, is uitèraarjl afhankelijk van de door deze
bedrijven op de versohillende producten behaalde winst» De omvang
van deze wijzigingen kan wegens het vrij sterk uiteenlopen van de
verwerkingskosten bij de verschillende bedrijven slechts worden
vastgesteld, indien onderzoeken worden ingesteld naar de verwerkings
kosten en de winsten op de verschillende productena
Wij menen, dat de invloed van de verschuivingen op de totale
winsten van deze bedrijven van betrekkelijk bescheiden omvang zal
zijn en dat het in het kader van onze opdracht niet nodig was, »
bedoelde, vrij kostbare onderzoeken in te stellen» Wij veronderstel
len, dat de Vereniging, indien de rationalisatieplannen zouden
worden uitgevoerd, met bovengenoemde mogelijke winstveranderingen
door optredende verschuivingen op enigerlei wijze rekening zal
kunnen houden.
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HOOFDSTUK III
PLAN II. RATIONALISATIE VAN DE VERWERKINGSPHASE DOOR CONCEN
TRATIE VAN BEDRIJVEN
D e k e u z e v a n d e o p t e
n e m e n d e b e d r i j v e n

h e f f e n

e n

o v e r 

Bij de bestudering van de verwerkingsphase beogen wij, te komen
tot een rationalisatieplan waarbij de in Amsterdam en omgeving af te
leveren melk en melkproducten op zo goedkoop mogelijke wijze zullen
worden geproduceerd met behulp van de aanwezige verwerkingscapaciteit
der thans bestaande bedrijven.
In het algemeen zal de productie van een hoveelheid melk en
melkproducten met zo weinig mogelijk kosten geschieden, indien de
verwerkingscapaciteit van de hiervoor geprojecteerde bedrijven op de
juists wijze is afgestemd, d.w.z. dat zowel gebouwen als installaties
in al hun geleidingen op elkaar zijn afgestemd voor de verwerking van
die bepaalde hoeveelheid.
Zoals uit § 3 van hoofdstuk I is gebleken is de gezamenlijke
verwerkingscapaciteit van de thans bestaande bedrijven veel groter dan
de werkelijke behoefte. Sommige bedrijven, of installaties van be
drijven,zijn sleohts gedeeltelijk bezet. De door de overtollige
capaciteit veroorzaakte rente- en afschrijvingskosten moeten grotendeels
als verlies worden beschouwd.
Deze overcapaciteit zal veelal een gevolg zijn v$n het feit, dat
men bij de opzet heeft rekening gehouden met een eventuele uitbreiding
van de omzet, hetzij a. ten koste van andere bedrijven door geslaagde
conourrentie, hetzij b. door uitbreiding van de consumptie zelve.
Voor zover men rekening heeft gehouden met een uitbreiding van de
omzet ten koste van andere bedrijven, afgezien van de uitbreiding van
de consumptie, zal er dus bij alle bedrijven tezamen van een voort
durende overcapaciteit sprake zijn, welke echter van ^drijf tot
bedrijf gradueel kan verschillen.
De uitbreiding van de consumptie kan door twee factoren worden
bewerkstelligd»
a. door uitbreiding van de bevolking;
b. door een toename in de consumptie per hoofd der bevolking.
Zoals uit de bevolkingsprognose van het Bureau van Statistiek
der Gemeente Amsterdam blijkt, verwacht men in 1966 in het door ons als
Amsterdam aangeduide gebied een totale bevolking van 897*000 personen.
Per 1 Januari 1951 bedroeg dit aantal 832.000 personen, hetgeen
neerkomt op een bevolkingstoename van 8$ in de komende 15 jaren.
De consumptie van melk en melkproducten (exclusief boter en kaas)
in Amsterdam per hoofd der bevolking bedroeg in het jaar 1950
+170 liter. In hoeverre hierin een toename kan worden verwacht is niet
zonder meer te zeggen.
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Gaan wij echter van het standpunt uit, dat de bezetting van de
practische capaciteit zodanig moet zijn, dat in de komende 15 jaren
geen nieuwe investeringen voor uitbreiding van de omzet behoeven te
worden gemaakt en dat daarnaast de aanwezige practische capaciteit zo
hoog mogelijk moet worden benut, dan dienen o.i. de bedrijven te komen
tot een bezettingsgraad van maximum 90$« Er blijft dan een o.i. voldoende
1 l^Lîfuime veiligheidsmarge van 10$ voor het opvangen van de toename der
frri/ - 1
I consumptie op grond van de hierbovengenoemde twee factoren« Een bezet|t
I
tingsgraad van 90% werd in 1950 door slechts twee bedrijven gehaald,
f
(/'v*' hi ' 2oals
tabel 2 pag.17 blijkt. De totale practische capaciteit van
a
t| S alle bij de Vereniging aangesloten standaardisatiebedrijven - exclusief
I A.M.C, en Hollandia - bedraagt 4.74O.OOO liter per week. De totaal
safgeleverde hoeveelheid bedroeg 3.665.000 liter, hetgeen dus neerkomt
op een bezettingsgraad van 77$* Hieruit blijkt wel, dat een voldoende
hoge bezettipgsgraad alleen kan worden verkregen dooi sluiting van een
of meer bedrijven5 de vrijgekomen omzet kan dan op ie andere bedrijven
worden overgedragen. Bij de te sluiten bedrijven zullen dan zowel vaste
als variabele kosten wegvallen, bij de overnemende bedrijven zullen
alleen variabele kosten optreden.
Bij de bepaling, welke bedrijven voor sluiting in aanmerking
komen, hebben wij ons door de volgende overwegingen laten leiden s
1. de op te heffen bedrijven moeten een zodanige omzet hebben, dat de
overblijvende bedrijven een bezettingsgraad krijgen van 85-90$! hier
bij moet bij de keuze van de overnemende bedrijven tevens worden
gestreefd naar de meest economische constellatie ten aanzien van de
productie- en afvoerkosten.
2. de overblijvende bedrijven moeten over de apparatuur beschikken om
een hoge kwaliteit van melk en melkproducten te garanderen*
3» de overblijvende bedrijven moeten een gunstige ligging hebben t.a.v.
hun afleveringsgebied.
4. standaardisatiebedrijven, welke tevens industrie- of exportbedrijf
zijn, komen niet voor sluiting in aanmerking.
ad 1-4® Keuze der op te heffen bedrijven.
Aangezien het verschil in de kosten per eenheid tussen de op te
heffen bedrijven en de overnemende bedrijven bepalend is voor de
voordelen, welke uit concentratie van bedrijven voortvloeien, zullen
in beginsel de bedrijven met de hoogste kostprijs voor sluiting in
aanmerking komen. Evenwel kunnen de kosten alleen dan als richtlijn
dienen, wanneer deze bij alle bedrijven op een vergelijkbare basis
zijn bepaald d.w.z. dat alle bedrijven een gelijke bezetting van de
aanwezige capaciteit moeten hebben. Aangezien dit in de practijk
volgens tabel 2 van bladz.17 niet het geval is, zouden wij dus genood
zaakt zijn?
voor elk bedrijf een theoretische berekening te maken
van de kosten per eenheid bij een voor alle bedrijven gelijke bezetting
van b.v. 85$. Hiertoe zou een volledige analyse van de kostenstructuur
van elk bedrijf nodig zijn, hetgeen echter zoveel tijd en moeite met
zich zou meebrengen, dat het onuitvoerbaar zou zijn binnen het kader
van de ons gegeven opdracht. Bovendien blijkt, dat de boekhouding van
sommige bedrijven zodanig is opgezet, dat zij zich voor deze calculatie
zeer meoilijk leent, hetgeen inhoudt, dat wij hierbij een groot aantal
veronderstellingen zouden moeten maken, hetgeen de betrouwbaarheid van
de berekeningen niet ten goede zou komen.
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Ota deze redenen - de grote kosten en de onbetrouwbaarheid van het
antwoord - heVben wij gemeend het probleem zonder uitvoerige kosténanalyse te moeten oplossen en ons te laten leiden door practisehe
overwegingen. Se belangrijkste hiervan is wel, dat de bedrijven, wélke
voor de melkvoorziening van Amsterdam en omgeving worden aangewezen
o.i. een bezetting van minstens 85$ zouden moeten krijgen»
Daarnaast moet de keuze van de overnemende bedrijven niet in strijd
zijn met het rationalisatieplan van het vervoer, m.a.w. het intercom
munale vervoer moet indien mogelijk verminderd en zeker niet vermeerderd
worden« Dit betekent dat o.i. de bedrijven ten Noorden van het IJ niet
voor overname van afleveringen in aanmerking komen» aangezien het ver
voer over het IJ dan intensiever zou worden dan thans reeds het geval
is.
Be bedrijven binnen Amsterdam ten Zuiden van het IJ zullen in
principe niet voor sluiting in aanmerking komen daar zij onder Plan 1
reeds een tekort hebben voor de melkvoorziening van Amsterdam ten
Zuiden van het IJ en bovendien voor dit gebied de meest gunstig gelegen
bedrijven zijn. Se bedrijven ten Zuiden van Amsterdam zouden wel
afleveringen van andere bedrijven kunnen overnemen, indien dit tenminste
zoveel mogelijk in hun eigen omgeving zou kunnen geschieden. Uit boven
staande yolgt tevens, dat o.i. alleen bedrijven ten Noorden en ten
Zuiden van het IJ zullen kunnen worden opgeheven.
Bedrijven ten Noorden van het IJ
Van de vier bedrijven gelegen ten Noorden van het IJ zijn er twee,
ni. C.M.C. en Hollandia, welke naast standaardisatiebedrijf ook
industriebedrijf zijn. Se opheffing van het standaardisatiebedrijf zóu
ongetwijfeld een grote inbreuk maken op de structuur van het gehele
bedrijf en het industriebedrijf zeer nadelig beïnvloeden. Naar onze
mening is het ongewenst, • . door een door ons voorgestelde maatregel
een bedrijf voor de toekomst blijvend ongunstig te beïnvloeden» Trouwens,
slechts een zeer gering gedeelte van de afleveringen van het standaardi
satiebedrijf van de C.M.C. is in ons rationalisatieplan betrokken, zodat
hier van opheffing geen sprake kan zijn, dooh hoogstens van onttrekking
van een bepaalde hoeveelheid melk en -produgten. Hollandia verzorgt,
evenals de C.M.C. de melkvoorziening in zijn omgeving hetgeen door geen
ander bedrijf zonder hogere afvoerkosten kan geschieden»
Onttrekking van een gedeelte van de afleveringen zal voor beide
bedrijven een nog grotere onderbezetting van de oapaoiteit met zich
meebrengen en dus leiden tot hogere kosten per' liter omzet. Seze
oplossing aohten wij daarom niet gewenst. Se oonolusie t.a.v. de
bedrijven C.M.C. en Hollandia moet dus zijn, dat zij noch voor overname,
noch voor sluiting in aanmerking komen.
Se twee andere bedrijven ten Noorden van het IJ, Sohaft en Noord,
leveren ieder een grote hoeveelheid m©lk en melkproducten af^ zowel
ten Noorden als ten Zuiden van het IJ. Noord is gelegen binnen
Amsterdam en Schaft op een afstand van + 5-6 km, zodat dus voor
beide bedrijven de ligging t.a.v. hun af1everingsgebied vrij gunstig
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kan worden genoemd. Ben andere gunstige factor is de grootte van de
omzet (boven 10.000*000 l.per jaar) en de "bezetting, welke voor
beide bedrijven boven 85$ ligt. Een ongunstig element is echter hét
vervoer dat beide bedrijven naar de overkant van het IJ verzorgeng
een van deze twee bedrijven zal o.i. gehandhaafd moeten blijven voor de
melkvoorziening ten Noorden van het IJ, terwijl het andeife eventueel
voor opheffing in aanmerking zou kunnen komen. Immers, de totale
afleveringen in 1950 bedroegen ten Noorden van het IJ 30,0 millioen
liter en indien hiervan aan de C.M.C. en Hollandia 16,1 min wordt
toegewezen, waardoor deze bédrijven hun omzet van 1950 blijven behouden,
is nog 13,9 min beschikbaar. Deze hoeveelheid zou door een van de
beide bedrijven, Noord of Schaff moeten worden geproduceerd.»
Bedrijven binnen Amsterdam ten Zuiden van het IJ
Zoals reeds opgemerkt, zullen de bedrijven binnen Amsterdam ten
Zuiden van het IJ in principe niet voor sluiting in aanmerking komen.
Hierop menen wij echter voor Koel een uitzondering te moeten maken.
Dit bedrijf heeft namelijk met verschillende ongunstige omstandigheden
te kampen, welke op den duur onoverkomelijk zullen zijns
1. Het bedrijf is gelegen in de binnenstad, waar geen industrieën
gevestigd mogen zijn.
2. De omzet van dit bedrijf is betrekkelijk klein, zodat het maken van
de nodige investeringen in apparatuur en gebouwen - ten einde een
hoge kwaliteit van het afgeleverde product te blijven waarborgen een te zware belasting zal veroorzaken.
3. Binnen de thans bestaande gebouwen en met de thans aanwezige
apparatuur kan geen uitbreiding van de omzet plaats vinden.
Aan de hand van de inventarisstaten kregen wij de indruk, dat de
Fa Koel reeds rekening heeft gehouden met een eventueel te ver
dachten verbod tot uitoefening van zijn bedrijf, aangezien in de
laatste jaren weinig nieuwe investeringen zijn gedaan. Ondanks zijn
geringe omzet zijn de investeringen in gebouwen en installaties van
dit bedrijf per 1000 liter het laagst van de 4 bedrijven waarvan wij
de waarde van de inventaris berekenden, zie hoofdstuk W» Wij menen
dat er voldoende redénen aanwezig zijn om de opheffing van dit
bedrijf voor te stellen ofschoon het gunstig gelegen is ten opzichte
van zijn afleveringsgebied.
De drie andere binnenbedrijven hebben een vrij grote onderbezetting
van de capaciteit en zouden eventueel voor overname van afleveringen
van andere bedrijven in aanmerking komen, daar zij tevens de nood
zakelijke apparatuur bezitten om een hoogwaardig, product te kunnen
afleveren.
Bedri.iven ten Zuiden van Amsterdam
Ten Zuiden van Amsterdam zijn zes bedrijven gelegen, waarvan vier
in een gebied van 6-7 km^e Een dergelijk aantal bedrijven is voor de
melkvoorziening van dit gebied niet nodig, hetgeen ook blijkt uit het
feit, dat drie van deze vier bedrijven nl, Snoek, Venneaan en O.V.V.Baambrugge in 1950 hun producten grotendeels in Amsterdam afleverden
resp. 88. 72 en 80$ van hun totale afleveringen (zie tabel 3 van de
bijlagen). Neerlandia daarentegen leverde slechts 26% af binnen
Amsterdam. Aangezien de bedrijven binnen Amsterdam in staat zijn?.
nog vrij grote hoeveelheden additioneel te verwerken, zou bij
eventuele sluiting van buitenbedrijven naast een besparing in de v e r 
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werkingskosten tevens ©en "besparing in de afvoerkosten optreden» De "besparingen in de afvoerkosten zullen maximaal-zijn, wanneer
die "bedrijven worden opgeheven, welke het ongunstigst« liggen t.a.v.
hun afleveringsgebied i.we Snoek.# 0»V»7«-Baambrugge en Vennepen»
Een "bedrijf zal hier steeds nodig zijn oa in de "behoefte van
het gebied ten Zuidoosten van Amsterdam te voorzien, waarvoor o.i.
Heerlandia het meest aangewezen is, aangezien het in 1950 reeds
72% van zijn totale omzet "buiten Amsterdam afleverde»
Van de andere twee "bedrijven teii Zuiden van Amsterdam leverde
Holland-Leimuiden 5T$ en •••A.M.C. 16$ van zijn omzet af "binnen Amsterdam.
Van deze twee "bedrijven zal minstens één "bedrijf gehandhaafd moeten
worden ten einde in de "behoefte van het gebied ten Zuidwesten van
Amsterdam te voorzien»
Besparingen in verwerkingskosten zullen bij opheffing van welk
bedrijf ook steeds optreden indien de overnemende bedrijven geen
nieuwe investeringen behoeven te maken» Bij opheffing van welke
bedrijven deze besparing het grootst is, kan, zoals reeds eerder is
betoogd, niet zonder uitvoerige analjöe worden berekend, Practisehé
overwegingen zullen hierbij de doorslag moeten geven»
Samenvattend kunnen rij dus zeggen, dat de Volgende bedrijven
eventueel voor opheffing in aanmerking komen»
ten Noorden van het IJ: Sohaft of Noordâ
bim en Amsterdam ten Zuiden van het IJ j Koèl}
ten Zuidoosten van Amsterdam! Snoek, 0«V.V.-Baambrugge en Venneman,
ten Zuidwesten van Amsterdam: Holland-Leimuiden of A.M.C.
Wanneer wij de bedrijven - welke eventueel voor opheffing in
aanmerking komen - vervolgens nader onder de loupe nemen, valt ons
direct de bijzondere posistie op van Holland-Leimuiden en O.V.V.^
Baambrugge« Beide bedrijven zijn deelbedrijvën van een onderneming,
gelegen in Amsterdam* De structuur van deze bedrijven is geheel
gericht op een werkverdeling en.specialisatie. De deelbedrijven
vervaardigen nl. alle sterielproducten voor het bedrijf in Amster
dam» Bij een opheffing van deze deelbedrijvéh wordt het bedrijf
in Amsterdam direct nadelig beïnvloedf immers, zonder deze werkver
deling, wordt het vervaardigen van een groot aantal producten in éen
beperkte gebouwenruimte veel gecompliceerder, waardoor de verwerkings
kosten moeten stijgen» Het lijkt ons dan ook ongewenst^
deze vrijwil
lige specialisatiè en werkverdeling te belemmerenj deze deelbedrijven
zullen od« in laatste instantie voor opheffing in aanmerking komen.
Voor geen der andere bovengenoemde bedrijven geldt een dergelijke
overweging, zodat dus sluiting van Koel, A.M.C., Snoek en Venneman
en eventueel Schaft of Uoord wordt voorgesteld.
De desbetreffende afleveringen zouden kunnen worden overgenomen
door: Sterovita,. O.V.V.-M.O.B.A. (in- of exclusief Baambrugge),
Holland (in- of exclusief Leimuiden) en Neerlandia«
Hoewel in principe het bedrijf, dat tegen de laagste additionele
kosten werkt, het eerst voor overname in.aanmerking komtj streven
wij, zoals reeds eerder is opgemerkt, bij iéder van de overnemende
bedrijven naar een bezettingsgraad van 85^-9
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Wanneer wij 85$ als voorlopige richtlijn aannemen kunnen de overnemende
standaardisatiebedrijven de volgende additionele hoeveelheden per
week verwerkens
Sterovita 0 + W
103 »800 -1.
Holland (inclusief Leimuiden)
139*000 1.
O.V.V,-M.O.B.Ac (inclusief Baambrugge)
165*600 1«
Neerlandia
66.100 1»
Deze vier "bedrijven + deelbedrijven kunnen dus "bij een bezetting
van 85$ gezamenlijk 474-500 1. additioneel verwerken.
De vier bedrijven Koel, A.M,C., Snoek en Vennaman hebben ook een
gezamenlijke omzet van 474*500 1. Indien de omzet van Schaft - de
minst grote van de twee bedrijven, welke boven het IJ voor opheffing
in aanmerking komen - hien&an nog wordt toegevoegd, dan zou de
totaal over te nemen hoeveelheid stijgen tot 688*300 1. per week,
hetgeen een bezettingsgraad van ruim 91$ voor de overnemende bedrijven
zou betekenen. Wij geven de voorkeur aan een ruimere veiligheids
marge voor de overnemende bedrijven, zodat wij sluiting van deze
vijf bedrijven niet gewenst aohten.
Nu resteert nog de vraag of de opheffing van Schaft of Koord
niet eerder zou moeten worden voorgesteld dan die van één der
andere genoemde bedrijven. Het antwoord moet o.i. ontkennend luiden,
omdat Schaft en ÏToord door hun grotere omzet over betere installa
ties beschikken en kunnen besohikken en dichter bij hun afleveringsgebied., gevestigd zijn dan êên der vier genoemde bedrijven»
Onze 'slotsom
is dus dat opheffing van Koel, A.M.C«, Snoek
en Venneman wordt aanbevolen»
Additionele hoeveelheden der overnemende.bedrijven
Door de opheffing van deze vier bedrijven vinden eï ook vrij
belangrijke veranderingen plaats in het afvoersysteem« De gebieden
en wijkerij welke eerst door deze bedrijven werden bediend, moeten nu
door de overblijvende bedrijven worden overgenomen*
Het gebied ten Zuiden van Amsterdam, dat in Flan I aan Snoek,
Venneman en A.M.C* is toegewezen, wordt nu zoveel mogelijk volgens
de richtlijnen van Plan I ^ardeeld tussen Neerlandia, OtV.V.Baambrugge en Holland-Leimuiden. De vrijgekomen wijken binnen
Amsterdam worden volgens dezelfde richtlijnen verdeeld tussen
Sterovita, 0#V.V.-M.0»B.A., Holland en Neerlandia» Het resultaat
van de nieuwe toewijzing, welke is afgestemd op een bezetting van
85$ voor ieder der pverneinende bedrijven, is te zien in kaart 4
van de bijlagen*
Uit deze gebieds- en wijktoewijzingen zijn vervolgens de
additionele hoeveelheden per product bepaald, waarvoor verwezen wordt
naar tabellen 31 t/m 42 van de bijlagen. De onder Plan II toegewezen
melkhandelaren zijn vermeld in tabellen 43 t/m 53 van de bijlagen
en de daaruit afgeleide aantallen melkhandelaren en totale hoeveel
heden per wijk en gebied in tabellen 16 t/m 27*
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§ 2

V o o r - e n n a d e l e n v a n d e i n P l a n II v o o r 
g e s t e l d e r a t i o n a l i s a t i e v a n d e v e r w e r k i n g s p h a s e
I. Voordelen
maast de financiële resultaten van Plan II, waarop in § 3 wordt
ingegaan, zijn er nog verschillende facetten welke een verbetering
betekenen ten aanzien van Plan I«
a. Vennindering van intercommunaal verkeer.
Door de opheffing van buitenbedrijven en de uitbreiding van de
omzet van binnenbedrijven is het vervoer van bedrijven ten Zuiden
van Amsterdam naar binnen Amsterdam verder ingekrompen.
Figuur 4» afgeleid uit tabel 29 van de bijlagen, vergeleken
met de ook op pag» 36 voorkomende figuur 3 laat dit duidelijk zien.
AFLEVERINGEN BINNEN EN BUITEN AMSTERDAM TEN ZUIDEN EN NOORDEN
VAN HET IJ DOOR DE BINNEN- EN BUITENBEDRIJF (in millioenen liters)
Plan II

Plan I
Gebied buiten
A'dam ten
Noorden v.h.IJ

A'dam ten
Noorden v.h.IJ

A'dam ten
Zuiden v.h.IJ

ƒ\°
13,0

7,5
Leimuiden
Baambrugge
Figuur 3

13,9

6,6
Randgebieden

Gebied buiten
A'dam ten
Zuiden v.h.IJ
13,6
Leimuiden
Baambrugge

5,8
Randgebieden
Figuur 4
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b* Optredende versohuivin gen in de afleveringen per products
Door "bijvoeging van de afleveringen der wegvallende 'bedrijven
zijn de door Plan I veroorzaakte wijzigingen in het productiepatroon
der overnemende bedrijven in gunstige zin "beïnvloed.
Ten opziohte van de afleveringen in 1950 is
nadelig verschil
van de Holland in flessenmelk tot minder dan de helft teruggebracht.
Van O.V.V.-M.O.B» A. is het door Plan I veroorzaakte nadelig verschil
in flessenmelk verdwenen en in een positieve post overgegaan, terwijl
het nadelig varschil in de aflevering van vla wordt gehalveerd* Voor
een volledig overzicht van de veranderingen, welke bij alle bedrijven
optreden t.o.v, Plan I en de toestand in 1950» verwijzen wij naar de
tabellen 31 t/m 42 van de bijlagen.
II Nadelen
Alle nadelen, welke in Plan I zijn vermeld, blijven ook voor
Plan II bestaan met uitzondering van de reeds bovenvermelde optre
dende. verschuivingen in het productiepatroon*
Bovendien zal de opheffing van bepaalde bedrijven voor de
eigenaars of belanghebbenden moeilijk aanvaardbaar zijn daar zij
hier verloren zien gaan, datgene waar zij in het verleden hun
voiledigspersoon voor hebben ingezet. Bij de opzet van ons plan
hebben wij ons uitsluitend door economische beginselen laten leiden,
welke een verbetering van de gehele melkvoorziening door standaardi
satie bedrijven beoogden* Hierbij is met persoonlijke belangen geen
rekening gehouden. Bij het vaststellen van de schadeloosstelling voor
de wegvallende bedrijven kan hieraan zoveel mogelijk worden tegemoet
gekomen. (Zie hiervoor de desbetreffende opmerking in hoofdstuk VI)

§ 3

F i n a n c i ë l e

g e v o l g e n

1. De op te heffen bedrijven
a* Do•waardering
Wij verwijzen hiervoor naar Hoofdstuk VI van dit rapport.
Wannoor de installaties van do op to heffon bodrijvon wordon
gowaardoord op basis van do vorvangiqgswaardo (waarbij uiteraard mot
do looftijd van do installaties rokoning wordt gohoudon) on do
gebouwon op basis van do aanschaffingsprijzen, kan do waarde worden
goschat op f.762.500,-. Do jaarlijkse ondornomerspromio van dozo
bedrijven is getaxeerd op f.68,000,-•
b. Wegvallenda vaste- en variabele verwerkingskosten
T

Ii Hill ll'fm*llf »II «IMÉIl—II •• I III« Il I— II HWIIWHIUl'« » HMgW»«!—1

Bij do bosproking van do bopaling dor afvoerkosten in Hoofdstuk
II § 3 is opgomorkt, dat tor besparing van do kosten van hot ondorzook
sloohts do gogovons van 1950 zijn vorzamold.
Do hiornavolgondo borekoningon on uitkons ton zijn ovoneons
gobaeoord op do toostand, zoals dozo in 1950 was* Zij verschaffen
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ovonwol Qon voldoondo nawfeourigo indruk omtront do ordo van grootte
van do financiële goVolgon, mits rokoning wordt gehouden mot hot
feit, dat mogelijk toevallige invloeden niet zijn uitgeschakeld.
Do in I95O door do bodrijvon Kool, Snoek, Vonnoman en A.1I.C.
gomaakto vorworkingskosten zijn, op ons vorzook, door het Bedrijf
schap voor Zuivel vastgesteld. Bij de eerste 3 bodrijvon kondon dozo
kosten - na oon aantal oorroctios - aan de administratios dior
bedrijven worden ontleend. Bij do A.M*C. moesten do kosten arbitrair
worden gotaxoerd, aangezien hot bedrijf geen medewerking aan het
onderzoek wilde verlenen.
Van do wegvallende verwerkingskosten ovor 1950 bij do voor
sluiting in aanmerking komende bedrijven kan het volgende overzicht
worden gegoven»
Afleveringen
Totaal bedrag
Bedrag per
in liters*
Koel
Snoek
Venneman
AcM.C.

afgerond

5.OO4.OOO

f.185.000

5.IOO.OOO

7.628.000
6.896.000

24.628.000

1000 1 omzet

» 236.000
» 245*000
» I95.OOO

f.
"
"
"

36,97
30,94
35,53
38,23

f.861.000

f. 34»95

Van do totaalbedragen dor koston volgons de jaarrekeningen van
elk der drie eerstgenoemde bedrijven zijn de volgende kosten - omdat
deze niet behoren tot de verwerkingskosten van de consumptiemelkomzet in mindering gebracht«
1. aan- en afvoerkosten, kosten nevoribodrijfj
2. reclamekosten, boeton, constributie slijtersorganisatiesj
3« kostendekking op teruglevering aan veehouders en doorlevering
van melk aan andere bodrijvonf
4. omzetbelasting (aangozion deze ook bij de overnemende bodrijven
buiten beschouwing is gelaten).
Voorts zijn de afschrijvingskosten op gebouwen en inventaris
genormaliseerd op reep. 4$ on 10$ (inventaris ketelhuis 6$) en do
rentekosten op 2,4$ over resp. do aanschaffingsprijzen van de gebouwen
en de vervangingswaarde van de, installaties. (Deze laatste gotaxoord
por 31 December 1950, wolko datum als overnamodatum is verondersteld.)
Voor do in do bedrijven werkzame firmanten is oen redelijk ondernemorsloon ingecalculeerd.
A.M.C. Voor dit bedrijf zijn do wogvallende productiekosten, door hot
Bedrijfsohap voor Zuivel, zo goed mogelijk geschat.

x

exclusief afgeleverde condens en nutrioiaproducton,
inclusief de van "Nieuwondijk" overgenomen hoeveelheden.
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2. •HaMNMMBMMcnraiMiaxvMHnaMïrvmRBàbllMrM
De overnemende "bedrijven
Do verwerkingskosten van de additionele- en wegvallende hoeveel
heden en do additionele winsten.
Wanneer men vooropstelt, dat do oapaoitoitskosten (de constanto
kosten) hij de "bedrijven, die de melk, wölke tot dusverre in de
stop to zetten bodrijvon word verworkt, zuilon ontvangon, niet zulIon
toonemon, omdat do verwerkingscapaciteit van de overnemende "bedrijven
groot gonoog is, kan men hot volgende ovorwogons
Do verwerkingskosten van do ovörnomende bedrijven van deze
additionele hoovoelheden zullen slechts bestaan uit variabele Roeten.
Dozo bedrijven zullen daardoor extra winsten bohalon, omdat zij van
dezo hoeveelheden uiteraard do volledige opbrengst zullen ontvangen.
Op ons verzoek hooft do accountantsdienst van het Bedrijfschap
vc or Zuivel in nauw overleg mot do bedrijfsleiding van do meeste
overnemende bedrijven nagegaan, welke additionele kosten vermoedelijk
bij deze bedrijven zullen ontstaan op basis van de prijzen van 1950»
(Van de bedrijven Noord, Schaft, Bollandia en C.M.C. zijn do additio
nele verwerkingskosten voorzichtig getexeerd.) Deze koston zijn
zoveel mogelijk per afdeling opgesteld, doch konden niet voor ieder
product afzonderlijk worden berekend, omdat oen aantal kosten als
niet proportioneel variabel moet worden aangemorkt (bijv. stoom-,
oleotrioiteits- en waterverbruik, onderhoudskosten enz.)« Opgemerkt
kan nog worden, dat de volgende kosten in de berekening zijn
opgenomen: stoom-, oloctrioitoits- en waterverbruik, lonen en sociale
lasten (deze zijn om het eindresultaat van de berokoningen niet to ^
flatteren in het algemeen als variabel aangemorkt), onderhoudskosten
(gedeeltelijk als vast en een ander deel als variabel genomen),
schoonmaakartikelen, laboratoriumkosten, flessenbreuk, flessensluitmatoriaal en etiketten, krattonkoston, ingrodiönton, plas- en
votvorliess contributies (V.V.Z.M./M.I.V.)» kosten votgohalieondorzook, variabolo administratio- en incassokosten.
Tegenover do aldus borokonde additionolo variabele koôton per
bodrijf dient men do ten gevolge van do additionele verwerking
behaalde opbrongst te stellen, waarna mon uitoraard do extra winst
zal verkrijgen.
De voor deze caloulatio vereiste opbrengstgegevens zouden
door een boekenonderzook bij ieder van de overnemende bedrijven
kunnen zijn verzameld. Aangezien het ovonwol bij het Bedrijfschap
voor Zuivol gobruikolijk is in dergelijke gevallen oen enigszins
afwijkende mothodo te volgon, namelijk oen oaloulatie op basis van
do hieronder gonoomdo verworkingskostonmargos, hobbon wij doze
berekeningswijze oveneens toogopast%
Bij prijsvaststellingen en opbrengstcalculatios worden door
hot Bedrijfschap o.aa een tweetal in dit verband van belang zijnde
veronderstellingen gemaakt:
1. dat do verschillende bodrijvon do grondstof (melk) gemiddeld
tegen dezelfde prijs kunnen inkopen,
2. dat do verwerkingskosten (do koston van do hulpstoffen en van
do boroiding) golijk zijn aan do gomiddoldo verwerkingskosten
van oen groot aantal standaardisatiobodrijvon.
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Doze gemiddoldo verwerkingskosten (uiteraard voor iodorproduot
vorschillond) worden vorwerkingskostonmargo gonoomd. Voor
ioder product hoeft hot Bodrijfschap oon marge bepaald, wölke
margo poriodiok wordt horzien, wannoor dit ton govolgo van
opgetreden wijzigingen van oen of moor kostensoorten nodig
wordt geacht»
Aangenomon dat de diverse bodrijvon do grondstof(melk) gemiddeld
togen dozolfde prijs kunnen inkopen, kan men do ton govolgo van do
additionolo verwerking te verwachten notto-opbrongst (d.w.z. do
opbrengst na aftrek van de kosten van do grondstof) uitrekenen, door
vermenigvuldiging van de verschillendo additionolo hoovoolhedon mot
do bijbehorondo margos.
Een bedrijf waar do verwerkingskosten lagor zijn dan do door hot
Bodrijfschap vastgostoldo marge zal oen extra ondernemerspremio
verdienen.
Aangezien van do verschillende overnemende bedrijven de workolijko
verwerkingskosten niet voor allo producten bokond zijn, is mot do
mogolijkhoid dat eon extra ondornomerspromio wordt verdiend, doordat
oon bodrijf met goringoro koston workt dan do margo, goon rokoning
gohoudon, doch zijn voor do verschillonde ovornomondo bodrijvon
slechts do marges op do additionolo omzotten gecalculeerd, waarbij
do omzet met vaste prijsstelling is onberekend togon do gomiddoldo
kostendekkingen ovor 1950 (gewogen naar rato van hot aantal poriodon,
waarin oen bopaaldo dekking geldig was). Voor oon aantal producten,
wolko in 1950 vrij ia prijs waren (t.w. room, chocolademolk, vla on
Bulgaarse Yoghurt) zijn zovool mogelijk de productenmarges aangohoudon,
wolko hot Bodrijfschap voor Zuivel bokond waron uit het kostprijsonderzoek bij oen tweetal Amstordamso bedrijven, (voor onkolo
vorpakkingsoonhoden van deze producten moest do productenmargo
worden geschat).
Het eindresultaat van deze berekeningen luidt als volgt s

Totaal

Additionolo omzet

Additionolo
kosten
van verwerking

24.628.OOO 1

f.388.000,-

Margo op do
additionele
omzot

Winst op do
additionolo
omzet

f.1.029.000,- f.641.000,-

Zio staat 3 van de bijlagon voor specificatio
van do margo op do additionele omzot«
Doze winst op de additionele omzot stolt tovons
het bedrag voor, dat, behoudens een veiligheids
halve aan te brengen corroctio, jaarlijks
vermoedelijk bosohikbaar zal komen om do schade
loosstelling van de op te heffen bedrijven to
kunnen betalen," zie hiervoor Hoofdstuk VI § 3»
Voor do specifioati0 por bedrijf van bovenstaande berokoningen,
zie staat 4 van de bijlagon.
Uit hot voorgaande blijkt, dat de jaarlijkse besparing op vorwerkingskoston wordt goraamd op f.473*000,- (f.861.000,- minus f.388.000,-).
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3« De afvoerkosten
Ce jaarlijkse besparingen op afvoorkoston, voortvloeiende uit Plan X
zijn getaxeerd op f.229.000,- (zie Hoofdstuk II) en die welke door
invooring van Plan II kunnen worden gerealiseerd op f.233*000,- of
f.4000,- móêr.
Deze vermeerdering onder Flan II is als volgt berekend»
Onder Plan II zullen de volgens Plan I door de bedrijven Snoek
en Vennoman binnen Amsterdam afgeleverde melk en -producten vrijwel
geheel door binnen Amsterdam gevestigde bedrijven worden afgeleverd.
Dit betreft rond 4*900.000 l0losso melk en 5*600.000 liter flessenmelk.
De afstand van deze bedrijven naar de stad, van oa 11 km, zal, door
naar schatting 4 tankauto's en 7 flessenauto's, niet meer behoeven
te worden afgelegd. Geoalouieerd op basis van een tarief van 22 'et
resp. 24 ot per km voor een tankauto res$. flessenauto, betekent dit
een vermindering van afvoerkosten van rond f.17.000,-.
Gespecificeerd als volgt s
312 dagen, voor 4 auto's, 2 maal 11 km (heen enterug)
à 22 ot » rond f. 6.000,en 312 dagen, voor 7 auto's, 2 maal 11 km à 24 ot » f.11.000,-.
Ten einde de uitkomsten van de berekeningen niet te flatteren»
wordt aangenomen, dat de overige afvoerkosten naar de melkhandelaren
niet zullen veranderen; hoewel o.i. de waarschijnlijkheid groot is,
dat, door het overnemen van de afleveringen van de 4 PP te heffen
bedrijven, de afvoerkosten voor do overnemende bedrijven, door de
betore bezettingsaogelijkheid van do auto's, per 100 l.molk zullen
afnemen. Onder Plan II wordt oen zolfde hoeveelheid steriolmolk als
ondor Plan I door Noord geproduceerd en door do ovorigo bedrijven
(onder Plan II Sterovita O.V.V. on Holland) als "grossier" vorvoerd.
Do kosten van het vervoer van Moord naar doze bedrijven zullen dus,
vergeleken met do situatie onder Plan I, niet verandoren.
Hot interne vervoer ondor Plan II zal naar sohatting oirca
f.13.000,- duurder worden dan onder Plan I omdat de, door 0.V.7«
in Baambrugge en do Holland in Loirauiden, extra te vorworken losse
molk naar Amsterdam moot wordon vorvoord. Dit betreft rond 4« 100.000
liter, waarvoor oen bodrag varf f.6000,- is gerokend, (312 dagon,
vcor 3 auto's, 2 x 16 km à 22 et). Voorts zullen do kosten van hot
interne vervoer toenomen doordat oen groter kwantum (1.400.000 l)
flossenmelk, van Amsterdam (Holland), naar het gebied rondom Leimuidén
moet worden vervoerd, waarvoor rond'f.7000,- wordt geraamd. (312 dagen,
2 auto's, 2 x 23 km à 24 ot.) Aangezien de kosten van het interne
vervoer volgens taxatie met f.13.000,- zullen stijgen en de afname
bij de afvoerkostai naar melkhandelaron op f.17.000,- wordt geschat,
wordt de besparing ingevolge Plan II slechts f*4000,- hoger geraamd
dan onder Plan I eïi op f.233*000,- gosteld.
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HOOFDSTUK" IV
PLAN III, RATIONALISATIE VAU" DB WERHÏERKINGSPHASE DOOR SPECIALI
SATIE EN VERDERE CONCENTRATIE VAN BEDRIJVEN
§ 1

S p e o i a l i s a t i e

v a n

s t e r i e l m e l k

De "belangrijke positie, welke Noord met gesteriliseerde melk,
de zgn» "rotatormelk", in Amsterdam heeft verworven, hebben wij in
voorgaande plannen gehandhaafd» Sedert 1950 is de omzet van rotatormelk
nog verder gestegen, mede door de reeds eerdergenoemde overeenkomst
tussen Noord en Sterovita?
Het gevolg van deze groeiende specialisatie van Noord is een
steeds verder teruglopen van 'de omzet çan sterielmelk der overige
bedrijven, waardoor hun toch al vrij hoge verwerkingskosten voor
sterielmelk ongunstig worden beïnvloed» Bij de verwerking van Noord
is natuurlijk een omgekeerde tendenz .aanwezig»
Cm deze reden en mede door de vrij onbevredigende oplossing
welke onder Plan I en II t.a»v. het vervoer van rotatormelk werd
gegeven - nl« dat de andere bedrijven naast eigen sterielmelk tevens
rotatormelk aan melkhandelaren afleveren- hebben wij gemeend, dat
een volledige concentratie van alle sterielmelk, welke in ten
Noorden van Amsterdam wordt afgeleverd in het nieuwe sterilisatiebedrijf Noord, tot een meer economische en ook voor alle partijen
meer bevredigende oplossing zou leiden. Immers, door het teruglopen
van de sterielmelk-omzet zouden de andere bedrijven waarschijnlijk
genoodzaakt worden ook zelf een dure rotatorinstallatie a§n te
schaffen, welke dan vanwege de bij hun omzet relatief hoge vaste
kosten nog hogere verwerkingskosten zou veroorzaken« De sterielmelk
welke door Neerlandia en C.M.C, wordt afgeleverd en die wélke in
het afleveringsgebied van 0.V.V.-Baambrugge en Holland-Leimjiiden
wordt omgezet hebben wij niet in dit plan betrokken. Dit is gedaan
om de volgende redenens
1o Neerlandia moet steeds over voldoende steriliseercapaciteit be
schikken om op korte termijn aan exportorders te kunnen voldoen.
Dit bedrijf beschikt dan ook over een rotator met een capaciteit
van 350.000 1» per week. Het onttrekken van zijn omzet aan steriel
melk zou het gehele sterilisatiebedrijf ongunstig beïnvloeden*
Bovendien zou het extra vervoer van rotatormelk van Noord naar
Neerlandia in Weesp hoge vervoerskosten meebrengen«
2« Zoals reeds eerder vermeld, is slechts een gering gedeelte van
de totale aflevering van de C.M.C. in onze plannen betrokken«
Ten aanzien vàn deze gedeeltelijke omzet kunnen geen maatregelen
worden getroffen, welke mede van invloed zijn op de verwerking
van de rest van de omzet. Ook hier geldt bovendien het vervoers3
argument »
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3. O.V.V.-Baambrugge en Holland-Leimuiden zijn op resp. ± 22 en 30
km van het sterilisatiebedrijf Noord gelegen, waardoor de ver
voerskosten van rotatormelk en emballage voor het gebied, dat
door deze twee "bedrijven wordt bediend, vrij hoog worden en
waarschijnlijk niet opwegen tegen de voordelen van specialisatie.
Bovendien doet zich in dit gebied onder Plan II niet liet probleem
van grossieren in rotatormelk voor.
Een bedsrijf als Hollandia echter, dat ook een vrij groot gebied
buiten Amsterdam van sterielmelk voorziet, behoeft geen additio
nele vervoerskosten te maken aangezien het vervoer van rotatormelk
en emballage in het huidige vervoersschema kan worden opgenomen.
De totale afleveringen van sterielmelk - niet rotatormelk - welke
door de bedrijven, die voor het afstoten van sterielmelkproductie
in aanmerking komen, onder Plan II worden gedaan, bedragen 153.300
liter per week. Na overname van deze hoeveelheid wordt de bezettings
graad voor het sterilisatiebedrijf Koord nog slechts 45$« Er van
uitgaande dat alle rotatormelk, welke door Noord wordt gemaakt, als
aanvul1ingsmelk wordt ontvangen, - dus geen extra aanvoerkosten t.o.v.
de toestand onder Plan II veroorzaakt - houdt deze maatregel in, dat
bij de afstotende bedrijven een additionele overoapaoiteit van dezelf
de hoeveelheid wordt geschapen. Deze vrijgekomen verwerkingsmogelijkheid
kan worden benut door nog êên bedrijf op te heffen«
•

Je keuze van het op te heffen bedrijf
Zoals reeds onder Plan II is vermeld zou na de vier bedrijven
Koel, Snoek, Venneman en A.M.C. «-ofwel het standaardisatiebedrijf
Noord ofwel Schaft voor opheffing in aanmerking komen. De omzet van
deze twee bedrijven (exclusief sterielmelk) is onder Plan II resp#
29O.2OO en 188.000 liter per week.
Versohillende overwegingen hebben er toe geleid, Melk Centrale
Noord (Hamerstraat) voor opheffing voor te stellens
1. Gestreefd moet worden naar een bezettingsgraad der,overnemende
bedrijven van maximaal 90$ (zie hoofdstuk III.). Bij opheffing
van Noord wordt de bezettingsgraad der overnemende bedrijven,
waaronder in dit geval ook Schaft, 89,6$j bij opheffing van Schaft
zou de bezettingsgraad der overnemende bedrijven 87,0$ worden.
Aangezien de besparing in verwerkingskosten groter wordt naarmate
de over te nemen hoeveelheid toeneemt, zal bij opheffing van Noord
hst grootste economische voordeel worden bl.'haald.
2« Onze gedachten gaan uit naar een enkelvoudig specialisatiebedrijf
van sterielpróducten, waarop in Plan IV wordt teruggekomen'. Een
opheffing van het standaardisatiebedrijf Noord zal hieraan tege
moet komen.
3. Schaft heeft een meer centrale ligging dan Noord als leverancier
van melk en melkproducten voor Amsterdam ten Noorden van het IJ
en de Zaanstreek.
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Wanneer de omzet van Noord (Hamerstraat) door alle .overige
bedrijven (met uitzondering van C.M.C. en Hollandia — waarbij
laatstgenoemde gecompenseerd wordt voor het verleis aan sterielmelk) wordt overgenomen, moeten er ook wijzigingen plaats vinden
in het afvoersysteem. Immers, de wijken welke, eerst door Noord
wstöai bediend, zullen nu door de overblijvende bedrijven worden ver
zorgd» Het resultaat van de nieuwe wijkindeling, welke is afgestemd
op een bezettingsgraad van 89,6 $ voor ieder van de overnemende be
drijven behalve Hollandia is te zien in kaart 5» Uit deze toewijzingen
worden vervolgens de additionele hoeveelheden gespecificeerd per
product bepaald» (Zie tabellen 31 t/m 42 van de bijlagen.) De onder
Plan III toegewezen melkhandelaren zijn vermeld in tabellen 43 t/m
53 van de bijlagen en de daaruit afgeleide aantallen melkhandelaren
en totale hoeveelheden per wijk en gebied in tabellen 16 t/m 27»
§ 2

V o o r - e 11 n a d e l e n v a n d e i n P l a n I I I v o o r 
g e s t e l d e r a t i o n a l i s a t i e v a n d e ve,r w e r k i n g s p h a s e
Voordelen
Haast de financiële resultaten van Plan III waarop in § 3 van
dit hoofdstuk wordt ingegaan, zijn er nog enteele punten welke een
verbetering betekenen ten aanzien van Plan II.
a. Het transport over het IJ
Door de opheffing van Noord wordt nu een belangrijk aandeel van de
melkvoorziening binnen Amsterdam ten Noorden va^ het IJ aan Schaft
toegewezen, zodat dit bedrijf niet meer ten Zuiden van.het IJ be
hoeft te komen. Daarnaast krijgt ook Hollandia een belangrijker
aandeel ten Noorden van het IJ, waardoor het zijn transporten over
het IJ kan verminderen?
Aangezien de bedrijven in Amsterdam en Hollandia en Schaft echter
thans alle gesteriliseerde melk van Noord zullen betrekken neemt het
vervoer tussen het sterilisatiebedrijf Noord en genoemde bedrijven toe»
Ook het vervoer tussen de deelbedrijven moet toenemen, aangezien deze
thans grotere hoeveelheden gaan verwerken»
Figuur 5» afgeleid uit tabel 30 van de bijlagen, vergeleken met de
ook op pag. 56
voorkomende figuur 4» laat dit duidelijk zien.
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AFLEVERINGEN BINNEN M BUITEN AMSTERDAM TEN ZUIDEN M NOORDEN
VAN HET IJ DOOR DE BINNEN- EN BUITENBEDRIJVM (in millioenen liters)
Plan II

Plan III
Gebied buiten
A'dam ten
Noorden v.h.IJ
A'dam ten
Noorden v.h.LJ

dam ten
iden v.h«IJ
Gebied buiten
A'dam ten
Zuiden v.h.IJ
Rotatormelk

?3,6
5»®Randgebieden
Leimuiden
Leimuiden
Pig.
Baambrugge
_ 4
.
Baambrugge
b. De afleveringen van sterielmelk
De bedrijven behoeven thans'maar éên soort sterielmelk meer te
voeren, nl. rotatormelk. Een bevordering van de consumptie van rota
tormelk zal weliswaar een meer uitgebreid vervoer tussen Noord en
de bedrijven, maar tegelijkertijd een verlaging van de kostprijs van
sterielmelk ten gevolge hebben.
Nadelen»
a. federbezet^ingjyffl_sjteri£lafdejJ.ng
De meeste nadelen van vorige plannen blijven ook thans bestaan.
Echter moet bovendien worden gewezen op het onbevredigende in Plan III
dat weliswaar de sterielmelk van sommige bedrijven ofwel geheel of
gedeeltelijk door Noord wordt gemaakt, maar dat de sterielafdeling
tooh bijna op gelijke capaciteit moet worden gehandhaafd, ten einde «Je
productie van andere sterielproducten mogelijk te maken. Door het'
onttrekken van de sterielmelk werd het echter mogelijk^ het
standaardisatiebedrijf Noord te sluiten, waardoor op de verwerking van
de door dit bedrijf afgeleverde hoeveelheid een grote besparing kon
worden verkregen, zonder de veiligheidsmarge van 10$ bij de overNoord.
De belanghebbencta van Noord zullen d© opheffing van hun bedrijf
aan de Hamerstraat zeer node zien plaats vinden, te meer daar het
in het verleden wel als proefbedrijf is gebruikt. Hiertegenover
staat echter een uitbreiding van de rotatormelkproductie van
8 millioen liter per jaar volgens het basisjaar 1950.
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c« Transport over het IJ
Tegenover een vermindering van het vervoer over het IJ voor
bedrijven gelegen ten Noorden van het IJ staat een vermeerdering
van het vervoer over het IJ van een aantal "bedrijven gelegen ten
Zuiden van het IJ, aangezien deze nu hun sterielmelk van "boven
het IJ moeten betrekken«
§2. P. inanciële

gevolgen

1. Het op te heffen bedri.jf
a. De waardering
Wij verwijzen hiervoor naar Hoofdstuk VI, Wanneer de instal
laties van het standaardisatiebedrijf Noord worden gewaardeerd op
basis van de vervangingswaarde (dit bedrijf wordt uitgeoefend in
gehuurde gebouwen zodat deze buiten de overname en de waardering
vallen), kan de waarde worden geschat op f. 448«700»"* De jaarlijkse
ondernemerspremie van IToord is getaxeerd op f, 42.4°0>-.
b. Wegvallende vaste-» en variabele verwerkingskosten
De in § 3 van Hoofdstuk III onder 1 b pag, 57 gemaakte
opmerkingen gelden ook hier.
Van de wegvallende verwerkingskosten over 1950 bij de voor
sluiting in aanmerking komende bedrijven kan het volgende over
zicht worden gegeven.
Afleveringen Totaal bedrag Bedrag per
in liters 2}
afgerond
1000 1 omzet
Koel,Snoek, Venneman,A,MeC,
24,628,000
Noord(Standaaxdisatiebedrijf ) 15.312.000

f, 861,000," 554,000«-

f, 34»95
" 36,18

39.94O.OOO

f.1415.000,-

f. 35,43

Toelichting
De totaalbedragen der kosten zijn bepaald op de wijze zoals
in § 3 van Hoofdstuk III onder 1 b pag, 57 is vermeld. Voor Noord
gesohiedde dit overeenkomstig de bij Koel, Snoek en Venneman aan
gegeven methode,
2. De overnemende bedrijven
a. De verwerkingskosten van de additionele- en wegvallende hoeveel
heden. en de additionele winsten
Evenals bij Plan II - zie de desbetreffende opmerkingen in § 3
van Hoofdstuk III onder 2 - was het uitgangspunt van de
aocountantsafdeling van het Bedrijfschap voor Zuivel dat de onder
zoeken instelde en de berekeningen uitvoerde, dat de omzetmutaties
bij de overnemende bedrijven gepaard gaan met toe- of afname van
uitsluitend de variabele productiekosten, met dien verstande, dat
de loonkosten als variabel zijn aangemerkt,
x) ezel, afgeleverde condens en Nutriciaproducten,
incl, de van "ïïieuwendijk" overgenomen hoeveelheden.
l
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Voor de bedrijven O.V.V., Holland en Neerlandia steunen deze
berekeningen op de ingestelde onderzoeken. Bij Sterovita, Schaft,
Hollandia en C„M,C, zijn de calculaties gebaseerd op "Sterovita"
kostprijzen» Deze laatste zijn ook voor Schaft, Hollandia en C.M.C.
aangehouden omdat bij deze drie bedrijven de mutaties, in het kader
van het gehele rationalisatie-onderzoek vrij gering zijn, waardoor
het niet nodig werd geoordeeld een relatief kostbare nadere analyse
omtrent de productiekosten bij deze bedrijven te maken,
In verband met het wegvallen van bijna de. gehele omzet steriel-«
melk in Baambsùgge,'Leimuiden en bij Sterovita Oost, is bij deze
bedrijven nagegaan in hoeverre apparatuur kon worden afgestoten
o,qa welke besparing op constante kosten (afschrijving en rente)
hieruit zou voortvloeien. Hierbij bleek, dat alleen bij O.V.V.eJ/UOoBaJÙ
te Baambrugge met een kleine besparing (rond f. 2*000,—) rekening
kon worden gehouden, daar in hst algemeen bij elk der bedrijven de
apparatuur voor het steriliseren van producten intaot moest worden
gelaten»
b» Sterilisatie "Moord"
Additionele vaste- en variabele verwerkingskosten
Bij de opzet van plan III is er van uitgegaan, dat de additionele
hoeveelheden gesteriliseerde melk moeten worden verwerkt in het
medio 1951 geopende nieuwe sterilisatiebedrijf van Uoord, In tegen
stelling tot de werkwijze bij de andere bedrijven, waar steeds is
gesteld, dat de éigen verwerkingscapaciteit voldoende is, om de
additionele omzet op te vangen en dus uitsluitend met een toename
van variabele kosten is rekening te houden, is voor dit bedrijf
van dit prinoipe afgeweken.
Berekend is het verschil tussen de kosten van de totale omzet
sterielmelk in Plan III, verwerkt in het nieuwe bedrijf en de kosten
over 1950 van het oude sterilisatiebedrijf aan de Hamerstraat,
Omtrent de berekening van de kosten van het nieuwe sterielbedrijf
wordt het volgende opgemerkts
Hoewel er thans (begin 1952) in het nieuwe sterilisatiebedrijf
sleohts één Set in -werking is, is er een 2de set in reserve. Gezien
de huidige omzet bij één set, zou naar de mening van het Bedrijfschap
de omzet volgens Plan III ook met één set en een 3-plöegenstelsel
te verwerken zijn. De bedrijfsleiding van "Noord" deelde echter
mede, dat deze 2de set voor het verzekerd zijn van een goede bedrijfsgang en de veréiste bedrijfszekerheid noodzakelijk is. De normale
bedrijfsdrukte voor de 2 sets tezamen, bij 16 bedrijfsuren per dag
per set, zou hierbij te stellen zijn op 30,000,000 flessen per jaar.
Bij de berekeningen zijn in aansluiting hierop de capaoiteitskosten en de kosten van de bedrijfsleiding enz. op deze bedrijfsdrukte gebaseerd en aan de omzet van Plan III een evenredig deel van
deze kosten toegerekend.
De lonen, welke - zoals reeds werd opgemerkt - in principe als
variabel zijn aangemerkt, siju. bij de "kostenbegroting voor dit
bedrijf, in verband met het bestaande ploegenstelsel, als vaste kos^
ten aangemerkt, Dit betekent^ dat de gecalculaerde loonkosten betrek-
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king hebben op 3 ploegen, waarbij een leegloop optreedt, daar de
geprojecteerde bedrijfsdrukte in Plan III beneden de verwerkings
mogelijkheid van de 3 ploegen "blijft (nl, 22,5 mill, flessen). In
Plan IT zijn in verhand hiermede geen loonkosten voor het spoelen,
vullen, sluiten en steriliseren der producten opgenomen«
Verder wordt nog opgemerkt ten aanzien van de additionele
kosten in Plan III dat op de aanschaffingswaarde van de apparatuur
(aangeschaft in 1951) 15% is afgeschreven. Wegens het ontbreken
van ervaringscijfers (levering van stoom door het G.E.B, van
Amsterdam eerst aangevangen in 1951) zijn de energiekosten berekend
op het prijsniveau van 1951}
overige kosten op het prijs- eh
loonniveau van 1950»
Tot laatstbedoelde kosten zijn ook te rekenen de salarissen
en lonen van de bedrijfsleiding ©n het noodzakelijke kantoorpersoneel,
welke kosten in verband met het in Plan III opheffen van het
standaardisatiebedrijf van "Noord" aan het sterilisatiebedrijf
moeten worden toegerekend.
De door het Bedrijfsohap voor Zuivel gemaakte en door de
Directie van "Koord" gefiatteerde kostenberekening van het sterili
satiebedri jf is als staat 5 van de bijlagen opgenomen.
Uit deze staat blijkt dat de totale productiekosten van
16.299*000 flessen gesteriliseerde melk worden getaxeerd op
f. 661.000,- d.i, f. 4>06 per 100 flessen. Hierbij zijn de sterilisatiekosten per 100 flessen voor alle eenheden gelijkgesteld.
Het eindresultaat van de berekeningen met betrekking tot de
additionele kosten en winst voor Plan III luidt als volgtt
Additionele
omzet

Additionele kos- Marge op de
ten van verwar- additionele
king
omzet

Winst op de
additionele omzet

Totaal 39.940,000 1
f. 544,000,f,1.657.000,-f.1.113.000,nasssxssssssssessassssssssaasssmeusaaattisBissssBesssQaBSsaas^ssasasBaasaa
Deze winst op de additionele omzet stelt tevens het bedrag
voor, dat, behoudens een veiligheidshalve aan te brengen oorrectie,
jaarlijks vermoedelijk beschikbaar zal komen om de sohadeloosstelling
van de op te heffen bedrijven te kunnen betalen, zie hiervoor
Hoofdstuk VI § 3a
Voor de speoificatie per bedrijf van bovenstaande calculaties
zie staat 6 van de bijlagen«
Uit het voorgaande blijkt dat de jaarlijkse besparing op ver
werkingskosten onder Plan III gœcôcJ. wordt op f» 871,000,(f«1o415«000,- minus f. 544.000,-),
3. De afvoerkosten
De jaarlijkse besparingen op afvoerkosten voortvloeiende uit
Plan II zijn getaxeerd op f. 233,000,-, zie Hoofdstuk III en die
welke door invoering van Plan III kunnen worden verwacht op
f. 205»000»-t of f, 28,000,- minder.
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Deze vermindering onder Plan III is als volgt berekend«
Geraamd is dat, door de geringere over het IJ te vervoeren
hoeveelheden losse melk en flessenmelk, de afvoerkosten naar de
melkhandelaren met f. 5*000f- zullen afnemenc
In de wijken 10, 11, 12, 15* 10, 19> 40 en 44 zullen Noord,
Schaft en Hollandia onder Plan II 4*9^0.000 1 losse melk en
9.000.000 1 flessenmelk per jaar moeten afleveren. Onder Plan III
zijn deze hoeveelheden toegewezen aan binnenbedrijven waardoor
naar schatting 2 tankauto5s met aanhangwagen en 7 flessenauto1 s
waarvan 4 met aanhangwagen, niet meer dagelijks over het IJ zullen
behoeven te bezorgen. De besparing Wordt geraamd op 2 x 15 minuten
per rit, berekend op basis van de standaardkosten betekent dit een
bedrag van f, 5.000»- per jaar,
Het interne vervoeri
Onder Plan III zullen de deelbedrijven van O.V.V. en Holland
(in Baambrugge rasp. Leimuiden) resp. 870,000 en 1.620,000 1 losse
melk per jaar méér naar Amsterdam moeten vervoeren dan onder Plan
II, waarvoor een bedrag van f. 6.000,- wordt geraamd» (2 tankauto^,
312 dagen, 44 km per âag à 22 o't'„)
Het vervoer van de sterielmerk.
De kosten van het vervoer van de sterielmelk van "Noord" naar
de verschillende bedrijven worden onder Plan III getaxeerd op
f. 50.000,-.
Dit betreft 4a770«OOC> 1 van Sterovita, 2,607.000 1 van O.V.V,
en 2,532,000 1 van Holland* totaal 9.900.000 1, à f, 0,50 per
100 1, totaal f. 49.500,-0
Onder Plan 1 en II zijn deze vervoerkosten geraamd op f. 10.500,-,
zodat onder Plan III f» 39.000,- meer kosten -worden verwacht»
Het bedrag van f, 39.000,- kan echter worden verminderd met
f. 12,000,- doordat onder Plan III reap, 1.160,000 en 1,360,000 1
sterielmelk niet meer van de deelbedrijven van O.V.V. en Holland naar
Amsterdam behoeft te worden vervoerd (1,160,000 +.1,360.000 «
2.520,000 à f. 0,50 per 100 1 = rond f, 12.000,-)*
Uit het voorgaande blijkt dat de vermindering t»o,v, Plan II
op f. 28,000,- wordt geraamd, t.w.
f. 5.OOO,- lagere afvoerkosten door geringer vervoer over het IJ$
11
6,000,- hogere afvoerkosten door meer intern vervoer van losse
melkf
" 39.000,- hogere afvoerkosten döor meer vervoer van sterielmelk
van Noord$
" 12,000,- lagere afvoerkosten door minder intern vervoer van
sterielmelk.
De totale besparing op afvoerkosten na.; invoering van Plan III
wordt t,o,v, 195O getaxeerd op f, 205» 000,-*,
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HOOFDSTUK V.

PLM IV. RATIOWALISATIE V0 DE VERWERKINGSPHASE DOOR SPECIALISATIE
VAN STERIELMELK EN -PRODUCTEN
§1. Concentratie van sterielme^l.k
- p r o d u c~t e n i n ê ê n b e d r i j f

en

De in Plan III voorgestelde maatregelen hebben ongetwijfeld
bij de bedrijven, welke sterielmelk afstoten, een ongunstige invloed
op de verwerkingskosten» Immers, het onttrekken van sterielmelk
leidt bij deze bedrijven tot een zeer geringe vermindering van
de totale vaste kosten van de sterielafdeling. Zowel de gebouwen
als de installaties moeten vrijwel ongewijzigd gehandhaafd blijven.
Aangezien echter door deze gedeeltelijke specialisatie (nl. alleen
van sterielmelk en aiiït van sterielproducten ) de opheffing van
Noord(Hamerstraat) mogelijk wordt, blijkt het totale financiële
resultaat van Plan III gunstig te zijn»
Ten einde bovengenoemde ongunstige invloed te ondervangen,
wordt nu voorgesteld nog êên stap verder te gaan met de specialisatie
en aille sterielmelk en -producten van die bedrijven, welke bij
Plan III zijn betrokken ( met uitzondering van Neerlandia en C.M.C.),
— in het Sterilisatiebedrijf 'ïfoord!' te doen vervaardigen. Onder de
sterielproducten worden begrepens chocolademelk, havermout ,
gestabiliseerde slagroom en koffieroom; een totale hoeveelheid
van 1.575*000 liter.» Wordt hierbij nog de sterielmelk aan toege
voegd, af te leveren in de gebieden rondom Baambrugge en Leimuiden
(te weten 844.000 liter), dan zal een totale omzet vàn 2.4^»000
liter per jaar aan het Ster&lisatiebedrijf"Noord" worden toegevoegd.
De specificatie van deze hoeveelheid wordt gegeven in de tabellen
31 t/m 42 en in staat 8 van de bijlagen»
Het gevolg van deae voorgestelde maatregel zal zijn , dat
de installaties van de sterilisatie-afdelingen volledig kunnen
verdwijnen en dat tevens plaatsruimte beschikbaar komt voor een
eventuele reorganisatie binnen de in Plan III vrij zwaar bezette
bedrijven.
Aangezien "Noord" in Plan III alleen gesteriliseerde melk
vervaardigt zal in dit bedrijf een uitbreiding van de apparatuur
nodig zijn ten einde ook de productie van sterielproducten op zich
te kunnen nemen. De extra kosten, welke deze installaties veroor
zaken, worden besproken in § 3. Het is evenwel duidelijk, dat bij
de aanschaffing van sterilisserinstallaties door "Noord" zal worden
gestreefd naar een zo hoog. mogelijke bezetting van de capaciteit.
Dit moet door de grotere omzet thans beter mogelijk zijn dan in de
afzonderlijke bedrijven, welke de sterielproduerben oorspronkelijk
vervaardigden en zal dan ook in de financiële gevolgen tot uit
drukking ,moeten komen.
Door bovengenoemde maatregel wordt de wijkindeling en bediening
van de melkhandelar en zoals die in Plan III is geschetst, op generlei
wijze beïnvloed. Echter zullen nu alïe melkhandelaren met uit
zondering van de afnemers van Neerlandia en C»M»C., slechts rotatormelk en sterielproducten, welke bij Noord worden vervaardigd, kunnen
betrekken. Door deze maatregel worden de betreffende bedrijven dus
gedwongen als grossier op te treden voor de sterielmelk en -producten
van»Noord'i Ongetwijfeld zal hierdoor een meer uitgebreid vervoer
tussen "Noord" en de andere bedrijven noodzakelijk worden#
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Immers, de sterielmelk en -producten moeten van"Noord» naar de afnemende
bedrijven -worden vervoerd en de emballage moet weer naar «Noord»« terug
keren. De finanoi&Le gevolgen hiervan zullen in § 3 worden "besproken.
Aangezien onder Plan XV evenals onder Plan III verondersteld wordt
dat de benodigde melk voor de productie van het Sterilisatiebedrij£
"Noord"als aanvullingsmelk wordt ontvangen, zullen er ten opzichte van
Plan III geen wijzigingen optreden in de aanvoerkosten.
§ 2«

V ó ó r e n n a d e l e n v a n d e i n
g e s t e l d e r a t i o n a l i s a t i e
k i n g s p h a s e •

P l a n
v a n

IV v o o r 
d e v e r w e r -

I» Voordelens
Naast de financiële résultatén van Plan IV waarop in § 3
van dit hoofdstuk wordt ingegaan, zullen er nog.andere moeilijk
financieel te waarderen vóórdel ai worden behaald«
a. Reorganisatie binnen het bedrijf»
Door het verdwijnen van de sterielafdeling zal een vrij grote
vereenvoudiging in het productieproces optreden, waardoor het ver
krijgen van groèec?e efficiency in de overblijvende afdelingen wordt
bevorderd,
b. Uniforme kwaliteit van sterielmelk en -producten»
Aangezien, behalve kleine hoeveelheden van Neerlandia en C.M.C,,
het Sterilisatiebedrijf "Noords» all© sterielmelk en -producten \eal
vervaardigen welke in Amsterdam en omgeving worden geconsumeerd, zal
de contrôle op de kwaliteit zeer eenvoudig worden. De grossierende
bedrijven zullen steeds op een zo hoog mogelijke kwaliteit aandringen,
welke door het specialisatiebedrijf met zijn grote omzet gemakkelijker
kan worden bereikt dan door de afzonderlijke steriliaatie-^afdélingen der
bedrijven onder Plan III,
II. Nadelens
a. Uitbreiding van vervoer tussen"Noord" en de grossierende bedrijven.
Ofschoon de wijkindeling en de bediening van de melkhandelaren
ongewijzigd gehandhaafd blijft zoals in Plan III, zal het transport
over hei Y en van binnen naar buüen Amsterdam thans in geringe mate
toenemen» Immers, behalve'de sterielmelk moeten nu ook de sterielproducten
van"Noord' naar alle grossierende bedrijven worden vervoerd.
b. Verlies van onafhankelijkheid.
De grossierende bedrijven worden door de opheffing van kun sterielafdeling volledig afhankelijk van"Noord"voor hun afleveringen van steriel
melk en -producten, Ongeirijfeld zal de reeds eerder genoemde regelings
commissie of een andere te creëren instantie hier een blijvende taak
hebben ten einde een zekere control- uit te oefenen op een goede gang
van zaken bij het uitvoeren van de orders der grossierende bedrijven
en tevens op de vaststelling van de prijzen tegen welke a&n de gros
sierende bedrijven sterielmelk en -producten worden afgeleverd,
§3,

Financiële gevolgen.
De OP te heffen sterilisatie-afedelingen*
a. De waardering.
Wij verwijzen hiervoor naar Hoofdstuk Vi, Wanneer de sterilisatieinstallaties van Sterovita, 0„VeV„, Eollànd, Schaft en Hollandia worden
gewaardeerd op basis van dé vervangingswaarde en het gebouw van de
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Holland op basis van de aanschaffingsprijs, kan de waarde worden geschat
op f» 495.000.-.
b. Wegvallende vaste- en variabele verwerkingskosten.
De in § 3 van Hoofdstuk III onder 1 b pag, 57
gelden ook hier.

gemaakte opmerkingen

Van de wegvallende verwerkingskosten over 1950, van de voor op
heffing in aanmerking komende sterilisatie-afdelingen kan het volgende
overzicht worden gegevens
Bedrijf
m

..

•

Sterovita
o.v.v.
Holland
Schaft
Hollandia

Afleveringen
in liters
585.OOO
760.000
952.000
61.000
60.000
2.418,000

Wegvallende
kosten afgerond

Marge afgerond

96.000.f.
•t
113o000o11
111.000.ti
I5.OOO.•1
I5.OOO.-

f. 227.000.Tf
261.000,If
210.000.«f
25.OOO.n
28,000,-

f.

f. 751.000,-

35O.OOO.-

Toelichting.
Se totaalbedragen der kosten zijn bepaald op de wijze zoals in
§ 3 van Hoofdstuk III onder 1 b pag, 57 is vermeld. Voor 0.V.T, en
Holland zijn de wegvallende verwerkingskosten door het Bedrijfschap
voor Zuivel getaxeerd aan de hand van de tijdens bij deze bedrijven
ingestelde onderzoeken verzamelde gegevens. Voor Sterovita, Schaft en
Hollandia zijn de caloulaties gebaseerd op Sterovita kostprijzen*
Deze wijze van berekening is toegepast omdat de wegvallende hoeveel
heden voor Schaft en Hollandia vrij gering zijn waardoor het niet
nodig werd geoordeeld een relatief kostbare nadere analyse omtrent de
produotiekosten bij deze bedrijven te maken.
2. Het overnemend bedrijf.
De vaste- en variabele verwerkingskosten van de additionele
hoeveelheden sterielmelk en -producten in het Sterilisatiebedrijf
"Noord".
In Hoofdstuk IV § 3 2 b is uiteengezet op welke wijze de ver
werkingskosten voor het Sterilisatiebedrijf "Koord" zijn begroot.
Daarbij werd reeds opgemerkt, dat de loonkosten als constante
kosten zijn verondersteld, waarbij een leegloop optreedt, daar de
geprojecteerde bedrijfsdrukte in Plan III beneden de verwerkings
mogelijkheid van 3 ploegen blijft» Onder Plan IV zijn in verband hier
mede geen loonkosten voor het spoelen, vullen, sluiten en steriliseren
der producten opgenomen.
De totale additionele productiekosten zijn in verband met boven
staande getaxeerd op f.250.000.-, zie staat 7 van de bijlagen.
De verwerkingskostenmarge van het Bedrijfschap voor Zuivel bedraagt
voor de additionele hoeveelheden van Plan IV f.751»000.- zie staat 8
van de bijlagen.
De jaarlijkse besparing op verwerkingskosten onder Plan IV wordt
begroot op f.350.000,
f.250.000.- » f." 100,000»- en de door Koord
te behalen additionele winst op f.501.000.-, ( f.751*000.- - f.250.000.-)«»
Dit bedrag van - f^lOO.OOO.- gevoegd bij de vermindering van de
verwerkingskosten volgens Plan III ad f.871.000.-, geeft als eind152
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resultaat van de "berekeningen een besparing op de productiekosten
" van f.971.000.-.
3. Algemene opmerkingen.
De totale verwerkingskosten van de 188 millioen liter in Amsterdam
en omgeving in 1950 afgeleverde melk en melkproducten) bedragen op
basis.van de marge f.8.900,000.-«
Volgens taxatie door het Bedrijfsohap voor Zuivel moet oirca
50 à 60^ van dit bedrag, dus rond f.4.500.000.- à f.5*400.000.- als
constante kosten worden aangemerkt,
Omdai bij de berekeningen van de te verwachten besparingen over
het algemeen is verondersteld dat de variabele kosten niet zullen
veranderen, moet de geraamde besparing van f.971»000.- worden verge
leken met bovengenoemde constante-kosten bedragen, wanneer men de
relatieve betekenis van onze Plannen wil vaststellen.
De veronderstelde besparing blijkt dan 18 à 21$ van de constante
kosten of per liter melk en melkproducten 0,5 cent te zullen bedragen.
Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat de taxaties zeer voorzichtig
zijn verricht. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat de verandering
van de variabele kosten bij de overnemende" bedrijven in mindere mate
prpportioneel zal verlopen dan bij de calculaties is verondersteld
en dat ook hierop na invoering van de ontwikkelde plannen een besparing
zal kunnen worden verkregen.
4* Afvoerkosten.
De jaarlijkse besparingen op afvoerkosten voortvloeiende uit
Plan III zijn getaxeerd op f„205«000.- zie Hoofdstuk IV en die welke
door invoering van Plan IV kunnen worden verwacht op f. 193.000.- o#
f.12.000.- minder.
Deze vermindering onder Plan IV is als volgt berekend«
Het interne vervoers
Onder Plan III produceren de deelbedrijven van O.V.V» en Holland
(in Baambrugge resp.^Leimuiden) nog resp. 256.000 en 588.000 1 sterielmelk bestemd voor de omgeving van deze deelbedrijven.
Deze hoeveelheden zullen onder Plan IV uit Amsterdam moeten
komen. Hier staat tegenover dât het vervoer van de producten, welke
onder Plan III door deze deelbedrijven worden gesteriliseerd en voor
Amsterdam bestemd zijn, zal komen te vervallen.
Aangezien deze hoeveelheden ongeveer gelijk zijn, is voor Plan IV
geraamd, dat.de kosten van het interne vervoer ongewijzigd zullen blijven.
Het vervoer van de additionele-hoeveelheid sterielmelk en Van de
gesteriliseerde producten.
Onder Plan IV neemt de van "Koord" naar de overige bedrijven
excl. Schaft en Hollandia te vervoeren hoeveelheid melk en -producten
toe met rond 2.300.000 liter, vergeleken met Plan III, De kosten worden
getaxeerd op f.0,50 per 100 1. in totaal f.12.000.-.
De totale besparing op afvoerkosten na invoering van Plan IV wordt
t.o.v. 1950 dus getaxeerd op f. 193.000tEvenals bij de bespreking van de te verwaohten besparing op ver
werkingskosten is geschied, kan met betrekking tot de calculatie van
de vermindering van de afvoerkosten worden opgemerkt, dat de taxaties
zeer voorzichtig zijn verricht.
Wij veronderstellen dan ook dat na invoering van de ontwikkelde
plannen betere resultaten kunnen forden gerealiseerd dan door ons is
aangenomen.
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HOOFDSTUK VI
DE WAARDERING VAN DE BEDRIJVEN

D e

m e t h o d e

v a n

w a a r d e r i n g

Uit het uit de besparingen te vormen fonds moeten de aan de
te sluiten bedrijven te vergoeden uitkoopsommen worden betaald.
Deze uitkoopsommen dienen op enigerlei wijze verband te houden met
de waard© van de desbetreffende bedrijven«
In het algemeen kan men stellen, dat de waarde van een
bedrijf wordt bepaald door de grootte van de toekomstige resultaten,
welke uiteraard op het moment van overname niet nauwkeurig bekend
zijn» Hoe betere resultaten men verwacht, hoe hoger de waarde,
welke men aan het desbetreffende bedrijf zal toekennen. Bij het
taxeren van de winstkansen van een bedrijf zal men rekéning houden
met de in het verleden door het bedrijf behaalde resultaten. Men
zal moeten vaststellen in hoeverre het bedrijf in staat was een
ondernemerspremie op te brengen, m.a.w. in hoeverre het bedrijf in
bedrijfseconomische zin winst heeft gemaakt. Bij deze opvatting
van de winst wordt een bepaald percentage rente over het totale,
in het bedrijf geïnvesteerde kapitaal tot de kosten gerekend,
waarbij het onverschillig is of dit kapitaal eigen of vreemd
kapitaal is. Eerst nadat deze rente is verdiend, is sprake van winst.
Het vermogen van een bedrijf tot het maken van een ondernemers
premie noemt men in de regel goodwill. De mate, waarin het bedrijf
in staat is een dergelijk inkomen te vormen, bepaalt de grootte
van de goodwill. Factoren zoals gunstige vestigingsplaats, goede
organisatie, de betekenis welke aan de afnemerskring kan worden
toegekend, de goede naam welke de onder een bepaald merk verkochte
producten zich hebben weten te verwerven, de reputatie voor vakbe
kwaamheid, voor goede kwaliteit en dergelijke, veroorzaken de good
will»
Voor de vaststelling van de goodwill van een bepaald bedrijf
zal men zich rekenschap moeten geven vani
1. de grootte van het in het bedrijf geïnvesteerde kapitaal,
2. het inkomen dat het bedrijf jaarlijks oplevert»
De grootte van de goodwill wordt bepaald door het verschil
tussen het inkomen van het bedrijf en de rente over het geïnvesteerde
kapitaal (gecalculeerd tegen een bepaalde rentevoet). Ogenschijnlijk
zou men dus de goodwill kunnen berekenen door kapitalisatie (omreke
ning tot een kapitaalbedrag) van dat verschil tegen de bepaalde
rentevoet. Dit bedrag zou echter veel te groot zijn« immers, men zou
daarbij van de veronderstelling uitgaan, dat de ondernemerspremie
eeuwig aan het bedrijf zou verbonden blijven. De ondernemerspremie,
zoals die op een bepaald moment bestaat, vermindert echter in de
loop der jaren. Vooral voor zover de premie gebonden is aan de orga
nisatie zal zij van jaar tot jaar minder worden. Immers, het in
stand houden van die organisatie eist steeds nieuwe maatregelen,
welke echter nu door de nieuwe leiders moeten worden genomen en
waarvan het resultaat niet meer aan de oude ondernemers kan worden
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toegeschreven. Verder is ook rekening tà houden met het feit, dat
de ondexmnerspremie, voor zover zij het karakter van een tijdelijke
voorsprongspremie heeft, door concurrentie van andere bedrijven op
den duur zal -morden afgeslepen« Hieruit volgt, dat hij de "bepaling
van de goodwill zal moeten worden nagegaan, in hoeverre de ondernemerspremie van persoonlijke factoren afhangt en in hoeverre zij
is gebonden aan al of niet vervangbare factoren in de bedrijfshuishouding. Bovengenoemde omstandigheden in aanmerking nemende moet
•men dus in elk bijzonder geval van waardering van een bedrijf
taxeren gedurende hoeveel jaren de ondernemerspremie aan het
bedrijf verbonden zal blijven» Het zal duidelijk zijn, dat men hier
een aantal elementen ontmoet, welke niet exact bepaalbaar zijn,
zodat het persoonlijk inzicht en de persoonlijke beoordeling van
de betrokkenen een rol gaan spelen.
Met betrekking tot het voor de berekening in aanmerking te
nemen renteperoeritage, kan het volgende worden overwogen s
In het algemeen kan men met kapitaal rente kweken, zelfs
zonder dat men enig risico met betrekking tot de hoofdsom óf de
te ontvangen rente loopt* Geen risioo ten aanzien van deze beide
factoren zal voorkomen bij aankoop van zogenaamde goudgerande
waarden. Veelal beschouwt men als zodanig prima staatsfondsen,
soms ook eerste hypothecaire vorderingen of pandbrieven. Het rente
peroentage, dat die staatsfondsen (eventueel hypothecaire vorde
ringen of pandbrieven) effectief opleveren, is men gewend als
uitdrukking van de algemene rentevoet aan te merken.
Men vindt het effectief renteperoentage uit nominale rente
en koers van de obligaties« Ben notering aan de effectenbeurs van
75 voor een 3$ obligatie wijst op een effeotief percentage van
(100«75) x 3 » 4» (Dit percentage.is strikt genomen alleen maar
juist als de obligaties niét aflosbaar zijn.)
Doordat de toekomstige baten uit bedrijnen niet met dezelfde
zekerheid kunnen worden geschat als die van goudgerande waarden,
zullen de kapitaalverschaffers slechts aan de financiering van
bedrijven willen deelnemen^ indien zij een hoger rendement dan de
algemene rentevoet van htm kapitaal verwachten» De kapitaalverschaf
fers zullen een opslag op de algemene rentevoet verlangen, welke
opslag hoger is al naarmate het bedrijf moeilijker te bekijken is
en meer fluctuaties vertoont in de resultaten.
Met betrekking tot het antwoord op de vraags op basis van
welk rentepercentage mosten nu de kosten van het in een bedrijf
geïnvesteerde kapitaal worden gecalculeerd?, huldigt men de volgende
twee opvattingen«
De eerste luidt s Als kosten mag men slechts de algemene rente
voet in aanmerking nemenf een eventueel hogere vergoeding, aan de
kapitaalverschaffers door het bedrijf, betekent dus dat het bedrijf
een deel van de ondernemerapromie afstaat.
Volgens de tweede mening mag men tij de bedrijven welke door
de relatief geringe omvang van hun kapitaal behoefte niet in staat
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zijn het voor hun "bedrijfsvoering "benodigds kapitaal op te nemen
op de kapitaalmarkt, dooh aangewezen zijn op kapitaal-Verschaffing
door bankinstellingen of door persoonlijke relaties van de eigenaar*
de werkelijk "betaalde rente als kosten aanmerken. Men neemt hierbij
aan dat het gedeelte van de werkelijk betaalde rente dat uitgaat
boven de algemene rentevoet geen aandeel in de ondernemerspremie
vormt? omdat deze kapitaalverschaffers, hoewel zij htm kapitaal
voor de financiering van een bedrijf beschikbaar stellen, geen
ondernemersrisico wensen te lopen®
Zij verlangen een hogere rente dan de algemene rentevoet om
hun exploitatiekosten te kunnen dekken (bankinstellingen), resp»
in verband met het grotere risico van deze wijze van kapitaalbelegging.
Welke rente nu, in.een concreet geval van kapitaalverschaffing
door de eigenaar persoonlijk, als kosten moet worden gecalculeerd,
hangt er van af bij welke van beide bovengenoemde opvattingen de
eigenaar-kapitaalverschaffer zich wil aansluiten»
Eet lijkt ona aanvaardbaar dat men als rentekosten voor de
bepaling van de winst in bedrijfseconomische zin dezelfde rente
neemt als door het Bedrijfschap voor Zuivel bij zijn kostprijs
berekeningen wordt aangenomen, nl. 4$» Daar de algemene rentevoet
in 1949 ©n in 1950? volgens publicatie door het Centraal Bureau Voor
de Statistiek, 3,12$ bedroeg, berekenden wij in § 2 de ondernemèrspremie behalve op basis van 4fo ook op basis van 3,12$ rente.
De wijze, waarop de omvang van de in het verleden behaalde
resultaten en de grootte van het in het bedrij geïnvesteerde kapi
taal moeten worden bepaald, vereist nog een nadere bespreking.
Voor het vaststellen van de behaalde resultaten is het noodzakelijk
dat men over een aantal jaren - zo mogelijk een, een conjunctuur
cyclus omvattende periode van 7 à 10 jaar - zowel de balansen
als de winst- en verliesrekeningen van het te waarderen bedrijf op
uniforme wijze opstelt. In .d© practice is namelijk gebleken, dat
de meeste bedrijven in de opeenvolgende jaren wijzigingen aanbrengen
in hun wijze van verslaglegging, zodat de gepubliceerde gegevens
niet zonder meer kunnen worden gebruikt en het nodig is de jaar
rekeningen te analyseren» Bij dit onderzoek dienen zoveel mogelijk
alle bijkomstige incidentele factoren te worden uitgeschakeld,
waarna het zogenaame normale bedrijfsresultaat bekend wordt.
Dit normale bedrijfsresultaat kan dan worden gesplitst in een
gedeelte, dat overeenkomt met de gewenste rente over het in het
bedrijf aanwezige kapitaal en, indien het resultaat tenminste groot
genoeg is,, een ander gedeelte, dat bestaat uit de ondernemerspremie.
Wanneer men dit normale bedrijfsresultaat zo nodig nu nog
verder corrigeert in verband met de verwachtingen voor de toekomst
(bijv. in het onderhavige geval, in verband met de in 1952 te
verwachten "nabetaling" op de standaardisatiemarge over 1950» de
ten gevolge van de eventuele invoering van Plan I te verwachten
besparing op afvoerkosten) en het aantal jaren taxeert, dat de
ondernemerspremie aan het bedrijf verbonden zal blijven, kan men
de waarde van het bedrijf vaststellen. Deze waarde van het bedrijf
zal worden gevormd door het in het bedrijf aanwezige kapitaal,
vermeerderd met de contante waarde van de ondernemerspremies (goodwill).
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De oontante waarde van de ondernemerspremies verkrijgt men
door het totale (nominale) 'bedrag van de ondernemerspremies te
Verminderen met samengestelde interest, zulks in verband met het
feit, dat de betreffende ondernemerspremies eerst geleidelijk in
de toekomst beschikbaar komen« Als rentevoet bij deze contante
waardeberekening zal men dezelfde rentevoet nemen welke bij de
berekening van de goodwill, voor de vaststelling van de kosten van
hot geïnvesteerde kapitaal werd gebruikt.
Het is uiteraard mogelijk dat het normale bedrijfsresultaat
en/of het in de toekomst verwachte bedrijfsresultaat niet groot
genoeg is om de gewenste rente over het in het bedrijf geïnvesteerde
kapitaal te kunnen vergoeden. De waarde van het bedrijf zal in
dergelijke gevallen dienovereenkomstig lager moeten worden gesteld
dan het in het bedrijf geïnvesteerde kapitaal» Als minimumwaarde
eldt de opbrengst? welke de verschillende.productiemiddelen
gebouwen, machines, enz») als residuwaarde bij verkoop nog opbrengen»
De grootte van het in het bedrijf geïnvesteerde kapitaal kan
op verschillende wijzen worden vastgesteld?
In principe zou men het geïnvesteerde kapitaal moeten bepalen
door vân alle vast en vlottend kapitaal het van leveranciers
genoten orediet af te trekken«, Men kan eohter bij standaardisatiebedrijven stellen, dat de opbrengsten van de verkochte producten
eerder worden ontvangen dan dat de mclkloveranciers worden betaald
en gemakshalve het vlottend kapitaal geheel buiten beschouwing
laten.
De waardering van het vaste kapitaal - de duurzame productie
middelen - zou kunnen geschieden op basis van de historische aan
schaffingsprijzen, waarbij met de leeftijd van de verschillende
productiemiddelen en de afschrijving rekening dient te worden
gehouden. Deze historische aanschaffingsprijzen achten wij als
waarderingsmaatstaf niet juist omdat desc niet de werkelijke waarde
vân de activa op de datum van overname weergeven.
De waarde, welke men aan de productiemiddelen moet toekennen
dient - in het geval dat de exploitatie-resultaten van het bedrijf
gunstig zijn - gebaseerd te worden op de aanschaffingsprijzen ten
tijde van de waardering (rekening houdende met de leeftijd van
de productiemiddelen)» .
In het bovenstaande is, uitgaande van de winstconstellatie van
het over te nemen bedrijf, als maatstaf voor de waarde daarvan
genomens de waarde'van-dia' duurzame productiemiddelen (op basis
van de aanschaffingswaarden ten tijde van de waardering) vermeerderd
met de contante waarde van de ondernemerspremies. Gezien vanuit dit
gezichtspunt betékent deze waarde een bovenste grensa Als onderste
grens kan worden gezien de opbrengst, welke de verschillende produc
tiemiddelen als residuwaarde bij verkoop nog opbrengen»
Bij het zoeken naar een maatstaf voor de waarde van dè over te
nemen bedrijven zou ook kunnen worden uitgegaan van de winstconstel
latie der overnemende bedrijven, waarbij men zich heeft af te vragen,
welké invloed de overname van de omzet van de te sluiten bedrijven
heeft op de winst der overnemende bedrijven. De overnemende bedrijven
zullen - waarbij in het onderhavige geval kari wurden gesteld dat de
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verwerkingscapaciteit voldoende is om deze additionele hoeveelheden,
zonder installatie-uitbreiding van "betekenis, te kunnen verwerken vrijwel alleen extra variabele kosten behoeven te maken# In verband
daarmede is het aannemelijk, dat de toename van de kosten bij de
overnemende bedrijven geringer is dan het totaal van de (variabele
en constante-) kosten bij de op te heffen bedrijven« De toename
van de totale winst van de overnemende bedrijven zal daardoor in
de toekomst groter zijn dan het totale winstbedrag dat de over te
nemen bedrijven zouden hebben verkregen indien de productie in
deze bedrijven zou zijn voortgezet.
Vaststelling van de overnamebedragen op basis van de contante
waarde van bovengenoemde winsttoename zou betekenen, dat aangenomen
wordt, dat deze toename eeuwig gehandhaafd blijft. Omdat men met
betrekking tot deze toekomstige winsten echter slechts veronder
stellingen kan maken, zou men ook hier - evenals bij goodwillberekeningen - het aantal jaren, dat de winsttoename zal duren,
dienen te taxeren. Bij toepassing van deze methode zal de verdeling
van de hiervóór besproken contante waarde (van de additionele
winsten gedurende een aantal jaren) over de op te heffen bedrijven
kunnen gesohieden op basis van de omzet van deze bedrijven in een
bepaalde periode voorafgaande aan de overnamedatum.
Het komt ons voor dat de beste oplossing deze is, dat men de
aan de op te heffen bedrijven uit te betalen overnamebedragen vast
stelt volgens de goodwill-methode en bij het bepalen van het aantal
jaren, dat ondernemerspremie zal worden vergoed, de omvang van de
te verwachten additionele winsten, zowel op de verwerking als op
de afvoer, in aanmerking neemt.
Voorts zal men bij de vaststelling van de overnamebedragen
rekening moeten houden met de waarschijnlijkheid, dat sommige
eigenaren en mogelijk ook arbeiders en leden van het overige perso
neel, geen verder werk meer zullen kunnen vinden» Een zekere vergoeding
in de vorm van waohtgeld en/of een passende pensioenuitkering lijkt
daarvoor de aangewezen oplossing.
Het is denkbaar dat bepaalde eigenaren van op te heffen
bedrijven er bezwaar tegen zullen hebben dat het hun uit te betalen
bedrag wordt gebaseerd op de waarde van de duurzame productiemiddelen,
vermeerderd met de contante waarde van de ondernemerspremies
gedurende een aantal jaren. Het is immers mogelijk dat een bedrijf
- dat veronderstelt, dat in de niet ver verwijderde toekomst wel
een aanbod tot uitkoop zal worden gedaan - zich niet meer voldoende
inspanning heeft getroost om de best mogelijke resultaten te
behalen. In dit geval zal de betreffende eigenaar er weinig voor
gevoelen om mede op basis van de behaalde resultaten van zijn eigen
bedrijf te worden uitgekocht, dooh verlangen dat de gemiddeld door
de verschillende bedrijven of de door een goed geleid "bedrijf
behaalde resultaten als grondslag in aanmerking worden genomen.
Wanneer men op grond van deze en eventueel andere overwegingen tot
een min of meer uniforme maatstaf voor de overnamebedragen komt,
verdient het o.i, aanbeveling - hoewel de uitvoering van deze
gedachte niet eenvoudig zal zijn - de eigenaar van het, voor de
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bepaling van de resultaten, als grondslag gekozen "bedrijf een
bepaalde extra uitkering toe te kennen.» omdat hij anders relatief
te kort komt vergeleken met de andere uit te kopen bedrijven,
B e r e k e n i n g e n
Wij merkten feeds op dat het voor de berekening van de onder
nemerspremie noodzakelijk is over een aantal jaren - zo mogelijk
een, een conjunctuurcyclus omvattende periode van 7 à 10 jaar •*zovel de balansen als de winst- en verliesrekeningen van de te
waarderen bedrijven op uniforme wijze op te stellen»
Uiteraard zal deze vaststelling seer tijdrovend en dus kost
baar zijn, mede omdat in de bijgehouden administraties de kostenen opbrengstsplitsingen niet ver genoeg zijn doorgevoerd.
Wij hebben ons daarom, en op grond van de overweging dat het
mogelijk is dat, bij eventuele opheffing van bedrijven, de overname
bedragen in meerdere of mindere mate onafhankelijk van de door de
afzonderlijke bedrijven behaalde resultaten zullen worden vastgesteld,
beperkt tot het volgende»
1. De ondernemerspremie Van één voor opheffing in aanmerking komend bedrijf ontvingen
wij van het Bedrijfschap voor Zuivel opgave van de met de inkoop
en verwerking van melk in de jaren 1948 tot en met 1950 behaalde
resultaten. Bij deze calculatie is 4$ rente en 5f° ondernemerspremie
van 60# van de historische aanschaffingsprijzen van de vaste activa
in aanmerking genomen«
(Door deze 60$ wordt rekening gehouden met de gemiddelde kapitaals
investering.)
Zoals hiervóór werd uiteengezet achten wij eohter calculatie op
basis van de prijzen ten tijde van de overname-datum noodzakelijk.
Wij berekenden dan ook 4% rente pp basis van 60$ van de prijzen per
ultimo 1950, welke datum als overnamedag is verondersteld, en
vervingen de door het Bedrijfschap gecalculeerde afschrijvingen door
afschrijvingen op basis van deze prijzen per ultimo 1950« De door
het Bedrijfschap ingeoalouieerde beloning voor dé arbeid van de in
het bedrijf werkende firmanten werd door ons als kostenfactor gehand
haafd. Wij constateerden dat het gekozen bedrijf in de jaren 1948 ©n
1949 in totaal vrijwel noch winst noch verlies en daarentegen in
1950 sen groot verlies op de inkoop van melk heeft gehad, In verband
met de te verwachten gedragslijn van het Bedrijfsohap met betrekking
tot de vergoeding van de kosten van het aantrekken van melk door de
bedrijven namen wij aan, dat de bedrijven noch een voordelig noch
een nadelig resultaat van de melkinkoop behoeven te verwachten.
Het in 1950 door het gekozen bedrijf behaalde nadelige resultaat op
de melkinkoop werd daarom buiten beschouwing gelaten. Bit geschiedde
eveneens met betrekking tot het - overigens geringe - gunstige verschil
tussen de afvoerkosten en de door het Bedrijfschap vastgestelde afvoer
kostenmarge.
Omdat na invoering van Plan I de afvoerkosten voor alle bedrijven
lager zullen worden dan deze tot dusverre waren, komt het ons namelijk
voor dat de in het verleden dooi de over te nemen bedrijven behaalde
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resultaten op afvoerkosten niet relevant zijn en daarom niet in de
calculatie van de ondernemerspremie "behoren te worden opgenomen.
Wij veronderstellen dat de overnemende "bedrijven (bijvoorbeeld
"bij de bepaling van het aantal jaren dat ondernemerspremie aal
worden vergoed of op andere wijze) rekening zullen kunnen houden
met het feit dat de op te heffen bedrijven in de toekomst, indien
zij niet zouden worden overgenomen, van do uit Plan I voortvloeiende
lagere afvoerkosten zouden hebben geprofiteerd.
Het door het gekozen bedrijf over de drie genoemde jaren
gemiddeld behaalde bedrijfsresultaat, gecorrigeerd op de wijze
zoals hiervóór werd uiteengezet, kan als grondslag voor de berekening
van ondernemerspremie van dit bedrijf worden gebezigd. Het bleek
voorts dat bij dit bedrijf de winst vrijwel geheel aan de standaar
disatie-afdeling kon worden toegeschreven - bij de hier bestaande
flessen- en productenafdelingen waren de kosten vrijwel gelijk aan
de marge
Daardoor behoefde de ondernemerspremie niet over de
verschillende produoten te worden verbijzonderd, doch was het
mogelijk deze premie uit te drukken per liter afgeleverd product,
waarbij de hoeveelheden van de verschillende afgeleverde produoten
alle als gelijkwaardig zijn aan te merken, omdat voor alle afleveringen
de grondstof (melk) moet worden gestandaardiseerd.
Wanneer men nu aanneemt, dat door de andere over te nemen
bedrijven de hoeveelheden melk en producten in ongeveer dezelfde
verhouding^ als bij het gekozen bedrijf het geval is, worden gepro
duceerd, respectievelijk dat ook bij deze bedrijven de winst vrijwel
geheel aan dé standaardisatie-afdeling kan worden toegerekend, dan
is het mogelijk de door het gekozen bedrijf behaalde ondernemers
premie als basis, niet alleen voor de vaststelling van het overname
bedrag voor dit bedrijf, doch wellicht ook voor de andere bedrijven
te gebruiken»
De ondernemerspremie bedroeg bij het gekozen bedrijf per
1000 1 malk en -producten (op basis van 4$ rentekosten) f.2,77459
of (op basis van 3,12$ rentekosten) f«3,04233.
2* De gebouwen en installaties van de op te heffen bedrijven
Van de verschillende volgens onze plannen voor opheffing in
aanmerking komende bedrijven hebben wij, voor zover mogelijk, een
staat opgesteld van alle duurzame productiemiddelen met notitie
van de aanschaffingsjaren en de afschrijvingspercentages, benevens
de (veelal door de technische dienst van het Bedrijfschap voor
Zuivel geschatte) prijzen per 31 December 195^ en de waarde per
31 December 1950 op basis van deze prijzen, zie de staten 10 t/m 13
van de bijJagen«
De afschrijvingspercentages voor deze verschillende aotiva
hebben wij in overleg met het Bedrijfsohap voor Zuivel bepaald.
Voor aanschaffingen in de loop van enig jaar namen wij voor het
eerste jaar de helft van het normale afschrijvingspercentage voor
het desbetreffende actief. In deze staten is uiteraard met de
leeftijd van de activa rekening gehouden, zodat een machine, welke
reeds enkele jaren in bedrijf is, lager is gewaardeerd dan een
nieuwere.
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Bij deze caloulatie hebben wij de eigen grond en de eigen
gebouwen van een "bedrijf tegen de boekwaarde per' ultimo 1950 opgenomen.
Wij menen dat waardering op basis van de vervangingswaarde voor de
gebouwen te ver zou gaan, omdat -vervanging zeker niet in de bedoeling
ligt.
Indien werkelijk tot opheffing' wordt overgegaan, zal, bijv.
door aan te wijzen taxateurs, kunnen worden bepaald of de verkoop
waarde van de grond en de gebouwen van een bedrijf hoger is dan de
boekwaarde.' In geval Van hogere verkoopwaarde zou de eigenaar van
het bedrijf de grond en de gebouwen zelf kunnen behouden en de
boekwaarde in mindering van het overnamebedrag van het bedrijf
kunnen komen. De
eigenaar zou dan zelf voor de verkoop kunnen
zorgdragen. Zou de verkoopwaarde van het gebouw lagêr worden
getaxeerd dan de boekwaarde, dan zou. de eigenaar van het bedrijf
het overnamebedrag van het bedrijf kunnen worden toegekend op de
wijze zoals in dit rapport is uiteengezet, dus met inbegrip van de
boekwaarde van de grond ën de gebouwen. De grond en de gebouwen
zouden in dit geval door de eigenaar voor rekening van de Vereniging
van Standaardisatiebedrijven kunnen worden verkocht, of eventueel
in onderling overleg tegen een nader te bepalen bedrag in het bezit
van de eigenaar kunnen blijven, indien de eigenaar er bijv. zelf
een ander bedrijf in wenst te vestigen. Bij de definitieve regeling
iô het gewenst rekening te houden met de bepalingen ter zake van
de overdracht van onroerende goederen in de Registratiewet.
(Begistratiereoht 5$ van de verkoopwaarde, verschuldigd bij iedere
overdracht, tenzij deze binnen drie maanden na de laatste overdracht
plaats heeft, in welk geval geen recht -wordt geheven»)
Doordat wi jj, in de hiervóór genoemde staten van de duurzame
productiemiddelen, bepaalde afsohrijvingspercentages in aanmerking
namen, zijn diverse activa niet in de waardering begrepen. Dit
betreft die aotiva, welke reeds geheel zijn afgeschreven, dpoh nog
in het bedrijf worden gebruikt» Dergelijke activa zouden door de
desbetreffende eigenaren voor eigen rekening kunnen worden verkocht,
zodat de opbrengsten daarvan boven de.door ons berekende overname
bedragen ten goede 'zouden komen aan de eigenaren.
Het is mogelijk, dat een eigenaar van een bedrijf van mening
is, dat een bepaald actief een hoger bedrag zal opbrengen dan
waarop het gewaardeerd is op de staat van zijn bedrijf per
'31 December 1950 (resp. de werkelijke overname,datum). In dergelijke
gevallen zou kunnen worden besloten de.eigenaar.de betreffende
activa te laten behouden en de gewaardeerde bedragen in mindering
van de overname-som te brengen.
De door ons opgestelde staten van de duurzame productiemiddelen
behoren uiteraard per de werkelijke overname datum nog te worden
geverifieerd en aangevuld in verband met nieuwe aanschaffingen en
eventuele verkopen na 31 Deoember 195°? terwijl bovendien met de
eventueel niet in onze waardering begrepen voorraden flessen, kratten,
etiketten, e.d» materialen rekening zou moeten worden gehouden.
Wij vonden voor de op te heffen bedrijven de volgende bedragen»
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Bedrijf

Koel
Snoek
Yenneman
A.M.C.
Sub-Totaal
Noord
Totaal

Aflever.in 1950
in 1.
(exol.condens en
Nutr.-prod, inol.
de v.Kieuwen dijk
overgenomen hoe
veelheden)
5.OO4.OOO
7.628.000
6.896.OOO
5.100.000
24.628.000
15.312.000
39.94O.OOO

In het bedr.gexnvest.kap, per
ultimo 1950,op
"basis v.d.prijzai
activa per ul
timo 1950
&t±a
bedrag
in gld
in gld
141.4OO,- 28,71
232.200,- 30,58
231.600,- 33,59
157-300,- 30,96
762.500,- 31,16
448.700.- 29,32
jL 211.200,- 30,33

In 1950 door d^
des"betr."be drij
ven verwerkte
hoeveelheid mek
en •^producten
in 1.

4.924.9OO
7*572.900
6.895.800
. 5.079.900
24.473.5OO
15.303.400
39.776.9OO

Bedrag van één
jaar ondernemerspremie, op "basis
van 4% rentekos
ten in guldens

13,700,2-1.100,I9.IOO,14.100.-

68.000,-

42,400? 110.400.,-

ïn dit overzicht hebben wij voor de A.M.C. - welk bedrijf ons
geen gegevens betreffende de activa wenste te verschaffen - het
geïnvesteerde kapitaal getaxeerd op basis van de gemiddelde inves
tering per 1000 liter melk en -producten van de firma's Koel, Snoek
en Venneman.
t

De per bedrijf vermelde bedragen van één jaar ondernemerspremie zijn
berekend door vermenigvuldiging van de in consumptie afgeleverde hoeveel
heid melk en -producten per bedrijf, met de door één van de boven
genoemde bedrijven gemiddeld in de jaren 1948 t/m 1950 behaalde
ondememerspremie, t.w, f»2;77459 Pe* 1000 1. Hierbij zijn zoals
reeds opgemerkt, eventuele voor- resp. nadelige verschillen m.b.t.
de afvoerkosten buiten beschouwing gelaten. Op basis van 3»12 %
rentekosten zou de totale ondernemerspremie voor deze vier resp.
vijf bedrijven f. 74.500j"" resp, f.121.100,- bedragen d.i. f.6.500,resp. f.IO.7OO,- per jaar méér dan bij 4$ rente.
Ter oriëntering vermelden wij, welke bedragen benodigd zijn,
indien behalve de waarde van de duurzame productiemiddelen van de
vier resp. vijf bedrijven per 31 December 1950 (ad f.1.211.200,-)
resp. vijf," tien of vijftien jaar ondernemerspremie wordt betaald.
Daarboven dient eventueel nog rekening te worden gehouden met een
in de vorm van wachtgeld of pensioen uit te keren vergoeding, op
grond van de waarschijnlijkheid dat sommige eigenaren (resp» arbei
ders en verder personeel) geen verder werk meer zullen kunnen vinden.
x Exclusief de van "Nieuwendijk" overgenomen hoeveelheden en exclusief
Condens en Nut ric ia-produc ten doch inclusief eventuele overige •.
"bijkopen",
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Berekening van de schadeloosstelling aan de op te heffen "bedrijven
op basis van een bepaald aantal jaren ondernemerspremie en de waarde
van de installaties en gebouwen.
Omschrijving

Contante waar
de van
jaar
ondernemerspremie ad
f.68.000
resp.f.74» 500,

1?ij
5 jaar

rente
10 jaar

302e700,-

55I.5OO,-

15 jaar

5 jaar

bij 3,12 $ rente
10 jaar . 15 jaar

340.000,-

631.600,-

881.700,-

762.500.'
762.5OO.762,500.762.500.- 762.500.I.065»200,- 1.314.000,- 1.518.600,- I.IO2.5OO,-I.394.IOO,-

762.500,1.644.200,-

756.100,-

Waarde van de
duurzame pro
ductiemiddelen
van de "bedrijvejp.
Koel? Snoek,
Venneman en
Sub—totaal

Contante waar
de van jaar
ondernemerspremie ad
f.42.400,- resp.
f.46,600,188,800,-

343.9OO,-

47I.4OO,-

212.7OO,-

395.100,-

551.5OO,-

Waarde van de
duurzame pro
ductiemiddelen
van het standaardisatiebedrijf
448.700.448»700«'
448.700,
"Hoord"
448.700.448.700.- 448.700.Totaal
I.702.700,- 2.106.600,' 2.438.700,- I.763.9OO,- 2.237*900,- 2.644.4OO,Totaal van de
Contate waarde' van
de ondernemerspremie
491.500,'
Dit is per litpr
weekomzet
0,64

895.400,- 1,227,500s1,17

1,60

552.7OO,- 1.026.700,'
0,72

1,34

1.433.200,'
1,ß7

3. Vergelijking van bovengenoemde berekende schadeloosstellingen met
de in 1941 betaalde vergoedingen aan de opgeheven Kopenhaagse bedrijven
Blijkens het rapport, in November 195° uitgebracht, over de
Bationalisatie van de Consumptiemelkvoorziening in Kopenhagen,
ontvingen de stilgelegde (102 van de 116) bedrijven via het
Liquidatiegenootschap rond f,4? 5° per 100 1« melk, waarboven nog
een vergoeding werd gegeven aan de eigenaren en arbeiders en
overig personeel, die geen verder werk konden vindens
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(De grootte van deze laatste vergoeding is niet vermeld.)
Nemen wij in aanmerking dat deze uitkering van f.4?50 per 100 1.
melk in 1941 geschiedde en dat het indexcijfer van de groothandelsprijzen in Denemarken in 1950 oa 40$ hoger was dan in 1941» dan kan
men verondsrstellen dat de vergoeding in 195° "40 x f»4j50 d.i.
f. 6,30 zou zijn geweest8
100
Vsgf^e vijf op te heffen Amsterdamse "bedrijven zou, op "basis
van f.6,30, een totaalbedrag vereist zijn van 39776,9 x f.6,30
d.i. f.2.505.900,-.
Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat de installaties van de in
1941 opgeheven Kopenhaagse bedrijven over het algemeen vrij primitief
waren en bovendien nog een zeker wachtgeld en/of pensioen werd
uitbetaald.
4» Vergelijking van de berekende ondernemerspremie met de basis van
de verwerkingskostenmarge (zie Hoofdstuk III § 3) gecalculeerde
winsten
Uit het voorgaande blijkt dat de ondememerspremie van de vier
resp. vijf voor opheffing in aanmerking komende bedrijven op f,68,000,resp.. f.110.400,- per jaar is getaxeerd*
Deze bedragen wijken belangrijk af van de, uit Hoofdstuk III en IV
§ 3 af te leiden, berekende winsten op basis van de verwerkingskostenmarges over 1950.
Uit de in deze beide hoofdstukken gegeven overziohten volgt
namelijk dat de verwerkingskosten voor genoemde vier resp. vijf bedrijven
in 1950j
yespo f.86l<>000?- en f.1.415*OOOs- kunnen worden gesteld.
De totale veiwerkingskostenmarges bedroegen in dat jaar resp.
f.1.029,000,- en f.1.657«0003-^ en de op deze basis geoalculeerde
winsten dus resp. f.168.000,- en f.242.000,-.
Dat de verschillen tussen deze laatste bedragen en de berekende
ondernemerspremie vrij groot zijn (t.w, resp. f.l00e000?- en
f*131.600,-) moet voornamelijk worden tosgeschreven aan de omstandig
heid dat de op basis van de verwerkingskostenmarges gecalculeerde
winst sterk is beïnvloed door de aangenomen productenmarges voor de
artikelen waarvan de prijs in 1950 vrij was. De indruk bestaat dat
vooral bij de kleinere bedrijven de opbrengsten in 1950 van deze
"vrije" artikelen lager zijn geweest dan bij de beide "kostprijsbedrijven", (waarvan de gegevens door het Bedrijfschap voor de calculatie
zijn gebruikt).
Voorts zijn de verschillen, tussen de berekende ondernemerspremie
en de op basis van de verwerkingskostenmarges gecalculeerde winst,
ontstaan doordat de ondernemerspremie is bepaald op grond van de ge
middelde resultaten van de jaren 1948 t/m 1950, terwijl de verwerkings
kostenmarge alleen voor 1950 is uitgerekend. Een laatste oorzaak van de
verschillen wordt gevormd door het bij de ondememerspremieberekening
incalculeren van de afschrijvingen en rente op basis van de vervangings
waarde. Bij de verwerkingskostenmarges is rekening gehouden met af
schrijving en rente op basis van de historische aanschaffingsprijzen.
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Ctadat voor eventueel overnemen van inventarissen, waardering op "basis van
de vervangingswaarde wordt aanbevolen, is deze waarde uiteraard ook
in aanmerking genomen bij de berekening van de ondernemerspremie.
Voor een volledige analyse van de verschillen zullen volledige
"kostprijsonderzoekingen" bij alle bedrijven nodig zijn. Ter beperking
van de kosten van cms onderzoek is deze analyse niet verricht.
Wanneer de aan de overnemende bedrijven uit te betalen schadelossstellingen mede op basis van de te verwachten winsten worden
vastgesteld, verdient het aanbeveling rekening te houden met de mogelijk
heid, dat de werkelijke additionele winsten niet geheel zullen over
eenstemmen met de in -dit rapport, in de Hoofdstukken III en IV § 3,
vermelde (geraamde) resultaten ad resp. f.641.000,- en f.1.113.000,-.
5» De gebouwen en installaties van de op te heffen sterilisatie
afdelingen
Wanneer zowel de sterielmelk als de gesteriliseerde producten
door "Boord" worden geproduceerd zullen uiteraard de installaties
en eventueel gebouwen van de sterilisatie-afdeling, bi'j de bedrijven
welke onder Plan III steriliseerden, overbodig worden»
Van de desbetreffende installaties en gebouwen zijn - zie de
Staten 14 t/m 17 van de bijlagen -zo volledig mogelijke inventarisstatfc® opgesteld per ultimo December 1950« In éón geval zijn hierop
enkele in 1951. aangeschafte machines vermeld welke ter vervanging
van de oude installatie zijn gekocht. Rekening houdende met de leeftijd,
is de waarde van de verschillende installaties.op basis van de vervangings
waarde per ultimo 1950 berekendj van de gebouwen geschiedde dit op
basis van de aanschaffingsprijzen*
Van deze calculaties kan het volgende(overzicht worden gegeveni
Bedrijf
Sterovita
O.V.V.-M.O.B.A.
Holland
Schaft
Hollandia

Waarde van
installaties per - de gebouwen per
Uo 195O
Uó 195O
f. 90*400,f.114.400,f.107.700,f. 29.600,f. 45.100.f.387.200,assaesssssB

f#
f.
f.107.800,f.
f.
y
f.107.800,ssesassasesiss

Totaal
f. 9O.4OO,f.114.400,,f.2l5.500,f, 29.600,f. 45.100«f.495.000,assossafisäs

Voor Hollandia, welk bedrijf geen gegevens verschafte, zijn de
investeringen geschat op basis van de gemiddelde investering per 100 1.
van dó afdelingen der overige bedrijven«.
De door ons opgestelde staten van de duurzame productiemiddelen
behoren uiteraard per de werkelijke overname datum nog te worden geveri
fieerd en aangevuld in verband met nieuwe aanschaffingen en eventuele
verkopen na 31 December 1950, terwijl bovendien met de niet in onze waar
dering begrepen voorraden flessen, kratten, etiketten e.d. materialen
rekening zou moeten worden gehouden.
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Wellicht is het mogelijk de vrijkomende installaties geheel of
gedeeltelijk te gebruiken hij "Noord", aangezien dit bedrijf onder
Plan IV, voor de sterilisatie van de producten benodigde apparatuur
nog moet aanschaffen»
6. De winsten van de op te heffen sterilisatie-afdelingen
Wanneer de afleveringen door het stsciXAsatiebedrijf "Noord" aan de
bedrijven, tegen kostprijs — eventueel met een kleine verhoging
voor ondernemersrisico - geschieden, zullen de bedrijven welke onder
Plan IV niet meer steriliseren, naar mag worden aangenomen grotere
winsten behalen dan ten tijde van het zelf steriliseren het geval
was•
§ 3

D e

f i n a n c i e r i n g

Uit de door de overnemende bedrijven met de verwerking van de
additionele omzetten behaalde winsten en de opbrengsten van de aotiva
van de uitgekochte bedrijven resp* sterilisatie-afdelingen zullen
- eventueel nadat de overige aan de sanering deelnemende bedrijven een
vergoeding voor de opgetreden verschuivingen is toegekend - de te
betalen schadeloosstellingen kunnen worden voldaan.
Uw vereniging zal kunnen trachten een lening te .sluiten (bijv.
bij een bank of andere relatie), waardoor de vastgestelde schadeloos
stellingen ineens zullen kunnen worden uitgekeerd of deze bedrijven
zulleen in enkele (jaarlijkse) termijnen kunnen worden betaald» De
aflossingen op bovenbedoelde lening, resp. de jaarlijkse termijnen
zullen door de overnemende bedrijven moeten worden opgebracht. Het'
zal mogelijk zijn de stortingen door de Overnemende bedrijven te doen
geschieden op basis van de hiervöör genoemde door de accountantsdienst
van het Bedrijfschap voor Zuivel gecalculeerde additionele kosten en
-winsten, (zie staat 4 en 6 van de bijlagen)0 Hiertegen bestaan
eohter verschillende bezwaren» let voornaamste bezwaar is, dat de
extra verwerkingskosten en de -winsten slechts getaxeerd zijn en
de werkelijke kosten en dus winsten in de toekomst belangrijk van deze
taxaties zullen kunnen afwijken* Indien men de overnemende bedrijven
t.z.t» zou laten opgeven welke extra kosten zij hebben gehad en op basis
van deze extra kosten en de dan geldende marges de extra winst zou
vaststellen, heeft men het bezwaar dat men de kostenberekeningen van
de overnemende bedrijven zal moeten controleren. Men zal immers met
zekerheid willen Weten, dat ieder bedrijf niet meer dan de werkelijke
extra kosten heeft opgegeven,
Men kan deze ( in de practijk niet eenvoudige) oontrôle voorkomen
door als extra kosten aan te nemen5 de, bijv. door het Bedrijfschap voor
Zuivel (of een andere instantie), getaxeerde méërkosten, welke gemid
deld (of maximaal) per product ten gevolge van de productietoename
bij de overnemende bedrijven zullen ontstaan« Deze calculaties zullen
dus nog moeten worden opgesteld. Op basis van deze taxatie zou men de
extra winsten per product kunnen bepalen, welke in de kas van de
vereniging zullen moeten worden gestorte Ir. verband met de prijswij
zigingen van de kosten- en opbrengstfactoren zou men deze &xtra winsten
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per product jaarlijks kunnen herzien. Deze methode heeft bovendien
«•oor d© overhè^tende bedrijven de aantrekkelijke zijde, dat zij hierbij
de resultaten van eventuele kostenbezuinigingen (door hetere productie
methoden, e.d.) zelf kunnen behouden.
In het voorgaande hebben wij'asthgenomen, dat de door de overnemende
"bedrijven met de additionele verwerking behaalde winsten zullen worden
gebruikt om de op te heffen bedrijven schadeloos te stellen® Wij
veronderstelden daarbij, dat de onder de verschillende plannen
optredendei besparingen op de afvoerkosten (door de herverdeling van
de afnemers) geheel of grotendeels aan de verschillende aan de sanering
medewerkende overblijvende bedrijven zelf zullen toevallen» Voor de
op te heffen bedrijven zal, zoals werd opgemerkt, met deze besparingen
rekening kunnen worden gehouden, b.v. bij het vaststellen van het
aantal jaren waarvoor men ondernemerspremie zal vergoeden, of op andere
wijze»
Wat de met de additionele verwerking te behalen extra winsten
betreft kan nog worden opgemerkt, dat het billijk moet worden geacht
dat deze gedurende een aantal jaren volgens een zekere maatstaf
(bijv. de omzet in een bepaalde periode) onder alle niet-stilgelegde
bedrijven (uiteraard inclusief de overnémende bedrijven zelve),
worden verdeeld. Deze verdeling zal direct na de sanering kunnen
aanhangen, wanneer men bijv» besluit jaarlijks drie/vierde gedeelte
van de extra winsten te bestemmen voor de afkoop van de op te heffen
'
bedrijven en êên/vierde gedeelte ter verdeling onder de niet stil
gelegde bedrijven.
Gedurende welke termijn deze extra winsten, na de schadeloos
stelling van de op te heffen bedrijven, nog ter verdeling onder
de overige bedrijven bijeen zullen moeten worden gebraoht, valt zeer
moeilijk te zeggen® Het komt ons voor dat dit vraagstuk in inderling
overleg door de leden van Uw vereniging zal moeten worden opgelost*
Men zal daarbij in aanmerking kunnen nemen, dat, een contante betaling
door de overnemende bedrijven van 2fjx de additionele winst, betekent
dat de .additionele winst blijvend is "afgeroomd"» De rente (à 4f°)
van een dergelijke storting in de kas van de vereniging zal immers
gelijk zijn aan de gehele jaarlijkse additionele winst»
Van eventuele stortingen uit dezen hoofde zullen uiteraard ook de
betalende bedrijven, naar rato van hun aandeel in de basisómzet, een
gedeelte ontvangen»
Berekening van de schadeloosstelling aan de op te heffen bedrijven
op basis van de additionele winsten
~
In de Hoofdstukken III en IV § 3 is vermeld dat de winsten op de
additionele omzetten,- d.i. de winsten welke de overnemende bedrijven
kunnen verwaohten,' na opheffing van de bedrijven 'Koel, Snoek, Venneman
en A.M.C», geraamd worden op f.641»000,resp. indien ook het standaardisatiebedrijf "Noord" wordt stilgelegd op f.1.113.000,- per jaar®
Deze bedragen kunnen voorzichtigheidshalve met een zeker bedrag worder
verlaagd, in verband met de mogelijkheid, dat de werkelijke additionele
winsten wat lager zullen zijn, doordat de bij deze Calculatie aangenomen
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opbrengsten van de "vrije" artikelen wellicht niet zullen worden
behaald.
Uit staat 4 van de "bijlagen "blijkt, dat, na invoering van Plan II,
door de opgetreden verschuivingen in de verwerking van de ver
schillende soorten melk en -producten, de winst van de "bedrijven
Schaft en C.M.C. per jaar resp. f.11.000,- en f.5*000,- lager zal
worden dan in 1950* Set is "billijk dat deze bedrijven een zekere
schadeloosstelling wordt uitgekeerd in verband met deze winstdaling.
De onder Plan II te verwachten besparing op afvoerkosten is geraamd
op f.233.000,-.
Een gedeelte van deze besparing zou de op te heffen bedrijven
ten goede kunnen komen, op grond van de overweging dat deze bedrijven,
door hun medewerking aan de sanering,de uitvoering van Plan II en
dus de besparing voor de overblijvende bedrijven mede mogelijk
maken.
Bij wijze van cijfervoorbeeld volgt hieronder een uitwerking
van de in het voorgaande ontwikkelde gedachten, waarbij enkele
tamelijk willekeurige veronderstellingen zijn gemaakt.
Aangenomen is, dat de geraamde additionele winst onder Plan II
ad. f.641.000,- voorzichtigheidshalve met f.50.000,- (» ca
moet worden verminderd en dat aan de op te heffen bedrijven
van de besparing op afvoerkosten zal worden uitgekeerd. Voorts
dat de bedrijven Sohaft en C,M.C, een betaling zullen ontvangen,
gelijk aan de contante waarde van de jaarlijkse winstdaling
gedurende 5 jaar, nadat daarop dezelfde correcties zijn toegepast
als bij de overige bedrijven^
Rekeninghoudend met bovenstaande kan dan worden geraamd
dat de overnemende bedrijven,, behalve Schaft en é.M.C., jaarlijks een
additionele winst kunnen verwachten van f.641»000,-+f.16.000,-=f.657.000,voorzichtigheidshalve verminderd met
ca 8^a
f, 5O.OOO,-+f. 1.300,-*:f. 51.300,Saldo
ƒ.605.700,Te vermeerderen met 10$ van de besparing
op afvoerkosten (f.233.000,—} =
f.24.OOO,waarvan door Sohaft en C.M.C. te dragen
10$ van de besparing bij deze bedrijven zelve cf. 2^700«f. 21.300»Door de overneimasäs bedrijven te betalen
f.627.000,De gecorrigeerde winstdaling voor de bedrijven Schaft en
C.M.C. bedraagt volgens bovenstaande} f.16» 000^«* f.1.300,- f.2.700,-=
f.12.000,-«-De contantewaarde van dit bedrag gedurende 5 jaar
(op basis van 4$ rente) wordt verkregen door vermenigvuldiging met
4,45182. Deze contante waarde bedraagt f.53.400,-.
De contantewaarde van de betaling door de overnemende bedrijven,
ad. f.627.000,- gedurende een aantal jaren, bedraagt voor 3» 4»
5 en 6 jaar (op basis van 4$ rente) resp. f.1»740.000,-,
f.2.275*900,-, f.2.791.300,- en f.3.286.800,-. ïïa vermindering
met f.53.4OO,- (de aan Schaft en C.M.C. te betalen vergoeding)
resteren de bedragen welke, bij voorbeeld voor 3/4 gedeelte, gebruikt
kunnen worden om de op te heffen bedrijven schadeloos te stellen
en voor 1/4 gedeelte kunnen worden verdeeld onder de overblijvende
bedrijven»
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De voor uitkering aan de op te heffen bedrijven "bestemde bedragen
kunnen in de eerste plaats worden aangewend om daaruit dè waarde van
de gebouwen ©n inventarissen te voldoen0 Verder kan eën zeker bedrag
worden gereserveerd voor de betaling van een wachtgeld aan het
daarvoor in aanmerking komende personeel vàn de te sluiten bedrijven.
De hierna overblijvende bedragen zullen kunnen worden bestemd voor de
betaling van de over te nemen hoeveelheid melk» Zoals uit de tabel
blijkt zal dan een betaling mogelijk zijn van resp. f.0,6385»
f,1,4873, f.2,3033 of f,3,0882 per liter weekomzet.

5

t

Voorbeeld van een berekening van de aan de op te heffen bedrijven te
betalen schadeloosstellingen, op basis van de additionele winsten
onder Plan II
—

Omschrijving

3 jaar

Door de overnemende bedryven,
behalve Schaft en C.M.C,
te betalen
c. 627.000,Vermenigvuldigingsfactor,
op basis van
rente
2,77510
Contante waarde'
f.1.740.000,Vergoeding aan Schaft en
C « M» C,
-53.400.Sub-totaal
f.1.686.600,i gedeelte voor de
overblijvende bedreven
- 421.700.^ gedeelte voor de op te
heffen bedrijven
C.1.264.900,Wachtgeld personeel
(+ 167 man à f,1.500,-)
- 200,000.Sub-totaal
f,1.064.900,Gebouwen en inventariséis'
(zie Hoofdstuk III § 3) 7
-762.500,Beschikbaar voor de over t 5
nemen hoeveelheid melk ad
24.628.000 1.(d.i. 473.615 L.
per week)x/
302.400,-^
Beschikbaar, per liter
weekomzet)3-'
f.
0,6385

4 jaar

f.

627.OOO,-

6 jaar

5 jaar

f. 627 »000,- •f.

627.OOO,'

3,62990
f.2.275*900,-

4,45182
5,2421f.2.791.300,- f.3*286.800,•

-53.400,f.2.222,500,-

-53.400,5727737^900j- fi3..233.400,-

- 555.600,f.1,666.900,-

- 684,500,-

- 808c300,-

f.2.053.4OO,- f.2.425.100,-

-200.000«^»
FTl,4?t?9C0,~

—' 200,000,—

2000 000, ••
f.2.225.100,-

- 762.500,-

••* 762,500,-

" 762.500,-

704.400,—

I.O9O.9OO,-

1.462.600,-

f.

1,4873

f.

2,3033

f.

3s 0882

%) Hierbij is geen rekening gehouden met de eventuele opbrengst van de door de
op te heffen bedrijven, aan de vereniging van standaardisatiebedrijven over
gedragen gebouwen en inventarissen.
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Aan de hand van de hlssvóór gegeven berekeningen^ zal het niet
moeilijk zijn, "bij eventuele invoering van Plan III, de dan wenselijk
geaohte calculatie van de te "betalen schadeloosstellingen te maken.
Zoals reeds opgemerkt is moet het "billijk worden geacht dat
de additionele winsten, voor zover niet "benodigd voor de schade
loosstelling van de op te heffen bedrijven, gedurende een aantal
jaren volgens een zekere maatstaf ("bijv. de omzet in een bepaalde
periode) onder alle ni^;--stilgelegde bedrijven, uiteraard inclusief
de overnemende bedrijven zelve, worden verdeeld. Wanneer deze
verdeling op basis van de omzetten in 195° z°u geschieden, kan onder
staande samenvatting van de door de overblijvende bedrijven in 1?950
afgeleverde hoeveelheden melk en -producten (aan melkhandelaren5,
grootverbruikers en bezorgers, exclusief Condens en Kutriciaproducten) worden gebruikt:

Bedrijven

Afleveringen in 1950 in 1000 1. als
maatstaf te gebruiken voor de verdeling
van de gedeeltelijkeresp. gehele ad
ditionele winstens
Onder Plan II

Sterovita
O.V.V.-M.O.B.A.
Holland
Noord Standaardisatiebedryf
Noord Sterilisatiebedrijf
Neerlandia
Schaft
Hollandia
C.M.C. (alleen Amsterdam)
Totaal
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Onder Plan III

51.980
32.068
29.794
15.312
6.655
8.071
IO.815
7.903
1.036

51.980
32.068
29.794

163.634

148.322

6.655
8.071
10.815
7.903
1.036

