Tweespalt door me lkacties
Alles is erop gericht om verdere scheiding tussen veeh ouders te voorkomen
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Zijn de acties geslaagd?
‘In heel Europa hebben de afgelopen weken 95.000 boeren meegedaan
aan de acties. De acties hebben succes opgeleverd omdat er concrete
prijsafspraken zijn gemaakt met diverse zuivelverwerkers. Ook in Nederland is de actiebereid nog altijd erg groot. Wanneer gesprekken hier tot
niets leiden, zijn we zo weer bereid om actie te voeren.’

Wat is de reactie van LTO op de melkacties?
‘De acties zoals het laten weglopen van melk en het latere blokkeren
van zuivelfabrieken zijn volgens LTO niet de middelen om aandacht te
vragen voor een hogere melkprijs.’

De blokkade riep weerstand op bij veehouders die niet deelnamen
aan de acties.
‘Het is inderdaad erg vervelend dat er verdeeldheid is ontstaan onder
veehouders. Daarom hebben we de blokkade opgeheven toen er knokploegen arriveerden bij de fabrieken.’
Is het woord knokploeg niet wat overdreven voor een groep veehouders?
‘Het woord knokploeg is misschien zwaar beladen, maar het was wel een
groep mensen die via een snelle belronde bewust bij elkaar was gebracht
om de boel te ontzetten. Er zijn lelijke dingen geroepen en door de blokkades op te heffen hebben we erger weten te voorkomen.’
U pleit voor een vaste melkprijs vooraf, maar de melkfabrieken
opereren toch in een vrije wereldmarkt?
‘In elke sector wordt vooraf de kostprijs berekend en deze wordt vervolgens doorberekend in het product. Dat zoiets niet kan in de zuivel is onzin, dat gebeurt al. De biologische veehouders hebben toch ook afspraken gemaakt voor een meerprijs met de fabriek? Dat is gelukt omdat er
een tekort is aan biologische melk in de markt. Wanneer er vraag is naar
je product, dan sta je sterk. We stellen niet voor niets dat quotumverruiming de zuivelmarkt verpest.’
DDB bepleit voor het behoud van quotum en niet voor verruiming.
Maar dat is toch al een gelopen koers?
‘We zijn voor marktregulatie en zolang het quotum er nog is, is dat een
goed middel. Je hebt kunnen zien hoe de quotumverruiming in een half
jaar de markt verpest heeft; alle veehouders zijn enorm hard gaan melken. Bovendien is het toch vreemd dat melk die boven het quotum is
gemolken nog wel verwerkt wordt en verkocht. Daarmee ondermijn je
het systeem.’
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DDB- als LTO-leden. Jaap van der Knaap peilde de reacties

Dutch Dairymen Board (DDB) tijdens
inloopavond in Giekerk

Was het achteraf gezien verstandig om de poorten van zuivelfabrieken te blokkeren?
‘Je moet met acties de burgers zien te bereiken. Wanneer de burger, de
consument, geen zuivel meer in het schap treft, krijg je reactie en dan
moet de politiek wel reageren. Dat hebben we bereikt met de blokkades
en door melk uit te rijden op het land.’
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De melkacties hebben voor veel onrust gezorgd onder zowel

Nam LTO niet een erg afwachtende houding aan tijdens de acties?
‘Vanaf het begin hebben we gemeld niet achter de acties te staan. We
hebben vooral proberen te zorgen dat de zaak niet zou escaleren en
wilden bewust geen olie op het vuur gooien door een reactie van onze
zijde. Met het blokkeren van melkfabrieken werd duidelijk een grens
overschreden; dat was voor ons het breekpunt.’
Waarom schaarde LTO zich niet net als de DBV, de Duitse evenknie
van LTO, achter de acties?
‘De Duitse DBV accepteert weliswaar het einde van het qoutumtijdperk, maar verzet zich tegen tussentijdse verruiming. Daarnaast heeft
de DBV dezelfde zorgen als wij over melkprijzen, maar zijn de verschillen tussen de bedrijven in Duitsland een stuk groter. LTO verschilt
daarnaast in een aantal opvattingen van de Nederlandse DDB.’
Liggen de visies van LTO en DDB nu echt zo ver uiteen?
‘Een persbericht van de DDB heeft mij “getriggerd”. Hierin stond dat
LTO ver buiten de realiteit staat. Ik denk dat het tegendeel waar is.
Melkquotering is niet meer systematisch in stand te houden, quotum
verdwijnt in 2015. Uitgangspunt van LTO is dat het inkomen van de
boeren centraal staat. Daarom pleiten wij voor het concept van “een
zachte landing”, waarbij geleidelijk een uitbreiding van quotum plaatsvindt. Wanneer we kijken naar prijzen, dan gaat het niet alleen over de
opbrengstkant, maar ook over de kostenkant. Prijzen fluctueren door
marktwerking meer en je zult als sector instrumenten moeten zoeken
om dat beheersbaar te houden.’
U doelt daarmee op een op handen zijnde melktermijnmarkt?
‘Een termijnmarkt zou best aantrekkelijk kunnen zijn, maar dat moeten we onderzoeken. De ervaring in andere delen van de agrarische
sector is wel dat termijnmarkten niet per definitie de oplossing zijn.’
Stelt LTO naar aanleiding van de acties de visie bij?
‘Alles is erop gericht om verdere scheiding tussen veehouders te voorkomen. De emoties zijn groot, ook binnen de partijen. We vertegenwoordigen een beroepsgroep van 20.000 melkveehouders en natuurlijk zijn veehouders het wel eens op onderdelen met elkaar oneens.
Daar moeten we aan werken en daarover willen we discussiëren. Maar
een visie bijstellen gebeurt als de omstandigheden veranderen. Dat is
volgens ons niet gebeurd.’
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