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Leden FrieslandCampina in opstand tegen zuivelcoöperatie

ʻGeen bemoeienis met
bedrijfsvoeringʼ
Kan FrieslandCampina haar leden verplichten weidegang en andere
duurzame maatregelen te nemen? Dat is de essentie van het conﬂict dat
een groot aantal leden heeft met het bestuur van de zuivelonderneming.
„Melkveehouders willen geen te vergaande bemoeienis van de zuivel
met de bedrijfsvoering”, zegt melkveehouder Jan van Weperen.

De maatschappij wil veilig en lekker
voedsel. Ze wil milieuvriendelijke producten.
De maatschappij wil dat er duurzaam
geproduceerd wordt. Ze wil bovendien op
zondag al ﬁetsend genieten van koeien in een
prachtig landschap. De maatschappij stelt eisen
en aan die eisen wil FrieslandCampina voldoen.
Het pad dat ze daartoe heeft uitgestippeld
heet route 2020. Eén van de elementen in
route 2020 is het duurzaamheidsconcept voor
de melkveehouderij, dat FrieslandCampina
samen met haar leden wil opzetten. Her en der
in het land worden nu kleine bijeenkomsten
georganiseerd waar leden hun ideeën kwijt
kunnen en mogen reageren op het voorstel
dat de zuivelcoöperatie heeft neergelegd.
Eén van de voorstellen is het verplichten
van weidegang in welke vorm dan ook. Dat
voorstel is echter bij menig lid in het verkeerde
keelgat geschoten en er is een behoorlijk
tumult ontstaan. Op de internetfora zijn de
vele reactie te lezen. „Het kan toch niet zo zijn
dat FrieslandCampina bij ons de bedrijfsvoering
bepaalt!” „Als je dit wilt invoeren, zul je dit
met één of twee centen moeten belonen”

of „Triest dat FrieslandCampina hierin een
bepalende rol wil spelen.”
Melkveehouders, staan weliswaar achter
de gedachte om de melkveehouderijsector
nog duurzamer en diervriendelijker te
maken, maar ze willen geen verplichting.
„Geen enkele melkveehouder is tegen
duurzaamheid”, zegt melkveehouder Jan
van Weperen. „De meeste melkveehouders
zijn al bezig met duurzaamheid wat betreft
dierwelzijn, water, energie en grondgebruik.
Ook beseffen we dat er na 2015 meer melk
op de markt komt en dat dit geen nadelige
gevolgen mag hebben voor het milieu. Maar
de te vergaande bemoeienis van de zuivel
is nu van dien aard, dat ze direct invloed
uitoefenen op het vrije ondernemerschap
door onder andere weidegang verplicht te
stellen. Wat zij als een voorstel presenteren,
is eigenlijk een dictaat.”

Platform
De melkveehouder uit het Friese Oosterwolde
en oud LTO-bestuurslid heeft samen met

een viertal melkveehouders het ‘Betrokken
ledenplatform’ opgezet, nadat bleek dat
tijdens de FrieslandCampina-bijeenkomst
weinig sprake was van medezeggenschap
over het duurzaamheidsconcept. De
bijeenkomsten brengen volgens het
Platform stevige discussies teweeg over
welke eisen FrieslandCampina mag stellen
aan de bedrijfsvoering. „De leden worden
uitgenodigd mee te denken, maar dat
blijkt alleen te kunnen binnen kaders die
al door het bestuur van FrieslandCampina
zijn vastgesteld”, stelt het Platform in een
publicatie. Het platform is van mening dat de
huidige communicatie over duurzaamheid met
de leden niet juist verloopt. Omdat ze samen
de coöperatie vormen, vindt het Platform het
noodzakelijk de discussie te voeren zonder
vooropgestelde kaders. Op 2 maart houdt
het daarom een bijeenkomst in Heerenveen
om de mening te peilen van de leden.
Tijdens die bijeenkomst zijn onder meer FCvoorzitter Kees Wantenaar en LTO-voorzitter
Melkveehouderij Siem-Jan Schenk aanwezig.
Van Weperen: „Melk moet aan de wettelijke
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eisen voldoen. Het aspect duurzaamheid
is wel relevant, maar het is niet aan
FrieslandCampina voorbehouden om de regie
te voeren op diergezondheid, landschap,
mineralen en weidegang. De verplichting
over weidegang is zo bepalend neergelegd
dat dit gewoon een straf antwoord verdiend.
FrieslandCampina wil haar eigen voorstel
gewoon overnemen. Wij willen recht
van spreken. Er is al regelgeving vanuit
de overheid en Brussel, en nu ineens ook
vanuit FrieslandCampina. Als we niet iets
ondernemen, wordt onze vrijheid van
ondernemerschap beperkt. Ik heb in de
afgelopen weken veel telefoontjes gehad van
verontruste collega’s, die dit als zeer heftig
ervaren.”

Twijfelachtig
De verschillende bijeenkomsten verlopen
volgens Van Weperen onrustig. „Er was
in Ruinerwold een hele discussie over hoe
tendentieus het voorstel van FrieslandCampina
is. Zeker in het begin was de stemming niet
constructief. De coöperatie bezorgde de
leden het gevoel dat ze het concept per se
wil doorvoeren. Een aantal boeren vond de
houding van FrieslandCampina star, omdat ze
de verplichting ten aanzien van weidegang
niet wilde bespreken. Later vond er wel een
discussie plaats en werd de zaal verdeeld in
kleine groepjes met een gespreksleider. De
stemming na die gesprekken was toch nog
steeds twijfelachtig en de leden betwijfelen
de meerwaarde.”
De onrust lijkt op de beroering die tijdens de
invoering van de KKM ontstond, maar er is
volgens Van Weperen een duidelijk verschil.
„Je kon tijdens de KKM een rechtstreekse
vertaalslag maken naar de markt en meteen
de meerwaarde voor de boer bepalen in zijn
product. Bij wat er nu op tafel ligt aangaande
diergezondheid, weidegang, energie,
mineralen en landschap koerst men op
veronderstellingen en niet op de vertaalslag

Melkveehouder Jan van Weperen richtte samen met vier andere melkveehouders het 'Betrokken
ledenplatform' op. Op 2 maart organiseren ze een bijeenkomst voor leden van FrieslandCampina, waar
ze de duurzaamheidsvoorstellen van de coöperatie tegen het licht willen houden. De bijeenkomst
vindt plaats in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen en begint om 20.00 uur.

vanuit de markt.”
Toch past het duurzaamheidsconcept van
FrieslandCampina in de nieuwe trend van
zaken doen die meer multinationals nastreven:
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
De energiemaatschappijen worden door
de overheden verplicht om bijvoorbeeld te
zorgen dat ze klimaatneutraal worden en
overal ter wereld ontstaan klimaat-, energieof landgebruikprojecten, geﬁnancierd met
geld van deze ondernemingen. Het is toch
prijzenswaardig dat FrieslandCampina haar
steentje wil bijdragen aan het maatschappelijk
verantwoord ondernemen? „Niet door het
afdwingen van eisen”, stelt Van Weperen.
„Duurzaamheid zal dan wel eerder
bewerkstelligd worden, maar we willen geen
nieuw regime vanuit FrieslandCampina.
Boeren weten bovendien dondersgoed wat
duurzaamheid is. Als FrieslandCampina hun
voorstel op basis van vrijwilligheid en een
beloning zouden presenteren, zou er minder
weerstand zijn.”
Drie jaar geleden hebben Jan van Weperen
en een aantal andere boeren al een
dergelijk voorstel aan FrieslandCampina
gepresenteerd. „We hebben toen een concept
kwaliteitsborgingssysteem ontwikkeld waar
alle facetten van energie, dierwelzijn en
landschap in verwerkt waren. Dat concept
was gebaseerd op de proactieve houding
van de melkveehouder, vrijwilligheid en
een beloningensystematiek. We hebben de

bestuurders uitgenodigd en ze waren vol
waardering over het concept, maar ze hebben
het niet geadopteerd. Het ligt nog steeds
bij de coöperatie. Tijdens de bijeenkomst
in Heerenveen zullen we in ieder geval
benoemen dat er een dergelijk concept ligt.”

Imago
Volgens de doelstellingen van Route 2020
moet in 2020 ongeveer 80 procent van de
melkveehouders aan weidegang doen. Is
dat realistisch en haalbaar? „Nee, dat is niet
haalbaar.”, reageert Van Weperen. „Tegen
die tijd zal eerder 20 tot 30 procent van de
koeien buiten lopen. Er is een evolutie in de
bedrijfsvoering en daarom gaan de koeien
naar binnen. Natuurlijk is het imago van
de sector belangrijk. Daar moeten we met
zijn allen aan werken. Imago wordt door
meerdere facetten bepaald, waaronder
weidegang. FrieslandCampina probeert echter
de klok terug te zetten in de veronderstelling
zo het imago te beschermen.”
„Natuurlijk geniet ik ook van de koeien
in de wei, maar als dat niet past in het
management, dan moet er niet geëist worden
dat je ze in de wei laat lopen. Vrijheid voor
iedere boer. FrieslandCampina moet niet
vergeten dat wij als boeren de coöperatie
groot hebben laten worden en als we hadden
geweten dat dit uit hun koker kwam, dan
hadden we ze niet laten fuseren.” O

‘Dit is geen deﬁnitief voorstel’
De heftige reacties van een groot gedeelte van haar leden
heeft FrieslandCampina enigszins verrast. Zeker het feit
dat de coöperatie de weidegang verplicht stelt en dat leden
het duurzaamheidsconcept als een dictaat zien en niet als
een voorstel. „Het is geen dictaat”, legt Rob van Dongen,
woordvoerder van FrieslandCampina, uit. „Het is een
stellingname van het bestuur, maar geen deﬁnitief voorstel.
We willen met de leden en elkaar in gesprek gaan over de
keuzes die gemaakt moeten worden aangaande energie,
duurzaamheid en weidegang. We vragen nu de aandacht aan
onze leden voor eventuele acceptatie. In ieder geval leeft het
onderwerp en heeft iedereen een belang in de discussie. We
vragen de melkveehouders tijdens de workshops zelf om met
oplossingen te komen over de duurzaamheidvraagstukken.”

Heikel punt is natuurlijk de verplichte weidegang. Van
Dongen: „FrieslandCampina wil de koeien zichtbaar maken.
De consument waardeert dit. Niet iedereen is het met die
regel eens, vandaar dat we een discussie hebben. We willen
weidegang verplicht stellen op de een of andere manier.
Wat, hoe, hoelang en wanneer; dat willen bespreken. Maar
het bestuur vindt wel dat er verschillende mogelijkheden
moeten zijn om de koeien naar buiten te doen, bijvoorbeeld
alleen de droge koeien. Duurzaamheid is het belangrijkste
en het kan ook zo zijn dan een melkveehouder die geen
koeien in de wei kan laten lopen op een andere wijze
bijdraagt aan duurzaamheid.” De coöperatie is daarom
op zoek naar een punten- of classiﬁcatiesysteem, waar elk
aspect van duurzaamheid gewaardeerd wordt en waarin

een melkveehouder in ieder geval voldoende punten moet
behalen.
Is het niet beter om op basis van vrijwilligheid en beloning
weidegang en duurzaamheid te stimuleren? „In principe
wel, maar dat geeft geen echte garantie voor het imago,
want niet alle koeien zullen in de wei lopen. We hebben als
melkveehouderij een positief imago en dat moeten we zo
houden. We willen niet wachten tot de maatschappij ons als
een intensieve sector gaat zien.”
Als het blijkt dat het merendeel van de leden het
duurzaamheidconcept dat nu op tafel ligt niet wil, hoe gaat
FrieslandCampina dan verder? „Laten we niet op de zaken
vooruit lopen en eerst alle bijeenkomsten maar afwachten”,
aldus Rob van Dongen.
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