Mogelijkheden overstappen andere zuivelverwerker beperkt

Opgestaan is
plaats vergaan
Melkveehouders volgen de ontwikkelingen van hun zuivelcoöperatie
kritisch. Maar overstappen naar een andere afnemer doen ontevreden
boeren niet zo snel. „De angst voor spijt werkt verlammend. Daarom
blijven de meeste melkveehouders ‘gewoon’ leveren aan hun
coöperatie.”
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‘Geen spijt van overstap’

Van zuivelverwerker veranderen doe je niet
zo snel als overstappen naar een andere voerleverancier. Ben je eenmaal bij een zuivelcoöperatie weg, dan kom je meestal niet zo maar
weer binnen. De meeste melkveehouders
hebben ook geen reden om hun melk aan
een andere fabriek te gaan leveren, vertelt
onafhankelijk agrarisch bedrijfsadviseur Andries Jan de Boer. „Cono trekt vanwege haar
inspanningen op het gebied van duurzaamheid veel belangstelling van melkveehouders,
maar zit vol. Daar kom je als melkveehouder
niet zomaar binnen en is bovendien voor een
deel regiogebonden. Dat geldt ook voor CZ
Rouveen. FrieslandCampina heeft verreweg
de meeste leveranciers. Die coöperatie wordt
door haar eigen leden kritisch bekeken, maar
toch willen melkveehouders daar doorgaans
niet weg. Leden blijven voor een belangrijk
deel omdat FrieslandCampina een goede prijs
biedt. Daarnaast is de coöperatie vanwege
de veelheid aan zuivelproducten minder
gevoelig voor prijsﬂuctuaties zoals bij een
verwerker als DOC, die voornamelijk foliekaas maakt.”
Jan Kappers van Alfa accountants en adviseurs bevestigt het beeld dat De Boer schetst.
„FrieslandCampina heeft de laatste jaren een

Een melkveehouder uit Oost-Nederland, die niet met naam wil

de melkprijs was in orde, maar opeens zegde de fabriek het

worden genoemd, besloot in 2007 het toenmalige Friesland
Foods te verruilen voor een zuivelverwerker in Duitsland. Hij

contract op. Ik heb toen een tijdje op de spotmarkt geleverd.
Daar merk je ook de invloed van Friesland Foods. Die kan veel

levert jaarlijks 750.000 liter melk en heeft geen spijt van zijn

melk op de spotmarkt wegzetten en drukt daarmee de prijs.”

overstap. „We waren samen met 900 andere melkveehouders ontevreden omdat de melkprijs van Friesland Foods

„Ik ben daarna nog vier keer van afnemer veranderd. Bij elke
overgang ben ik er wel op vooruit gegaan. Het hele avontuur

onvoldoende mee steeg met de zuivelnoteringen. Daarnaast
stonden we ook niet achter het splitsen van de onderneming

heeft veel geld gekost, maar heeft ook veel contacten en
kennis opgeleverd. Ik moest wel telkens veel energie stoppen

en de coöperatie en het stilleggen van de beursgang van de

in het vinden van een nieuwe afnemer. Je moet fabrieken

coöperatie. De zuivelnoteringen en de winst van de onderneming gingen omhoog, maar aan boeren werd te weinig

benaderen en aftasten wat zij willen. Ook moet je zorgen, dat
je andere ondernemers mee krijgt, want alleen bereik je niets.

uitbetaald.”

Momenteel gaat mijn melk naar Farmel. Daar ben ik best

„De ontevreden boeren organiseerden huiskamerbijeenkomsten met bestuursleden. Als het beleid niet veranderde, dreig-

tevreden over. De melkprijs ligt op het niveau van FrieslandCampina. Toch blijf ik rondkijken of ik mij kan verbeteren.

den ze met het opzeggen van het lidmaatschap. Uiteindelijk

NoorderlandMelk vind ik bijvoorbeeld een interessante partij.

gingen 300 boeren - ik was er één van - weg uit de coöperatie. Ik had samen met een groep boeren een contract met een

Het is een hele stap geweest om bij Friesland Foods weg te
gaan. Ben je eenmaal weg, dan kan je niet meer terug. Maar

Duitse afnemer. Dat ging een paar maanden goed. De Duitsers hadden de melkprijs gekoppeld aan andere fabrieken,

ik heb er nooit wakker van gelegen. Ik heb dan ook geen spijt
van de overstap.”

redelijke tot goede melkprijs laten noteren en
de meeste melkveehouders zitten er redelijk
comfortabel”, vertelt Kappers. „Er zijn maar
een aantal melkveehouders die bij de coöperatie opzeggen.”

Uittreegeld
Ondanks dat weinig leden van FrieslandCampina gedag zeggen, kan het voor hen toch
interessant zijn om te vertrekken wanneer
zij gebruik maken van de 5 cent uittreegeld
uit de Dutch Milk Foundation (DMF), stelt
De Boer. „Dit geld kan de vertrekkende boer
dan weer inleggen bij een nieuwkomer als
A-Ware.”
De DMF werd opgericht na het samengaan
van Friesland Foods en Campina en moest een
te grote machtspositie van de fusiecoöperatie
voorkomen. In totaal moet FrieslandCampina
tot 2017 1,2 miljard liter melk beschikbaar stellen om concurrentie mogelijk te maken.
Toch is nog maar de vraag of A-Ware zit te
wachten op melkveehouders die rechtstreeks
van FrieslandCampina overstappen. „Voor
A-Ware zijn de boeren van FrieslandCampina
die rechtstreeks willen overstappen niet interessant omdat het volume dat deze melkvee-

houders inbrengen, wordt afgetrokken van
de door de zuivelcoöperatie beschikbare 1,2
miljard liter. De ingebrachte hoeveelheid is
dus voor A-Ware niet meer verkrijgbaar via
de DMF”, weet De Boer.
Volgens cijfers van Dutch Milk Foundation
hebben 80 melkveehouders bij FrieslandCampina opgezegd in de periode van 1 juli 2009
tot 1 juli 2013 waardoor ze 5 euro per 100 kilo
melk uitbetaald krijgen. De melkveehouders
zijn goed voor een gezamenlijke melkproductie van 58 miljoen kilo melk. „Maar realiseer
je wel dat wanneer je eenmaal opgezegd
hebt, je dan niet gemakkelijk meer terug
kunt naar FrieslandCampina”, waarschuwt
Kappers. „Toetreden bij een coöperatie als
FrieslandCampina is niet eenvoudig en als
het mogelijk is, dient de ondernemer 10 euro
per 100 kilo ‘entreegelden’ te betalen om de
kapitaalinbreng van nieuwe en zittende leden
in evenwicht te houden.”

Roering in Noord-Nederland
De komst van A-Ware, die in Heerenveen eind
2014 een nieuwe fabriek voor de productie
van jaarlijks 60.000 tot 80.000 ton kaas in
productie neemt, heeft volgens zowel De X

DOC Kaas: 60 melkveehouders erbij
Zuivelcoöperatie DOC Kaas in Hoogeveen kreeg er dit jaar
ongeveer 60 melkveehouders bij. Dat laat DOC-directeur
Jannes Oosterveld weten. Tegenover de komst van nieuwe
leveranciers staat dat 85 melkveehouders de coöperatie
per 1 januari 2015 verlaten om aan de nieuw te vestigen
fabriek van A-Ware in Heerenveen te gaan leveren. „We
proberen natuurlijk te voorkomen dat melkveehouders vertrekken, maar de zuivel is een dynamische wereld”, weet
Oosterveld uit ervaring. „Een aantal veehouders blijkt gevoelig voor de plus boven de melkprijs van DOC Kaas, die
A-Ware belooft voor een beperkt deel van de melk die het

bedrijf gaat verwerken. Afnamegaranties voor onbepaalde
tijd met daarbij groeimogelijkheden voor de leden en een
concurrerende melkprijs moeten melkveehouders voor
langere tijd binden aan de zuivelverwerker. „Daarnaast zijn
we een coöperatie van de menselijke maat die dicht bij
de leden staat met korte lijnen waarbij alle leden conform
dezelfde voorwaarden worden behandeld. Uiteindelijk gaat
het er om dat melkveehouders een goede melkprijs krijgen
en dat ze invloed hebben op de gang van zaken rond de
coöperatie.”
DOC heeft zelf tot doelstelling om een concurrerende

melkprijs die gelijkwaardig is aan die van FrieslandCampina te realiseren, vertelt de directeur. „Dat willen we doen
door meer uit de kaasmarkt te halen door het aanboren
van nieuwe markten, nieuwe producten en het versterken
van de afzet van wei.”
Oosterveld verwacht dat daardoor ruimte ontstaat voor
nieuwe toetreders. Hoeveel ruimte dat is, bekijkt de zuivelverwerker per jaar. „We willen onze ﬂexibiliteit behouden,
maar staan altijd open voor nieuwe melkveehouders. We
hebben niet voor niets de afgelopen jaren onze verwerkingscapaciteit verhoogd naar 140.000 ton per jaar.”
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Boer als Kappers voor roering onder melkveehouders in het noorden van het land gezorgd.
Met name boeren die nu aan DOC leveren,
hebben volgens beide adviseurs belangstelling voor de nieuwkomer. Dat komt voor een
belangrijk deel door de kwaliteitstoeslag van
0,50 euro per 100 kilo ten opzichte van de
garantieprijs van DOC en ‘een aantrekkelijke
kwantumtoeslag’ die A-Ware in het vooruitzicht stelt. De Boer: „Voor DOC-boeren die
twijfelen over een overstap naar A-Ware lijkt
een plus van 1 cent extra verleidelijk, maar
dat moet het particuliere zuivelbedrijf dan
nog wel waar maken. Hochwald heeft in het
verleden ook wel eens een matige prijs gehad,
maar dat hoeft nog geen reden te zijn om
over te stappen. Je hebt geen zekerheden en
kunt in de zuivelbranche het verleden niet
gebruiken om de toekomst te voorspellen.”
Kappers sluit zich bij De Boer aan. „Zowel
DOC als A-Ware maakt foliekaas voor de
Europese markt. A-Ware richt zich dan nu
ook volledig op DOC, maar blijft die cent die
je bij A-Ware krijgt nog wel overeind na het
verrekenen van toeslagen en premies en wat
betekent dat voor de (folie)kaasprijs in de
markt? De weipoeder (humane voeding) die
naast de foliekaas uit het productieproces beschikbaar komt, is gevraagd op de Aziatische
markt, mits de zuivelverwerker toegang heeft
tot deze markten.”

20 cent per liter
De huidige melkprijzen zijn volgens Gerrit
Bossink, specialist melkveehouderij bij ForFarmers, geen reden om van zuivelverwerker
te switchen. Dat was volgens hem in 2009,

toen de melkprijs aanzienlijk lager was, niet
zo heel veel anders. „Veel melkveehouders
mopperden wel over de prijs, maar uiteindelijk
waagden maar een paar de overstap naar de
vrije markt.” Dat liep volgens Bossink voor een
aantal van hen uit op een kater. „Sommigen
hebben een melkprijs ontvangen van 20 cent
per liter.”
Een optie voor melkveehouders die onrustig
worden van sterke prijsﬂuctuaties en prijszekerheid willen, is volgens De Boer DTO (Dairy
Trade Online), een samenwerkingsverband
van DCA in Lelystad en Farmel in Emmeloord.
Hierbij legt de melkveehouder de melkprijs
van een deel of het geheel aan productie
voor een bepaalde tijd vast. De prijs is gekoppeld aan de garantieprijs van FrieslandCampina. Is de DTO-prijs hoger dan de garantieprijs
van FrieslandCampina, dan legt DTO het verschil bij. Is de DTO-prijs juist lager, dan betaalt
de melkveehouder het verschil aan DTO. „De
melkprijs van DTO is absoluut het overwegen
waard”, vindt De Boer.
Afwegen van voor- en nadelen van een overstap
zullen melkveehouders altijd bezig houden.
Toch blijven veel boeren bij hun huidige afnemer. „De angst voor spijt werkt voor veel boeren verlammend”, stelt De Boer. „Om deze te
voorkomen blijven ze, ondanks dat ze misschien
wel weg willen, zitten bij hun coöperatie.”

Toch dient elke melkveehouder die lid is
van een coöperatie zich de vraag te stellen
waarom hij zich aan de verwerker bindt,
vindt Kappers. „Samenwerken, een goede
melkprijs (inclusief winst aandeel coöperatie)
biedt zekerheid aangaande leveringen in de
komende jaren. Maar als een melkveehouder niet tevreden is over de coöperatie en
de melkprijs en minder belang hecht aan de
zekerheid of de geproduceerde melk te allen
tijde wordt opgehaald, dan zijn er zeker partijen die melkveehouders op korte termijn een
betere melkprijs kunnen presenteren. Maar of
de gepresenteerde plus op de langere termijn
gecontinueerd kan worden, is maar zeer de
vraag.”
Je hebt geen zekerheden en kunt in de
zuivelbranche het verleden niet gebruiken
om de toekomst te voorspellen, is de ervaring
van De Boer. „Omdat je de toekomst van
de zuivelmarkt niet kunt voorspellen, is het
niet uit te rekenen wanneer het wel of niet
aantrekkelijk is om een overstap te maken.
Dat moet elke melkveehouder voor zichzelf
bepalen. Verdiep je in de strategie van de
zuivelonderneming en laat je voeden met
informatie van het bedrijf. Maar, het is en
blijft net als bij andere ondernemerskeuzes
een gevoelskwestie of je de overstap moet
maken, of niet.” 

A-Ware: zoektocht naar leden afgerond
De werving van A-Ware van melkveehouders die aan de
zuivelverwerker willen leveren, is eind augustus afgerond. Het
bedrijf laat weten dat voldoende melkveehouders, voornamelijk
uit de regio rond Heerenveen en goed voor een gezamenlijke
melkproductie van 100 miljoen kilo, inmiddels een samenwerkingscontract hebben getekend. Deze melkveehouders krijgen
bij het bedrijf te maken met een melkprijssystematiek zonder
intreegeld, inhoudingen en verplichte reserveringen op naam.

Verder bestaat er de mogelijkheid om in te leggen met een
‘goede rente’, zoals de zuivelaar het omschrijft.
‘We zijn positief verrast door de grote belangstelling bij
melkveehouders’, laat A-Ware desgevraagd weten. Hoeveel
melkveehouders zich aan de nieuwe zuivelverwerker hebben
gebonden, wil het bedrijf niet zeggen. Melkveehouders die
zich nu nog willen aansluiten, komen volgens A-Ware op een
wachtlijst terecht.
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