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FrieslandCampina verdubbelt weidepremie en komt met duurzaamheidspremie

1,5 cent per kilo te verdienen
Een weidende melkveehouder die maximaal scoort op duurzame
bedrĳfsontwikkeling krĳgt over 2015 waarschĳnlĳk 1,5 cent per
kilo melk meer dan een opstaller die niets aan duurzaamheid doet.
Dat blĳkt uit een rekensom op basis van het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina, Foqus planet.
tekst Jelle Feenstra

E

en melkveebedrĳf dat melk levert met
670.000 kilogram melk en dat de koeien minimaal 120 dagen zes uur per dag
laat weiden, krĳgt bĳ FrieslandCampina
vanaf 2015 niet 3350 maar 6700 euro aan
weidepremie. Daar gaat 0,35 euro per 100
kilo melk aan inhouding vanaf, waarna
netto een weidepremie van 4355 euro
overblĳft. De verdubbeling (bruto) van de
weidepremie is een van de aanpassingen
in het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet.
Naast een weidepremie kunnen melkveehouders van FrieslandCampina vanaf
2015 ook een duurzaamheidstoeslag
krĳgen. Hoe hoog de duurzaamheidstoeslag wordt, hangt af van de geleverde kilogrammen melk en het totaal aantal
behaalde punten op duurzame ontwikkeling. Melkveehouders kunnen punten
scoren op levensduur, ibr, bvd, celgetal,

energie en natuur en landschap (vorm
van agrarisch natuurbeheer). De waarde
van deze punten kan pas worden berekend aan het einde van het jaar, als
bekend is wat iedereen heeft gescoord.
Begin 2016 is dat bekend. De duurzaamheidstoeslag wordt dan ook pas in het
voorjaar van 2016 uitgekeerd.
Een boer kan maximaal 210 punten halen. De maximale vergoeding die daarvoor staat, is 0,60 euro per 100 kilo melk.
Daar moet aan inhouding – elk bedrĳf
betaalt mee aan de duurzaamheidstoeslag – nog 0,25 euro per 100 kilo melk
vanaf. Blĳft over een netto-duurzaamheidstoeslag van 0,35 euro per 100 kilo
melk.

Verschil maximaal 1,5 cent
Een melkveebedrĳf met 670.000 kilogram melk ontvangt bĳ de maximale

FrieslandCampina gaat met het nieuwe Foqus planet goed management financieel belonen

duurzaamheidsscore dus een netto-toeslag van 2345 euro. Dit bedrag opgeteld
bĳ de weidepremie levert dit melkveebedrĳf dus zo’n 6700 euro aan weide- en
duurzaamheidspremie. Dat is ruim
10.000 euro meer dan een collega met dezelfde bedrĳfsomvang die de koeien op
stal houdt en nagenoeg niets doet aan
duurzame ontwikkeling. Die verliest
door inhoudingen namelĳk melkgeld,
terwĳl er aan toeslagen niks binnenkomt.
Omgerekend ontvangt dit bedrĳf dan
zo’n 1,5 cent per kilo melk minder.
Als alle boeren zwaar boven of zwaar ondergemiddeld scoren, zien de scenario’s
er iets anders uit. Maar de hierboven geschetste is vrĳ realistisch.

Teugels aangetrokken
Het nieuwe kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma wordt de komende weken op de najaarsvergaderingen voorgelegd aan de leden. Doorgaans verandert
er na zo’n ronde niet zo veel meer. Het
nieuwe programma gaat per 1 januari
2015 van start en bestaat uit drie onderdelen: basiseisen, duurzame ontwikkeling en weidegang.
Op alle fronten worden de teugels aangetrokken. Neem de basiseisen, de standaardeisen rondom hygiëne, kwaliteit en
veiligheid van melk, diergezondheid en
dierwelzĳn. Bedrĳven die hier niet aan
voldoen, krĳgen de mogelĳkheid herstel
aan te tonen binnen vier weken. Doen ze
dat niet, dan is er geen coulance en wordt
de melk niet meer opgehaald. Nieuw is
ook dat van alle controles in 2015 ongeveer vĳf procent onaangekondigd plaatsvindt.
Of de weidegangpremie, die in januari
2016 wordt uitgekeerd, een vooruitgang
is, hangt vooral af vanuit welk perspectief
je oordeelt. Weiders zullen stellen dat ze
er ten opzichte van nu slechts 0,15 euro
per 100 kilo melk op vooruitgaan. Melkveehouders die blĳven opstallen, zĳn de
0,35 euro aan inhouding echter ook kwĳt
en beuren dus straks netto 1 euro per
100 kilo melk minder dan de weiders. De
premie voor deeltĳdweidegang gaat van
0,125 euro naar 0,46 euro per 100 kilo
melk. Trek je daar 0,35 euro inhouding
vanaf, dan blĳft de deeltĳdweidepremie
voor boeren die dat al deden, nagenoeg
gelĳk. l
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