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Hendrik Vandamme: ‘Belgische leveranciers van FrieslandCampina zĳn de
dupe geworden van enorme Nederlandse productiedrift’

Belgisch vertrouwen in
FrieslandCampina geschaad
Eind december zette FrieslandCampina 443 melkleveranciers
in België op straat. Die eenzĳdige opzegging zette veel kwaad
bloed. Ondanks dat er een bonus wordt betaald aan de veehouders die naar Milcobel overstappen, kiezen 100 leveranciers voor
zuivelcoöperatie Laiterie Des Ardennes (LDA).

damme. Vandamme zette zich, samen
met Boerenbond en de producentenorganisatie Dairycam, in om de betrokken boeren te ondersteunen en te adviseren. FrieslandCampina wil niet ingaan
op de veronderstelling van Vandamme
en geeft in een schriftelĳke verklaring
aan dat het juist de veehouders tegemoet is gekomen door een akkoord te
sluiten met Milcobel als ‘solide partner’.

tekst Jaap van der Knaap

Honderd leveranciers naar LDA

Z

e hadden er geen goed woord voor
over: de Vlaamse Boerenbond en het
Algemeen Boerensyndicaat ABS reageerden half december furieus op de mededeling dat FrieslandCampina afscheid
neemt van de helft van haar Vlaamse
melkleveranciers. Dat 443 melkveehouders op zoek moesten naar een andere
melkfabriek in tĳden van een onstabiele
zuivelmarkt zorgde voor veel verontwaardiging.
Volgens zuivelcoöperatie FrieslandCam-

Veehouders die mogen blĳven bĳ
FrieslandCampina hebben drie jaar
leveringszekerheid gekregen
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pina is de herstructurering noodzakelĳk
om het aanbod van de melk beter af te
stemmen op de marktvraag in België.
‘Een belangrĳkere reden was natuurlĳk
dat de melkfabrieken in Nederland veel
te veel melk aangevoerd krĳgen vanwege de productiedrift van Nederlandse
boeren en dat er verwerkingscapaciteit
vrĳgemaakt moest worden. Daar zĳn de
Belgische leveranciers die geen lid van
de coöperatie zĳn, de dupe van geworden’, stelt ABS-voorzitter Hendrik Van-

In dat akkoord is met zuivelverwerker
Milcobel afgesproken dat de betrokken
veehouders lid kunnen worden van Milcobel en dat deze de betrokken 180 miljoen kg melk gegarandeerd af kan nemen. Veehouders die voor 1 februari
2016 besluiten om over te stappen naar
Milcobel, krĳgen daarvoor een vergoeding van 3,00 euro per 100 kg melk over
het geleverde volume van 2015. ‘De leveranciers zĳn daarmee geduwd in de richting van Milcobel’, aldus Vandamme.
‘Daarmee is voorbĳgegaan aan het feit

KOEPA D

De FrieslandCampina-fabriek in het Vlaamse Aalter

dat sommige veehouders vanuit emotie
niet willen leveren aan Milcobel. We
hebben ons er hard voor gemaakt om
deze toeslag ook te krĳgen voor veehouders die voor andere fabrieken zouden
kiezen, maar dat is helaas niet gelukt.’
‘De melk van de 443 FrieslandCampinaleveranciers was voor ons een “opportunity”, een kans, maar geen noodzaak’,
reageert Eddy de Mûelenaere, algemeen
directeur van Milcobel. ‘We hebben afgelopen jaren volop geïnvesteerd in extra
verwerkingscapaciteit en die is toereikend om per 1 februari 180 miljoen kg
melk extra te verwerken.’
De Mûelenaere weerlegt de kritische geluiden dat die extra melk wel heel erg
goed van pas kwam vanwege overcapaciteit van de eigen verwerkingslĳn. ‘We
hebben geanticipeerd op de verwachte
groei bĳ onze leden. Vergis je niet: iedereen kĳkt naar Nederland waar de melkfabrieken overstromen, maar ook wĳ
hadden in de maand november 13 procent meer melk dan in dezelfde maand
vorig jaar. We kunnen die extra melk
aan, ook de extra melk van FrieslandCampina-leveranciers, wanneer we de
fabrieken nog efﬁciënter later draaien.’
De Mûelenaere kan nog niet zeggen hoeveel melk ze van FrieslandCampina-veehouders verwachten. ‘De snelle beslissers hadden zich voor de jaarwisseling al
bĳ ons gemeld. Nu de commotie wat is
gaan liggen en de deadline van 1 februari nadert, krĳgen we er dagelĳks weer
nieuwe aanmeldingen bĳ.’
Niet alle leveranciers zullen de overstap
naar Milcobel maken. Zo hebben ongeveer 100 leveranciers zich gemeld bĳ cooperatie Laiterie Des Ardennes (LDA).
‘We zĳn niet actief gaan werven, maar
hebben aangegeven dat we wel extra
melk konden gebruiken’, stelt JeanMarie Thomas, woordvoerder van LDA.
Volgens Thomas gaat het om een volume
van 50 tot 60 miljoen kg melk. ‘We
waren al actief in het FrieslandCampinagebied en kunnen met de extra vee-

houders efﬁciënter melk ophalen.’ Veehouders die naar LDA overstappen, lopen de premie mis die FrieslandCampina
afsprak met Milcobel. ‘Dat er toch veehouders voor ons kiezen, is omdat we
afgelopen vier jaar boven de melkprĳs
van Milcobel zaten’, stelt Thomas.

Op 85-jarige leeftĳd is George
Ruyter overleden. De melkveehouder uit Oosterblokker was decennialang zeer succesvol als fokker op de
Woudhoeve. De in 1946 geboren
stier Adema 21 van de Woudhoeve
legde daarvoor een stevig basis.
Stieren uit de Woudhoevestal kregen ﬂinke invloed in Engeland, Denemarken, Zuid-Afrika en Nederland. Anders dan het merendeel van
de Noord-Hollandse fokkers zag
George Ruyter tĳdig in dat de glorietĳd van de Nederlandse zwartbonten midden jaren zeventig voorbĳ
was. Hĳ oriënteerde zich (vooral als
adviseur van Wĳnand Pon, die sperma importeerde van Canadese holsteinstieren) in het buitenland en
gebruikte al vroeg hf-stieren in zĳn
stal. Dat resulteerde ook in tal-

Drie jaar leveringszekerheid
‘We hebben er alles aan gedaan om die
vertrekvergoeding ook te verkrĳgen
voor veehouders die voor andere fabrieken dan Milcobel zouden kiezen’, vertelt
Hannelore Knockaert. Knockaert was namens de producentenorganisatie Dairycam gesprekspartner met FrieslandCampina namens de leveranciers en behoort
zelf ook tot de getroffen veehouders.
‘FrieslandCampina bleef bĳ het standpunt alleen de vergoeding te laten gelden voor Milcobel. Wat wel gelukt is, is
om het referentiejaar waarvoor de vertrekvergoeding geldt, aan te passen. Veel
leveranciers hebben het tweede halfjaar
van 2015 meer melk geleverd dan het
eerste halfjaar. Nu wordt de productie in
het tweede halfjaar met twee vermenigvuldigd en dat wordt gebruikt als referentiejaar.’ Voor de leveranciers die mogen blĳven bĳ FrieslandCampina is er
ook goed nieuws volgens Knockaert:
‘FrieslandCampina heeft aangegeven dat
het ophalen van hun melk voor de komende drie jaar is gegarandeerd.’
Vandamme is kritisch over de onderhandelingen. ‘Ik heb me zo lang mogelĳk
verzet tegen de deal die FrieslandCampina heeft gemaakt. Ik denk zelfs dat
wanneer Dairycam zich harder had opgesteld, er meer in had gezeten.’
Volgens Vandamme is het vertrouwen in
FrieslandCampina tot een dieptepunt gedaald in België. ‘Wat is nu drie jaar zekerheid van levering? Veehouders krĳgen past echt zekerheid als ze lid mogen
worden. Dat zal wat ons betreft ook de
inhoud zĳn van vervolggesprekken met
FrieslandCampina: een lidmaatschap
voor de Belgische melkleveranciers.’ l

George Ruyter

Jacob Werler

rĳke succesvolle Woudhoevestieren.
Vooral de Pietjes bleken succesvol
met van recente datum Woudhoeve
Russel en Woudhoeve 1042 Impuls.
Ook via roodbont blĳven de Pietjes
invloed uitoefenen. Huĳben Pietje
514 (v. Tulip) staat aan het hoofd
van een veel benutte familietak. In
2006 kwam via een veiling een einde aan de Woudhoeveveestapel.
Jacob Werler is door Plaform
Roodbont uitgeroepen tot roodbontfokker van het jaar. De melkveehouder uit Vaassen was eind december ook al door de agrarische
pers uitgeroepen tot fokker van het
jaar tĳdens de HHH-show.
Werler fokte uit stamkoe Julia 382
(v. Stadel) onder meer de Lawn Boybroers Lowlands Bolero en Red Cliff
en de Andyzoon Julandy.
Paul Koerhuis heeft zĳn werkzaamheden bĳ Genes Diffusion verruild voor het werk als manager van
ki-organisatie AI Total. Daar volgt hĳ
Siglinda de Vries op, die sinds eind
vorig jaar werkzaam is bĳ Masterrind Holland.
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