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Akkerbouwers verdi
zich te weinig in ma
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arkt

Een perfect product achter de planken is, voor wie
de prijs niet vastlegt, geen
garantie op een positief
saldo. Een juiste timing in
de verkoop weegt zwaarder
dan de productkwaliteit.
En daarvoor is jaarrond gedegen marktkennis nodig.
Te weinig akkerbouwers
realiseren zich hoeveel geld
zakelijk onderhandelen en
intensief bezighouden met
op de afzetmarkten kan opleveren.
Door: Harma Drenth
Fotograﬁe: Ellen Meinen, Anton Dingemanse,
Ingrid Zieverink
Risico ontstaat als je niet weet wat je doet. Een
uitspraak van de Amerikaanse tycoon Warren Buffet, die waarschijnlijk niet veel weet
van akkerbouw, maar des te meer van beleggen. Ondanks de slechte economie in zijn land
wist de superbelegger dit jaar Bill Gates van
de troon te stoten als rijkste man van de wereld. Dat iemand alleen geld kan verdienen in
goede jaren, is dus niet juist. Maar de Buffet
geeft duidelijk aan waar de crux zit: weten wat
je doet.
De gemiddelde Nederlandse akkerbouwer is
slecht op de hoogte van wat er op de markt
speelt. Bovendien is hij niet zakelijk genoeg bij
het onderhandelen over voorwaarden en prijzen van contracten. „De akkerbouwer is goede
plantenteler. Als zijn product klaar is, geeft
hij dat mee aan de handelaar en dan moet er
maar iets van worden”, zegt Meeuw de Bruijne, akkerbouwer in Kortgene en voorzitter van
de handelscommissie van Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). „Gelukkig verandert het wel,
maar de marktkennis is nog steeds onder de
maat.” De Bruijne chargeert enigszins, maar
krijgt bijval van diverse mensen in uiteenlopende bedrijven in de sector.

Plantentelers en ondernemers
Er zijn plantentelers en er zijn agrarische
ondernemers, zegt Edwin Burgers, directeur
van DCA-Markt in Lelystad. Hoe die beide
uitersten met de markt omgaan, is te vergelijken met hoe mensen de krant lezen. De een
snelt koppen, de ander verdiept zich in achtergrondverhalen en een derde kijkt alleen naar
de ﬁnanciële pagina’s. Eerlijkheidshalve zegt
hij erbij dat de mensen die actief met de markt
bezig zijn, niet perse een beter ﬁnancieel resultaat behalen.
Een akkerbouwer die vergeleken met zijn collega’s een beetje lage prijzen realiseert, volgt de
markt niet goed. De teler heeft de markt ﬁnaal
gemist als deze prijsverschillen groter worden.
Dat stelt David Almekinders, accountmanager
zakelijke relaties van Rabobank. Maar hij ziet
de toekomst positief in: 60 tot 70 procent van
de telers is serieus met de markt bezig en dat
aandeel stijgt.
Jan Douma: ,,Als je niet weet
hoe de vlag erbij hangt, kun je
niet goed beslissingen nemen.’’
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In deze groep bevinden zich relatief veel grotere ondernemers en jonge akkerbouwers. Ze
zijn op de hoogte van wat zich afspeelt in de
handel rond hun producten en stellen zich actief op in de markt om hun eigen product op
het juiste moment te kunnen verkopen. „Het
is niet meer van deze tijd om af te wachten tot
de inkoper bij je komt. Of om te concluderen
dat er geen handel wordt gedaan, omdat er
niemand op je erf verschijnt.”
En het gaat daarbij niet meer alleen over aardappelen en uien, zegt Harm Jan Schipper, adviseur bij Accon-AVM.
Ook bij de granen hebben slechts enkele akkerbouwers geproﬁteerd van de hoge prijzen
van vorig jaar. Er zijn maar weinig mensen in
de mogelijkheid van voorverkoop van Agriﬁrm gestapt, terwijl ze daarbij toch de zekerheid kregen van meer dan 20 cent. „In de jaarrekeningen over 2007, die we nu afsluiten, zien
we dat een deel van de akkerbouwers 23 cent
voor hun graan heeft gekregen. Maar veel ook
moeten genoegen nemen met 19 cent. Die 4
cent, dat is toch een groot verschil.”
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Meeuw de Bruijne: ,,De teler
moet ook informatie krijgen
van de handel.’’

Gemak
Het slecht op de hoogte zijn van de markt heeft
verschillende oorzaken, die in meer of mindere mate voor de hand liggen. Een deel van
de akkerbouwers kiest ervoor om de handel
over te laten aan hun handelaar vanwege het
gemak dat iemand anders het voor hen regelt.
„Al dat gestress, krijg ik dan soms te horen. Ik
vind het persoonlijk glad geen sores”, zegt De
Bruijne op z’n Zeeuws, „maar sommigen hebben er moeite mee.”
Die telers hebben vaak een vaste handelaar,
een bestaande relatie, en de akkerbouwer
heeft het vertrouwen dat hij het goed doet. Of
de coöperatie regelt de afzet. Achteraf horen
de telers welke prijzen voor hun producten zijn gerealiseerd. Bij
een grote bundeling,
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is het de gewoonte om elke week een bepaalde
hoeveelheid product te verkopen. Ook in perioden dat de prijzen slecht zijn, om te voorkomen dat aan het eind nog een ﬂinke partij
overblijft. Doorgaans zijn dat niet de opties die
de hoogte prijzen opleveren, maar in elk geval
ook niet de laagste.
Tijd is een onzinnig argument om niet op de
hoogte te zijn van de marktsituatie, zegt De
Bruijne. „Het kost helemaal niet veel tijd als je
weet waar je de informatie kunt vinden.” Een
half uurtje per dag, schat Burgers, is voldoende. Drie uur per week, noemt ook Schipper.

Jaarrond marktkennis
Marktkennis is voor alle boeren op elk moment
van het jaar belangrijk. Te vaak kijken telers
pas naar de markt op het moment dat ze hun
product willen aﬂeveren. Ze hebben bijvoorbeeld een deelcontract, waarbij ze de rest van
de partij moeten meeleveren. Als de handelaar
ze daarvoor 9,5 cent biedt, accepteren ze die
prijs. Terwijl de marktprijs op dat moment best
12 cent kan zijn. „Daar zit onderhandelingsruimte en die kun je benutten. Ik weet van zo’n
situatie waarin een akkerbouwer na protest
alsnog 2 cent meer beurde”, zegt De Bruijne.
En wie optimaal met de markt bezig is, de
agrarische ondernemer, blijft de markt volgen
ook als hij geen product meer in de schuur
heeft. Want zaken als verwerking, export,
areaal in het buitenland en ontwikkelingen
in Azië hebben invloed op de markt voor het
Nederlandse product. „Als je niet weet hoe de
vlag erbij hangt, kun je niet goed beslissingen nemen”, zegt Jan Douma, akkerbouwer
in Zeewolde en voorzitter van de beursverenging Flevoland.

Kracht
Marktennis geeft kracht, zegt Schipper. De
kracht om afscheid te nemen van het product
bij een bepaalde prijs. Want 7 cent is
voor aardappelen of uien geen goede
prijs, maar 5 cent kan voor uien heel
goed zijn. Of als de markt voor aardappelen 7 cent is maar alle signalen
wijzen op krapte in de markt en ligt
de termijnmarktnotering in april op
15 cent, dan is het verrstandig om
nog geen directe handel te doen. In een
jaar waarin de frietaardappelen continu laag zijn geweest en Duitsland
en België een grote oogst van vroege aardappelen voor de verwerkende industrie verwachten, kan 9 cent

toch weer een goede prijs zijn.
De teler moet die marktinformatie niet alleen
kunnen opzoeken, maar dat ook in perspectief
kunnen zetten en vertalen naar zijn situatie.
„Dat is niet iedereen gegeven”, zegt Schipper.
„Het zit in de houding van mensen. De boer die
niet de hoge opbrengsten bij granen haalt, zit
bij de uien vaak ook niet in de top.” Met goede
kennis van de markt en van je eigen product,
een oriëntatie op meer bronnen en met een
portie boerenslimheid kan een akkerbouwer
veel geld verdienen. „Er blijven daar duizenden euro’s liggen”, zegt Schipper. „Elk jaar
weer.”
Voor degene die dat geld laat liggen, is de
markt nu gevaarlijker geworden. De grillen
van de markt zijn voelbaar nu de bescherming
is losgelaten. De boer die nu niet in staat is
om een maximaal inkomen uit zijn producten
te halen, kan niet groeien en niet investeren.
Die krijgt het moeilijk. De grotere boer móét
de markt in, zegt Burgers. Die wordt een nog
serieuzere partner voor zijn afnemers en hij
wordt ook zo benaderd. „Hij moet van de hoed
en de rand weten, omdat hij er veel meer bovenop moet zitten. Alle kosten gaan bij hem
veel harder.”

Transparant
De markt is transparant, informatie is er genoeg, zeggen de meeste partijen. Maar telers
moeten die informatie wel willen opzoeken.
Ze kunnen veel gratis informatie vinden op de
goed bezochte websites www.aardappelinfo.
nl of www.ui-info.nl, van Bureau Aardappel
`informatie (BAI) en Bureau Aardappel Informatie (BAI) van de Productschap Akkerbouw.
Daarnaast zijn er marktpagina’s van de bladen, een abonnement op DCA-Markt, noteringen van landbouwbeurzen, de transactielijst
voor de leden van VTA, termijnmarktnoteringen op de website van het Productschap
Akkerbouw, via hun handelaren. De lijst lijkt
onuitputtelijk. „De akkerbouwer die actief
zijn informatie opzoekt, wil op zijn minst even
goed geïnformeerd zijn als de handelaren die
bij hem op het erf komen”, zegt Burgers.
Douma vindt de markt niet altijd even transparant. „Boeren worden niet altijd even goed geinformeerd. Gevoelsmatig hebben we per deﬁnitie een achterstand ten opzichte van onze
afnemers. Om dat enigszins te verminderen,
moeten we de informatievoorziening in hapklare brokken op de keukentafel leggen.”
Dat geldt dan met name voor de informatie over de beursnoteringen en over de basis
waarop verwachtingen worden gebaseerd.

„We hebben daarom een overleg gehad met
LTO, Productschap Akkerbouw, Nederlandse
Akkerbouw Vakbond (NAV) en VTA. Deze organisaties gaan zich vanuit boerenkant buigen
over de vraag hoe we goede en heldere informatie panklaar bij de boer kunnen krijgen.
Het belang van advisering neemt toe.”
Goede, actuele informatie kost doorgaans geld.
Zowel de regionale landbouwbeurzen als DCAMarkt als VTA vragen geld voor hun marktinformatie. Maar gezien het volume dat de telers
te verkopen hebben, mogen de prijzen van die
diensten allerminst een drempel zijn om goed
beslagen ten ijs te komen. Een halve cent meer
voor het product maakt dat doorgaans ruimschoots goed.

Achterstand verkleinen
VTA heeft zichzelf als doel gesteld om de informatieachterstand van akkerbouwers te verkleinen. Dat doet de vereniging onder meer via
een lijst per product van alle transacties van de
leden op de website. Leden kunnen inloggen
om de lijst te zien en hun eigen transactie op
de lijst te plaatsen. De Bruijne: „Dat is dus altijd up-to-date informatie. Dit in tegenstelling
tot sommige marktpagina’s in de bladen, dat
is altijd een paar dagen vertraagd.” Daarnaast
heeft VTA intermediairs. Dat zijn de handelsbedrijven Agrotrade voor de aardappelen en
PPA voor de uien. Leden kunnen gratis met
beide handelaren bellen om te horen wat er
speelt in de markt. „Het is belangrijk dat de informatie komt van mensen die ook in de handel zitten. Als iedereen roept dat de prijs een
dubbeltje is, dan weten zij of je die prijs ook
echt ergens kunt maken.” De leden van VTA
kunnen ook handel doen via de intermediairs,
maar dat is zeker geen verplichting.

Teler moet informatie
De handel ziet ook voordelen in zo’n prijsinformatiesysteem. Jan van Strien van PPA is
niet bang dat hij met het informeren van de
telers zichzelf in de vingers snijdt, doordat
hij bijvoorbeeld te veel informatie blootgeeft.
„Ik kan m’n werk niet goed doen als de teler
onvoldoende en onvolledig is geïnformeerd”,
zegt hij. PPA is commissionair voor uienverpakkers en -verwerkers en heeft ook een uienpool. „Handel doe je op basis van vertrouwen
en dat vertrouwen heb je verdiend, dat bouw je

op. Je kunt iemand maar eenmaal belazeren.
Als je volgend jaar weer handel wilt doen, dan
laat je dat wel uit je hoofd.”
Toch heeft hij een kanttekening bij het prijsinformatiesysteem: het moet volgens Van Strien
wel echt alle transacties vermelden om waardevol te zijn voor de teler. „Alleen dan geeft
het een goed beeld van de markt. Stel dat
twaalf partijen zijn verhandeld voor 10 cent,
twee voor 12 en één voor 14 cent per kilo, en
de lijsten melden alleen twee partijen voor 10,
twee voor 12 en één voor 14. Daar kun je niets
mee, dan ben je nog niet goed geïnformeerd.”
Dat de akkerbouwer voor de genoemde prijzen daadwerkelijk handel kunnen doen, is een
voordeel vergeleken met de noteringen van de
Nederlandse landbouwbeurzen. Die noteringen zijn op basis van gedane zaken, dus altijd
een conclusie achteraf. Wat dat inhoudt, hebben sommige uientelers rond Pinksteren 2008
kunnen ervaren. De notering stond op 16 cent,
maar handel was er niet. Van Strien: „Een teler kan zich dan wel rijk rekenen, maar als hij
met het juiste prijsinformatiesysteem ziet dat
er maandag niets is verkocht, dinsdag weer
niet, woensdag niet en die situatie duurt anderhalve week, dan moet er toch een lampje
gaan branden.”

Blijf niet hopen
Belangrijk advies is in elk geval om zakelijk te
zijn. Boeren zijn niet zakelijk genoeg in hun handel en laten geld liggen. „Emotie is een slechte
raadgever”, zegt Almekinders. Hij noemt het een
veel voorkomende fout dat mensen teleurstellingen uit het verleden te snel willen goedmaken.
„Dat je vorig jaar geen goede prijs hebt gerealiseerd, moet je er dit jaar niet van weerhouden om voor een redelijke prijs handel te doen.
Bekijk het zakelijk en van jaar tot jaar.” Zaken
doen zodra de prijs bovengemiddeld is, luidt zijn
devies. „Blijf dan niet hopen op een nog hogere
prijs, want daarmee gaat het vaak mis.”
De cijfers laten zien dat de boeren die jaar in
jaar uit niet wachten op de allerhoogste prijs.
maar verkopen voor bovengemiddelde prijzen
daar op lange termijn het meest aan overhouden. Ook Burgers heeft een advies voor het
verkoopmoment: „Je moet altijd aan de shortlist van de koper zijn. Als je gebeld wordt als
de prijs stijgt, dan zit je goed.”
Wie hulp zoekt bij het bepalen van dat verkoopmoment, is bij de bankier aan het goede

adres. „Samen met de accountant kunnen we
voor onze klant een prognose maken.” Dat
geeft de akkerbouwer een duwtje in de rug
om daadwerkelijk te verkopen als die prijs er
is. Schipper herkent dat. „Het overzicht ontbreekt bij de akkerbouwer. Ze hebben geen
idee bij welke prijs ze afscheid gaan nemen
van hun producten.” Dat geldt voor zowel contractprijzen als actuele marktprijzen voor vrije
producten.

Kostprijs

‘Er blijven
elk jaar
duizenden
euro’s
liggen’

De Bruijne vindt het niet zo moeilijk voor welke
prijs hij afscheid neemt. „Ik ben groot voorstander van contracten met een prijsniveau waarbij
de teler geld verdient. Het gaat erom dat iedereen goed geïnformeerd zijn handel kan doen en
daarbij het gevoel heeft dat hij een normale deal
doet. Ik ben tegen contractprijzen waarvoor de
telers het product niet kunnen telen.”
Probleem is echter dat veel telers hun kostprijs
niet kennen, stelt de akkerbouwer. Maar dat de
prijzen vaak onder kostprijsniveau liggen, is
voor hem duidelijk. „Wij telen 35 tot 40 hectare
frietaardappelen, waarvan de helft is afgedekt
met diverse contracten. We doen zaken met
verschillende afnemers. Maar per saldo hebben we een bovengemiddelde opbrengst nodig om een fatsoenlijk saldo te halen. Daarom
moeten we ons anders in de markt opstellen.”
Akkerbouwer Douma is uiteraard ook voorstander van hogere prijzen. Hij denkt echter dat
het bij de aardappelen ontbreekt aan marktwerking. „Bij peen en uien is veel marktwerking.
Die markten worden dan ook redelijk goed en
intensief gevolgd door de telers. Bij de aardappelen is het anders. Zo’n 80 procent van het product is op voorhand al gekocht. Dat is de dood
in de pot voor de aardappelhandel. Prettig voor
de verwerker en de afnemer, maar voor de boer
is het niet goed. We moeten er hard aan werken
om dat te veranderen. Want ons bestaansrecht
staat of valt met de marktwerking.”
Natuurlijk hebben telers en industrie elkaar
hard nodig, zegt Douma. „Dankzij de grote
frietindustrieën zijn we ook een grote sector.
We moeten daarom elkaars belang voor ogen
houden. Maar in Nederland gebeurt het teveel
dat akkerbouwers als het ware in de hoek
worden gezet met de opmerking ‘wacht maar
af, we regelen het voor je’. Het is voor ons erg
belangrijk dat we de regie over ons product in
eigen hand houden.”
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