ECONOMIE VLAAMS ZUIVELLANDSCHAP

Onrust houdt aan in
Vlaams zuivellandschap
Groeiende Vlaamse melkveebedrijven zorgen voor meer melk, die de
zuivelverwerkers maar moeilijk kunnen verwaarden. Het leidt tot
dwingende contracten of zelfs tot het stopzetten van melkleveranties.
Alleen Milcobel heeft nog ruimte en verwacht tientallen nieuwe leden.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

‘H

et wordt Vlaamse melkveehouders steeds
moeilĳker gemaakt om melk te mogen leveren.’ Melkveehouder Hans De Ruyter uit
Stalhille beschrĳft het sentiment dat heerst onder
de Vlaamse melkveehouders die tot 1 januari 2019
de melk leveren aan FrieslandCampina. De Ruyter is
woordvoerder van de producentenorganisatie Dairycam, waarin de melkleveranciers van FrieslandCampina vertegenwoordigd zĳn. ‘Drie jaar geleden moesten er noodgedwongen 443 producenten vertrekken
van FrieslandCampina’, zo schetst De Ruyter de situatie. ‘De overige 380 leveranciers kregen een afnamegarantie tot 2019. Om volgend jaar te mogen leveren,
moeten we nu een contract tekenen met nieuwe
eisen, terwĳl het contract geldt voor onbepaalde tĳd.
Voor boeren betekent dat investeren, terwĳl er geen
zekerheid is hoe lang de melk wordt opgehaald.’
Zo wordt voor Vlaamse leveranciers weidegang verplicht en gelden er strengere eisen voor melkkwaliteit en duurzaamheid. Maar er is vooral onvrede
omdat er, in navolging van Nederland, grenzen worden gesteld aan groei. ‘Ik heb dagelĳks boze boeren
aan de telefoon. Boeren met uitbreidingsplannen
gaan noodgedwongen op zoek naar een andere melkfabriek. Maar veel keus is er niet, alleen bĳ Milcobel
lĳken we welkom’, aldus De Ruyter.
Milcobel bevestigt via woordvoerder Eddy Leloup dat
de fabriek volgend jaar ‘enkele tientallen melkveehouders’ als lid verwelkomt. ‘Maar dat zĳn niet alleen leveranciers van FrieslandCampina’, nuanceert
Leloup. ‘Er is dit jaar ook veel gebeurd bĳ Danone,
Bonimilch en BMG. Milcobel is een coöperatie, onze
leden krĳgen ophaalzekerheid. Dat is een belangrĳke
reden waarom boeren voor ons kiezen.’

of een lagere melkprĳs, of minder melk ophalen. Je
ziet dat sommige organisaties er heel gemakkelĳk
voor kiezen om boeren buiten de deur te zetten.’
De meeste Vlaamse veehouders die aan FrieslandCampina melk leveren, zĳn geen lid, waardoor er
ook geen afnameplicht geldt. ‘In 2015 hebben we
vanwege de onrust die er heerste, een driejarig contact aangeboden. Dat we nu een contract aanbieden
voor onbepaalde tĳd, is zoals we dat in het verleden
deden’, zo vertelt Jan-Willem ter Avest, woordvoerder van FrieslandCampina. ‘Bovendien is er steeds
meer vraag naar duurzaam geproduceerde weidemelk. Ook in België. Daar willen we op inspelen.’
Weidemelk heeft Milcobel ook, maar van verplichting is geen sprake, aldus Eddy Leloup. ‘We verwerken jaarlĳks 1,55 miljard kilogram melk. Dat is een
grote vĳver waar we uit kunnen vissen. Zo hebben
we boeren die weidemelk leveren, maar ik sluit in de
toekomst een melkstroom als VLOG-melk ook niet
uit. Maar we laten de keus om daaraan mee te doen,
aan de boer. We zĳn een coöperatie. Wat leden zelf
willen, is voor ons belangrĳk.’ l

Voor Vlaamse leveranciers
van FrieslandCampina
wordt weidegang verplicht

Lagere melkprijs of minder melk
Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen
Boerensyndicaat (ABS), ziet de ontwikkelingen met
lede ogen aan. ‘Bedrĳven zĳn afgelopen jaren met
soms tien, twintig procent gegroeid. Zuivelfabrieken
moeten al die melk verwerken tot producten met
meerwaarde. Als dat niet lukt, hebben ze de keuze:
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