ACHTERGROND FAIREBEL VLEES

Meerwaarde voor

Naast voorzitter van Fairebel Vlees is
Dries Timmerman (rechts) ook actief
als jurylid voor Belgisch witblauw

de beurs van de boer
Belgisch rundvlees herkenbaar maken in de
winkel én een puur product afzetten. Dat is de
ambitie van Fairebel Vlees. Daarmee haakt de
Belgische rundvleessector zijn wagon aan die
van Fairebel Melk. Een gesprek met medeinitiatiefnemer Dries Timmerman,
vleesveehouder in Jabbeke.
TEKST WIM VEULEMANS
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D

e voorbije maanden waren bijzonder druk
voor vleesveehouder Dries Timmerman (40)
uit het West-Vlaamse Jabbeke. De Producentenorganisatie Vleesvee (POVV) ging immers een
samenwerking aan met Faircoop, de coöperatie achter
het bekende merk Fairebel. Nadat Fairebel zich de
voorbije tien jaar steeds heeft gericht op de afzet van
melk, wil de Belgische coöperatie voortaan ook rundvlees en fruit onder hetzelfde merk gaan vermarkten.

Nu is het momentum
Voor de afzet van rundvlees ging Faircoop een samenwerking aan met POVV. Samen richtten ze Fairebel
Vlees op. Dries Timmerman trekt samen met een
aantal collega-vleesveehouders de kar om de vleesaf-

veeteeltvlees OKTOBER 2020

VV10-interview Timmermans.indd 22

07-10-20 16:34

zet binnen Fairebel op te starten. ‘We krĳgen hiervoor heel veel ondersteuning vanuit de coöperatie’,
verduidelĳkt Dries Timmerman, die als bestuurslid is
toegetreden tot het bestuur van Faircoop. ‘Voorzitter
Erwin Schöpges zet zich volledig achter dit project en
gaat ook mee op pad richting de verschillende distributieketens.’
De voorbĳe weken maakte Timmerman een toer door
België met het Fairebel-verhaal. ‘Ik ben op een twintig
locaties in België onze nieuwe opzet gaan voorstellen.
Door COVID-19 waren we natuurlĳk verplicht om de
vergaderingen kleinschaliger te organiseren voor
minder veehouders. Intussen hebben een 350-tal
vleesveehouders de vergaderingen bĳgewoond.’
Over de aanleiding om met Fairebel Vlees te starten is
de vleesveehouder vrĳ duidelĳk. ‘Ondanks alle goede
bedoelingen hebben marketinginitiatieven de vleesveehouder tot nu toe nauwelĳks een euro opgeleverd.
Enkel de spelers in de keten afwaarts hebben er goed
bĳ gevaren. Met Fairebel Vlees gaan we voor een
sterk merk waarvan de producent eigenaar is en
dat een meerwaarde voor de portemonnee van de
boer oplevert.’
Daarmee duidt hĳ meteen de kern van het Fairebel
Vlees-concept, namelĳk een sterk merk uitbouwen
voor Belgisch rundvlees. Volgens Timmerman is het
– onder meer door de huidige gezondheidscrisis – nu
het momentum voor dit verhaal. ‘De consument
loopt meer dan ooit warm voor lokaal geproduceerd
voedsel met een sterk verhaal van de boer erachter.’

Eendracht maakt macht
Dries Timmerman spiegelt het initiatief graag aan
wat in de melkveesector is gebeurd met de zuivelproducten van Fairebel. ‘Fairebel Melk bestaat nu tien
jaar. De coöperatieve verkoop van zuivel aan de grootwarenhuizen heeft de melkveehouders-coöperanten
over die tien jaar gemiddeld een mooi rendement
opgeleverd. Met Fairebel Vlees gaan we voor een bonus van 1 euro per kg karkasgewicht voor koeien.’
Alle Belgische vleesveehouders kunnen instappen,
mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet
het gaan om gesloten, lokale en familiale bedrĳven,
waarbĳ de dieren op het bedrĳf zĳn geboren, opgegroeid en afgemest. Er wordt wel een minimum van
50 aanwezige dieren en 10 kalvingen opgelegd. Het
ras waarmee gewerkt wordt, speelt geen rol voor het
lidmaatschap, maar het moet een vleesras zĳn.
Een aantal op de lokale vergaderingen aanwezige
vleesveehouders vergeleek het concept met een soort
beurssysteem. Timmerman kan de vergelĳking ook
wel begrĳpen. ‘Het is inderdaad zo dat het rundvlees
dat we gaan vermarkten via Fairebel Vlees afkomstig
is van een beperkter aantal vleesveebedrĳven. Als je
dus lid bent van Faircoop, ga je niet automatisch
dieren leveren. Je investeert eigenlĳk in de meerwaarde die Fairebel Vlees gaat creëren op het afgezette
rundvlees. Die meerwaarde zal terugvloeien naar
onze leden.’
De dieren – enkel vrouwelĳke en van het Belgischwitblauwras – zĳn afkomstig van een beperkt aantal
vleesveebedrĳven en zullen allemaal gevoerd worden
met eenzelfde krachtvoer dat is samengesteld met de
universiteit van Luik en dat beschikbaar komt via een

Dries Timmerman:
‘Met Fairebel Vlees gaan
we voor een bonus van
1 euro per kg karkasgewicht
voor koeien’
aantal lokale veevoederhandelaren. Het vlees zal verwerkt worden via Q-group, waarmee Fairebel Vlees
een samenwerking is aangegaan.
In de eerste fase zullen zes producten in het gamma
zitten, waaronder steak, hamburger en entrecote, die
via het merk Fairebel in de markt gezet worden. ‘Ook
sneetjes rosbief komen in het aanbod’, geeft Timmerman aan. ‘Meerwaarde creëren doe je immers ook
door creatief te zĳn in de producten die je afzet. Via
deze voorgebakken rosbief kan je wat meer marge
maken.’

Bonus uit meerwaarde
Het is die meerwaarde die via een compensatiebonus
jaarlĳks uitbetaald wordt aan de leden van Fairebel
Vlees. Fairebel voorziet een extra bonus van 1,22 euro
per kilo op het product dat verkocht wordt in de winkel. Omgerekend geeft dit dan een extra van 1 euro
per kilo op het karkas (karkasrendement +/– 82%).
Timmerman legt het systeem uit via een voorbeeld.
‘Stel dat we in een jaar 1000 ton product verkocht
hebben onder label Fairebel, dan resulteert dit in een
meerwaarde van 1.220.000 euro om te verdelen onder
de aandeelhouders van Fairebel. Als we bĳvoorbeeld
48.800 aandelen aan lokale familiale vleesveehouders
hebben uitgeschreven, is elk aandeel van 100 euro
goed voor een compenserende bonus van 25 euro.
Met het aanbod van Fairebel Vlees trekken Timmerman en coöperatievoorzitter Schöpges momenteel
naar alle distributieketens in België. En dat doen ze,
net als voor de melkproducten, met een vaste verkoopprĳs voor elk product. ‘Over prĳs onderhandelen
we niet. Het is die prĳs of niet.’
Dat de prĳs van vlees van Fairebel wat duurder zal
zĳn in de winkel, is zo ook duidelĳk. ‘Maar dat hoeft
toch geen probleem te zĳn’, verduidelĳkt de vleesveehouder. ‘De melk van Fairebel is ook wat duurder dan
die van het huismerk en toch is er voldoende vraag
en afzet.’

Speerpunt innovatie
De coöperatie wil daarbĳ ook voor het vlees aan de
consument duidelĳk maken waarom dat vlees duurder is. ‘De consument moet begrĳpen waarom hĳ
meer betaalt en wat hĳ voor die prĳs krĳgt.’
De organisatie heeft dit najaar nog een uitgebreide
mediacampagne ingepland. Daarnaast vraagt ze aan
alle leden om a rato van hun aantal aandelen in Fairebel Vlees ook zelf één of meerdere dagen promotie te
voeren in de lokale winkels. Hiervoor is de nodige
ondersteuning vanuit Fairebel voorzien. Fairebel wil
zich vooral positioneren als een puur product, Bel-
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Enkel vrouwelijke witblauwen komen in het aanbod van Fairebel Vlees

gisch. Herkenbaarheid als Belgisch product
zal daarom ook sterk uitgespeeld worden.
Op dit moment wordt het Fairebel Vlees
besproken met de retail. ‘Uiteindelijk wil
niemand van de partners neen zeggen tegen zo’n project, maar een ja heb je ook
niet meteen, dat vergt wat tijd en overleg.’
Hij geeft ook aan geen voorstander te zijn
van exclusiviteit van het merk voor één
distributieketen.
Naast het sterke verhaal van de boer achter
het vlees steunt de coöperatieve verkoopstrategie op twee belangrijke innovaties.
‘Vooreerst hebben we via technologieontwikkeling de houdbaarheid van vers vlees

Dries Timmerman:
‘Over prijs onderhandelen we niet.
Het is die prijs of niet’
verhoogd van 6 dagen naar 11 dagen. Dat
betekent een serieuze meerwaarde voor de
retail, die zo haar afvalberg vanwege het
overschrijden van de gebruiksdatum met
30 procent kan verminderen.’
Een tweede innovatie waar Fairebel Vlees
mee uitpakt en die de retail maar ook de

consument moet overtuigen om Fairebel
Vlees te (ver)kopen, is de verpakking. ‘Deze
is 100% biologisch, 100% recycleerbaar en
bevat 70% minder plastic dan de gangbare
verpakkingen. In tijden waarin een duurzame productie overal te lande wordt gepredikt, is dit van onschatbare waarde.’ l

Hoe kan de vleesveehouder lid worden van Fairebel Vlees?
Faircoop en dus ook Fairebel Vlees werkt
met aandelen waarvoor een vleesveehouder
kan intekenen. Eén aandeel kost 100 euro en
men kan tot maximaal 50 aandelen kopen.
Met elk aandeel heeft men jaarlijks recht op
een compensatiebonus die telkens is gebaseerd op de verkoop van het voorafgaand
jaar. Zo zal de compensatiebonus voor de
afzet van 2020 worden uitbetaald na de
algemene ledenvergadering in 2021.
Vleesveehouders die er snel bij waren en
aandelen kochten vóór 30 september jongst-
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leden, komen zo al in aanmerking voor deelname aan de compenserende bonus van de
verkoop 2020 die betaald wordt in 2021.
Wie aandelen koopt tussen 1 oktober 2020
en 28 februari 2021 zal kunnen deelnemen
aan de compenserende bonus voor de verkoop van 2021. Wie afwacht en intekent vóór
28 februari 2022, heeft pas recht op een
bonus voor de afzet van 2022. Vanaf 1 maart
2022 is de volgende regeling van kracht: met
een inschrijving en betaling vóór 28 februari
van jaar x, neemt het coöperatielid met de

eerste 1000 euro deel aan de compenserende bonus (verkoop van jaar x) en met de
rest van het bedrag aan de bonus op de verkoop vanaf jaar x+2.
Meer dan 100 vleesveehouders hebben intussen aandelen verworven in Fairebel Vlees.
Ook voor niet-vleesveehouders is er een
mogelijkheid om aandelen te verwerven,
De aandelen die 50 euro per stuk kosten,
geven geen recht op de compenserende
bonus. Zij krijgen hun rendement uitgekeerd
via kortingsbonnen op de Fairebel-producten.
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