ACHTERGROND ZUIVEL

Onrust kost RFC

272 miljoen kilo melk
FrieslandCampina verliest per 1 januari
2022 239 melkveebedrijven met
in totaal 272 miljoen kilo melk.
De zuivelcoöperatie sluit niet uit
dat ze vanaf 2023 weer nieuwe
leden aanneemt.
TEKST JELLE FEENSTRA

Vertrekkende leden zorgen voor
de nodige overcapaciteit
bij FrieslandCampina
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‘Z

owel de coöperatie als het bedrijf staat er veel beter
voor dan vijf jaar geleden. We staan op alle fronten
in “poleposition”.’ De woorden die toenmalig voorzitter Frans Keurentjes in mei van dit jaar uitsprak bij zijn
vertrek, galmen na. Toen al wekten zijn woorden verbazing,
omdat FrieslandCampina financieel achteruitboert en er
onder leden-melkveehouders onrust en ontevredenheid is.
Nog geen half jaar later is dat alleen maar toegenomen.
De halfjaarcijfers wijzen opnieuw op een jaar zonder prestatietoeslag, terwijl per 1 januari 2022 239 melkveebedrijven
met een totale plas van 272 miljoen kilo melk FrieslandCampina verlaten.

Onrust explodeert
De onrust in de coöperatie kwam de afgelopen weken tot een
uitbarsting. Eerst vertrok bestuurslid Frans van den Hurk. De
Brabantse melkveehouder zat er pas acht maanden en was in
het bestuur een vertolker van de onvrede bij leden. Hij wilde
snel veranderingen doorvoeren, tot en met bemoeienis met
het personeelsbeleid aan toe. Het bestuur stak daar een stokje
voor, waarna Van den Hurk het voor gezien hield. Tot verbijstering van velen stapte even later ook voorzitter Erwin Wunnekink op. Hij was pas drie maanden voorzitter. Wunnekink
verklaart met zijn vertrek een statement te willen maken
naar melkveehouders en stakeholders. Samengevat: snel stoppen nu met polariseren, discussiëren en elkaar bevechten.
Elze Jellema, melkveehouder en lid van de raad van commissarissen van FrieslandCampina, ging tijdens een speciaal
ingelast ledenwebinar in op de onrust. Zij stelt dat een
steeds groter wordende groep leden het moeilijk vindt vertrouwen te houden. ‘Leden hebben zich de afgelopen jaren
meerdere malen maximaal uitgerekt om de coöperatie te
helpen. Ik noem de aanpassing van de garantieprijssystematiek, toestemming op achtergesteld melkgeld en de ledenfinanciering. Dat in combinatie met een tendens van steeds
terugkerende en teleurstellende resultaten, zoals geen prestatietoeslag, maakt leden vertwijfeld.’
Diverse leden-melkveehouders ervaren de alsmaar toenemende bemoeienis met de bedrijfsvoering als buitenproportioneel, zeker de sancties die erop staan. Nog een scherp
discussiepunt binnen de coöperatie is de vergoeding voor
bijzondere melkstromen, zoals die voor PlanetProof. Moet je
die nu samen verdienen en verdelen of bedeel je alle geld
toe aan de melkveehouders die kunnen meedoen in deze
melkstroom? Ook zaken als dat leden het kleine voorschot
op de prestatietoeslag vorig jaar moesten terugbetalen, de
premie voor een vrijwillig vertrekkende financieel directeur
en het aanhoudende geflirt van de boerencoöperatie met
ngo’s waar boeren weinig mee ophebben, wekken ergernis.

Ledenraad mist leiderschap
Betrokkenen zijn terughoudend in hun commentaar naar
buiten. Maar uit een rondgang langs leden, ledenraadsleden
en bestuurders komt helder naar voren dat de veertien voorzitters van de ledenraad van FrieslandCampina Wunnekink
min of meer dwongen tot opstappen. ‘Er was sprake van een
onhoudbare situatie, er moest iets gebeuren’, stelde Jochem
van der Starre, voorzitter van ledendistrictsraad Noord-Holland, op het eerder genoemde webinar. Wat de situatie nu
precies zo onhoudbaar maakte, wordt niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het om een optelsom van factoren. Op basis
daarvan legde de ledenraad bij het bestuur de vertrouwensvraag neer, met de eis dat er iets moest gebeuren. De ledenraad mist leiderschap en transparantie bij het bestuur. ‘De

ledenraad is vaak weggezet als een club van ja-knikkers. Maar
ik denk dat er nu toch een duidelijke lijn is getrokken’, aldus
Van der Starre. Het hele bestuur heeft volgens ingewijden
serieus overwogen op te stappen.

Wunnekink moest verbinden
Saillant is dat in mei, na het vertrek van Keurentjes, Wunnekink nog naar voren werd geschoven als de man die de verbinding met de leden moest herstellen. De Nationale Coöperatieve Raad (NCR) had net de vernietigende conclusie
getrokken dat meer dan de helft van de leden-melkveehouders zich amper tot niet betrokken voelt bij FrieslandCampina. Uitgerekend de man die dat moest bewerkstelligen,
Wunnekink, stapt na ruim drie maanden op. Het lijkt op een
afrekening met de oude bestuurscultuur. Keurentjes en Wunnekink waren bestuurders die erbij waren toen de bomen
dankzij ‘booming China’ nog tot in de hemel groeiden. Nu
zijn ze afgerekend op verkeerde keuzes, een gebrek aan leiderschap en aan open communicatie naar de leden.
Melkveehouder Bennie Stevelink, lid van FrieslandCampina,
stelt op het melkveehoudersforum Prikkebord dat een deel
van de ledenraad powerplay heeft willen spelen in de richting
van het bestuur. ‘Welk belang van de leden van RFC is hier
nu mee gediend?’ Een andere melkveehouder die niet met
naam wil reageren, beaamt dat. ‘Spijtig dat de ledenraad en
het voorzittersoverleg het spel uit emotie zo hoog hebben
gespeeld. Erwin was op dit moment de beste voorzitter die
het bestuur had.’

250 miljoen euro winst China weg
CEO Hein Schumacher en CFO Hans Janssen hebben op een
tweede ledenbijeenkomst geruchten ontzenuwd dat FrieslandCampina op omvallen staat. Als belangrijkste verklaring
voor de tegenvallende resultaten wijzen ze op het wegvallen
van de enorme winsten in kindervoeding op de Chinese
markt. Toen Schumacher kwam, haalde FrieslandCampina
daar jaarlijks een kwart miljard euro van de winst vandaan,
dat is gedaald naar nul. Wat ook zwaar op de resultaten
drukt, is dat FrieslandCampina vóór de afschaffing van de
melkquotering fors investeerde in verwerkingscapaciteit.
Die wordt lang niet benut. Er is door de komst van fosfaatrechten en leden die weggaan een overcapaciteit van zo’n
100 miljoen kilo melk per jaar. FrieslandCampina heeft al
13 fabrieken gesloten, er zijn inmiddels 1000 arbeidsplaatsen
weg. ‘Maar nu er weer 239 boeren met 272 miljoen kilo melk
vertrekken, moeten we onze capaciteit daar verder op aanpassen’, aldus Schumacher.
De zuivelonderneming legt de focus de komende drie jaren
op drie onderdelen: consumentenmerken, de out of home
markt en ingrediënten. Volgens Schumacher boeren alle drie
onderdelen goed vooruit, maar zijn ze nu nog niet in staat
om het grote verlies uit kindervoeding te kunnen compenseren. Voeg daarbij dat FrieslandCampina op last van de rechtbank nog 57 miljoen euro aan te veel in rekening gebrachte
kosten moet betalen aan een Thaise klant en het is waarschijnlijk dat er opnieuw geen prestatietoeslag komt over
2021. Lichtpunt is dat de melkprijs inmiddels op 39,5 cent
per kilo melk zit.
Bestuurslid Hans Hettinga gaf tijdens het webinar aan dat het
toelaten van nieuwe leden niet langer onbespreekbaar is. Het
punt zal tijdens de driejaarlijkse evaluatie van het aannamebeleid in 2022 onderwerp van gesprek zijn. Het bestuur is
intussen naarstig op zoek naar twee nieuwe bestuursleden en
een voorzitter. l
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