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Na de vrijmaking van de melkproductie op Europees niveau begint het te serieus te rammelen bij de kopers: 
er is een snellere groei dan verwacht bij de producenten en dat moet blijkbaar afgerekend worden op de 
rug van de producenten. Nadat een groep jonge melkveehouders vorige week voor de deur van Danone 
ging staan met een pleidooi voor hun vrije bedrijfsontwikkeling, in een poging om hun toekomstplannen niet 
in duigen te zien vallen, zit er nu ook een haar in de boter bij FrieslandCampina Belgium. De zeer actieve 
producentenorganisatie van leveranciers aan FrieslandCampina Belgium wordt, ondanks eerdere beloften 
en de huidige communicatie vanwege het management van FrieslandCampina, opnieuw niet als evenwaar-
dige gesprekspartner aanzien. Een herhaling van toen we, samen met de producentenorganisatie, in 2015 
reeds met lede ogen moesten aanzien hoe FrieslandCampina de helft van hun Vlaamse melkveehouders 
op straat zette zonder enig voorafgaand overleg. Van gestructureerd overleg met wederzijdse inbreng is 
al geruime tijd geen sprake meer en de wil wordt van hogerhand opgelegd, zoveel is duidelijk. Dit is een 

aanfluiting van alle afspraken en gedragscodes die spreken over faire handelsrelaties in de keten en die bol staan van respect voor 
andere schakels in de keten. 

De rol van producentenorganisaties, in dit geval in de zuivelsector, wordt dus duidelijk niet door alle schakels in de keten op dezelfde 
manier ingevuld. Dat valt ten zeerste te betreuren omdat net dat instrument door de politiek steeds duidelijker naar voor geschoven 
wordt als dé manier om de positie van de land- en tuinbouwer in de agro-voedingsketen te versterken. Het verhaal van de Vlaamse 
leveranciers aan de zuivelgigant met beslissingscentrum in Nederland is tekenend voor hoe grote concerns steeds vaker omgaan 
met hun producenten-leveranciers. We herkennen in het verhaal van de melkveehouders bij Danone en FrieslandCampina Belgium 
ook wat we zien gebeuren in andere sectoren, zoals vorig jaar in de suikersector. Daar ligt bij vele bietplanters van de Tiense Sui-
kerraffinaderij nog steeds een zware steen op de maag over de manier waarop de prijsvorming in post-quotum tijdperk tot stand 
kwam en over de houding daarin van het moederhuis Südzucker in Duitsland. 

Het is duidelijk dat onze Vlaamse land- en tuinbouwwereld nood heeft aan een gezonde discussie met de andere schakels in de 
keten over de manier waarop de rol van de producentenorganisaties ingevuld wordt en of er in relaties met privéondernemingen wel 
(voldoende) ruimte voor gelaten wordt.  Wat vandaag aan het gebeuren is bij FrieslandCampina Belgium is des te pijnlijker omdat 
de Nederlandse moedermaatschappij van de Vlaamse vestiging, die opereert als naamloze vennootschap en dochteronderneming, 
een pure coöperatie is. Daar wordt blijkbaar de botte bijl graag ter hand genomen: 443 leveranciers werden buiten gezwierd in 
2015, voor 170 van de 400 overblijvers anno 2018 wacht een onzekere tijd van extra investeringen om toch maar te voldoen aan de 
nieuwe leveringsvoorwaarden of de weg naar een andere koper. Of de 230 anderen een lange toekomst met FrieslandCampina in 
België mogen voorop stellen is ook helemaal niet zeker aangezien de vraag om volwaardig lid te kunnen worden van de Neder-
landse coöperatie negatief beantwoord werd de voorbije zomer. In de plaats ervan wordt een nieuw leveringscontract onder de 
neus geduwd, te nemen of te laten.

Zo worden de  producenten uiteindelijk zelf melkkoe van hun afnemer.
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