Amersfoort, 22 november 2017
Onderwerp: Ledenraad stemt in met tijdelijke maatregel in geval melkaanbod de
verwerkingscapaciteit overstijgt
Geachte heer/mevrouw,
In de ledenraadsvergadering van 21 november 2017 heeft de ledenraad van FrieslandCampina
ingestemd met het voorstel van het bestuur en de executive board van FrieslandCampina om een
tijdelijke voorwaardelijke maatregel in te stellen die geactiveerd kan worden in geval het melkaanbod de
verwerkingscapaciteit van FrieslandCampina overstijgt. De tijdelijke voorwaardelijke maatregel kan
geactiveerd worden in de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.
Wij zijn ons er van bewust dat deze tijdelijke maatregel mogelijk een grote impact kan gaan hebben op
uw bedrijf. Toch heeft het bestuur de verantwoordelijkheid genomen om deze maatregel uit te werken.
Dit is uit voorzorg gedaan, gezien de vele onzekerheden over de ontwikkelingen van het melkaanbod.
Onze energie blijft erop gericht om activering van deze maatregel te voorkomen.
Balans melkaanbod-marktvraag-verwerkingscapaciteit
Een goede balans tussen de hoeveelheid geleverde melk, de verwerkingscapaciteit van
FrieslandCampina en de marktvraag, is een voorwaarde om de melk optimaal te kunnen verwaarden. In
2018 ligt de melkaanvoer naar verwachting weer hoger dan in 2017. De FrieslandCampinaverwerkingscapaciteit en gecontracteerde extra capaciteit bij derden lijkt voldoende om in 2018 de melk
van ons allemaal te kunnen verwerken en verwaarden. Om met elkaar een mogelijke onbalans te
voorkomen en daarmee een negatief effect op de melkprijs, is ieder lid in oktober gevraagd om toe te
werken naar een gelijkmatigere aanvoer van de melk in 2018. Dit door te streven naar een reële veeplanning en melkproductie op basis van de eigen beschikbare fosfaatrechten.
Activering tijdelijke voorwaardelijke maatregel als melkaanbod de verwerkingscapaciteit
overstijgt
Activering van de tijdelijke voorwaardelijke maatregel is afhankelijk van de omvang en de duur van de
verwachte onbalans tussen melkaanbod en verwerkingscapaciteit. Bij activering van deze maatregel zal
FrieslandCampina tenminste 14 kalenderdagen van te voren de leden-melkveehouders informeren.
Activering van de tijdelijke maatregel is in beginsel voor vier weken. De maatregel blijft geactiveerd
zolang het verwachte melkaanbod de verwerkingscapaciteit overstijgt. De tijdelijke maatregel is van
toepassing op alle leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A..
Structurele verbetering van de balans
Een centraal thema in de coöperatieve visie, Melk met Meerwaarde, is ‘waarde voor ons’. Een goede
balans tussen de door ons geleverde melk, de marktvraag en de verwerkingscapaciteit van de
onderneming is een voorwaarde voor maximale waarde voor het collectief. Om deze balans
structureel te verbeteren en zo ongewenste tijdelijke maatregelen te voorkomen, werken we samen
met de onderneming aan de uitwerking van oplossingen. In 2018 gaan we daarover in gesprek en
samen met u aan de slag om dit te realiseren.
Meer informatie
In de bijlage vindt u een uitleg van de tijdelijke voorwaardelijke FrieslandCampina maatregel. Deze
week ontvangt u per brief uw bedrijfsspecifieke vergelijkingsvolume per dag. In de komende weken
volgt meer informatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met de binnendienst via e-mailadres
binnendienst@frieslandcampina.com of via telefoonnummer 033–7133000.
Met vriendelijke groet,
Namens het coöperatiebestuur,

Frans Keurentjes
voorzitter bestuur Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
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Bijlage: Toelichting tijdelijke voorwaardelijke FrieslandCampina maatregel
Drie referentieperiodes
Om de tijdelijke voorwaardelijke maatregel uit te kunnen voeren, wordt voor elk bedrijf een
vergelijkingsvolume per dag vastgesteld op basis van de totale hoeveelheid geleverde melk in een
referentieperiode. FrieslandCampina heeft drie referentieperiodes bepaald:
Referentieperiode 1*
•
1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 voor 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018;
•
1 april 2016 tot en met 30 juni 2016 voor 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018.
Referentieperiode 2
•
1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017 voor 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018;
•
1 april 2017 tot en met 30 juni 2017 voor 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018.
Referentieperiode 3**
•
17 september 2017 tot en met 15 oktober 2017.
* Indien referentieperiode 1 op uw bedrijf van toepassing is dan wordt uw vergelijkingsvolume met 2%
verruimd.
** Indien referentieperiode 3 op uw bedrijf van toepassing is, geldt dat het vergelijkingsvolume wordt
gemaximeerd op 1,1 maal het vergelijkingsvolume van referentieperiode 2.
Vergelijkingsvolume per dag
Om het vergelijkingsvolume voor uw bedrijf te bepalen, is de totale hoeveelheid melk die u hebt
geleverd vanaf deze locatie in de betreffende referentieperiode bij elkaar opgeteld. Dit totaal is gedeeld
door het aantal kalenderdagen in de referentieperiode. Dit is het vergelijkingsvolume per dag. Bij de
bepaling van het vergelijkingsvolume is de administratieve knip van toepassing. Bij de keuze voor de
referentieperiode door FrieslandCampina wordt standaard de referentieperiode met het hoogste
vergelijkingsvolume geselecteerd.
90% inhouding op maandelijkse (bio)garantieprijs over melkvolume boven
vergelijkingsvolume
•
Het vergelijkingsvolume wordt maandelijks vergeleken met de geleverde hoeveelheid melk in de
betreffende maand. Voor leden-melkveebedrijven waar de werkelijk geleverde hoeveelheid melk
boven het maandelijkse vergelijkingsvolume ligt, geldt een inhouding van 90 procent op de
maandelijkse (bio)garantieprijs over de geleverde hoeveelheid melk boven het vergelijkingsvolume.
•
De inhouding kan niet hoger zijn dan 25% van het uit te betalen maandelijkse melkgeld. Indien de
inhouding hoger is dan 25% van het uit te betalen melkgeld, wordt dit verrekend met opvolgende
melkgeldnota’s (eventueel ook na 30 juni 2018).
Toeslag over minder geleverde melk ten opzichte van vergelijkingsvolume
•
Het vergelijkingsvolume wordt maandelijks vergeleken met de geleverde hoeveelheid melk in de
betreffende maand. Voor leden-melkveebedrijven die minder melk leveren dan het maandelijkse
vergelijkingsvolume, geldt een toeslag.
•
De toeslag bestaat uit twee delen: een coöperatief deel en een stimuleringsdeel.
- Het coöperatieve deel wordt gefinancierd uit de inhoudingen. Het totale bedrag van de
inhoudingen wordt uitbetaald aan de leden-melkveehouders naar rato van de minder geleverde
melk ten opzichte van het vergelijkingsvolume voor de betreffende maand.
- Het stimuleringsdeel van 0,10 euro wordt vergoed over de minder geleverde melk ten opzichte
van het vergelijkingsvolume. Voor dit onderdeel wordt per kalendermaand maximaal 3,67
miljoen euro ter beschikking gesteld. Het stimuleringsdeel wordt gefinancierd door de
onderneming. Wanneer meer dan 36,7 miljoen kilo melk per maand in aanmerking komt voor
de toeslag, wordt de maximale hoeveelheid melk waarover de toeslag kan worden ontvangen
pro rata aangepast.
•
De hoogte van de totale toeslag is maximaal de maandelijkse (bio)garantieprijs over maximaal
10.000 kg minder geleverde melk ten opzichte van het vergelijkingsvolume per maand.
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De hoogte van de toeslag wordt maandelijks vastgesteld. Bedrijven die minder dan 25% van hun
vergelijkingsvolume geleverd hebben en bedrijven die in de betreffende periode in de
(administratieve) melkweigering zitten of hebben gezeten worden uitgesloten voor het ontvangen
van de toeslag.
Het totaal van de toeslag (het coöperatieve deel en het stimuleringsdeel) van de tijdelijke
voorwaardelijke maatregel, zal nooit meer bedragen dan de dan geldende maandelijkse
(bio)garantieprijs. Indien de berekende totale toeslag hoger is, wordt de toeslag van het
stimuleringsonderdeel van de voorwaardelijke tijdelijke maatregel verlaagd.
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