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De voorbije weken kenden de melkprijzen een mooie heropleving als gevolg van het iets kleinere aanbod en de 
wat aantrekkende vraag uit onder andere China. De spotmarkt echter heeft vorige week een serieuze prijsval 
gekend waardoor de zenuwen opnieuw gespannen staan en er toch wat ongerust vooruitgekeken wordt. De 
situatie op de internationale markt is wat ze is en ze is behoorlijk bepalend voor wat kan betaald worden in 
België, zeker met de hoge kostenstructuur en de productenportefeuille die bij ons en vooral in Vlaanderen ge-
handhaafd wordt. Menig melkveehouder ziet met lede ogen aan wat er bij ons gebeurt, blijft bij de pakken zitten 
en ondergaat gedwee de prijsvorming. Maar na het dumpen van vierhonderd melkveehouders door Friesland-
Campina Belgium in 2015, nemen nu de melkveehouders zelf het zekere voor het onzekere en stappen ruim 
honderd melkveehouders over van de grootste coöperatie in Vlaanderen naar de Waalse evenknie. Ongezien 
in ons land en blijkbaar helemaal niet verwacht door Milcobel, waar de eendracht in de bestuurskamer blijkbaar 

boven de voeling met het veld staat. Onbegrijpelijk voor wie zich als collega-melkveehouder zou kunnen gedragen en ideaal geplaatst 
is om de temperatuur te meten onder collega’s om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Integendeel, na het bestuurlijke débacle 
rond de overname van de grote groep FrieslandCampina Belgium eind 2015, waarbij de nieuwelingen een cheque coöperatief kapitaal 
meekregen, beseft men blijkbaar nog steeds niet hoe diep de bestuurlijke dwalingen inhakten bij de reeds jaren bijdragende leden-le-
veraars. Op de verschillende ledenvergaderingen nadien werden opmerkingen daarover op hautaine wijze de kop ingedrukt, voeg er 
nog de extra doorrekening van ophaalkosten bij de kleiner dan gemiddelde leveraars, de onmacht bij de melkprijsvorming de voorbije 
zomer en de miscommunicatie over weidemelk waaruit blijkt dat die uiteindelijk liever toch niet opgehaald en betaald zou worden. 
Onbegrijpelijk voor wie de coöperatie een warm hart toedraagt en ooit overtuigd was van het ideale plaatje waar een coöperatie voor 
hoort te staan. We verwijzen daarvoor graag naar de basisprincipes van coöperatief ondernemen, waarover Milcobel bovendien zelf 
ook regelmatig getuigt op publieke fora.

De aanleiding voor de massale uitstroom dringt blijkbaar nog steeds niet door tot de bestuurders en directie. Neen, vandaag wordt zelfs 
nog eens ferm nagetrapt met de droge mededeling dat wie uittreedt uit de coöperatie de eventuele nabetaling over het jaar 2016 niet zal 
ontvangen wanneer hij geen lid-leveraar meer is op 1 juli 2017. Een bestuurlijke beslissing die snel-snel genomen werd voor Kerstmis en 
terloops gemeld werd aan de leveraars in een flash-bericht begin januari. Opnieuw een staaltje van het misprijzen ten opzichte van de 
leveraars. Op de ABS-stand op Agriflanders waren de eerste bezoekers op de stand ontevreden Milcobel-leveraars en ze bleven komen 
tot de laatste uren. Onze buurstand op Agriflanders was Milcobel. Had het één met het ander te maken? Zeker niet, het ongenoegen zit 
gewoon zó diep dat het eruit moest. De vraag om de laatste bestuurlijke beslissing over de nabetaling juridisch te bekijken hebben we 
opgepikt en daar zullen we ook gevolg aan geven. 

Wat nu gebeurt kon iedereen met een beetje gezond boerenverstand zien aankomen. Het is niet alleen de melkprijs die de onvrede deed 
groeien. Indien Milcobel de ambitie van een echte boerencoöperatie te zijn wil waarmaken, dan kan je verwachten dat leden-aandeel-
houders ook effectief een woordje meepraten in het beleid van de melkerij. Er is inderdaad een vernieuwde Raad van Bestuur waarin 
vertegenwoordigers van de boeren opgenomen zijn. Milcobel legde echter zelf strikte voorwaarden op aan deze vertegenwoordigers en 
selecteerde uit een select clubje. Hebben zij vandaag echt wel iets in de spreekwoordelijke pap te brokken en nemen ze hun bestuur-
lijk mandaat in het coöperatief model van Milcobel als échte vertegenwoordigers van de collega-melkveehouders op zoals het hoort 
of wentelen ze zich in de comfortabele en bevoorrechte positie? Echte vertegenwoordigers zouden wellicht ook niet toestaan dat hun 
coöperatie melk aankoopt van grote buitenlandse producenten tegen een hogere prijs dan de melk van Vlaamse leveraars. 

Natrappen wordt op een voetbalveld bestraft met een rode kaart. In de zuivelwereld wordt daar soms voor geapplaudisseerd. Begrijpe 
wie kan!
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