
Risicomanagement in de melkveehouderij een kans? 

Op 12 juni 2013werd op Nyenrode Business Universiteit een symposium over het managen 
van prijsrisico`s in agrarische markten georganiseerd. Tijdens het symposium kwamen diverse 
autoriteiten op dit gebied aan het woord.  Sprekers waren Prof.dr.ir. Joost Pennings 
(Hoogleraar WUR/UM), Kees Maas (directeur DCA), Herman Versteijlen (DG Landbouw) in 
Brussel en de heren Bas Boots (LLTB) en Niek Nielen (directeur Galatrada) die hun onderzoek 
Prijsrisicomanagement in de melkveehouderij kwamen toelichten tijdens het het symposium 
'Prijsrisicomanagement in de agrarische sector'.  

 
De Nederlands agrarische sector kenmerkt zich de afgelopen jaren, meer dan voorheen, door 
een toegenomen zakelijkheid. Overheden trekken zich op alle fronten terug; 'faciliteren in plaats 
van zorgen voor' is het credo.  
 
De comfortabele veilige omgeving die het Europese landbouwbeleid (GLB) altijd gevormd heeft 
gaat verdwijnen 'en komt niet meer terug'. Dit maakte Herman Versteijlen duidelijk. Voortaan is 
de primaire sector in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van haar 
inkomen. 
 
Het vangnet bestaat nog maar is voor melk gedaald van 28 cent naar 21,5 cent en dus een stuk 
lager geworden. Met het verdwijnen van het quotum verdwijnt ook de bovengrens van de 
melkproductie. Onze rol, zegt Versteijlen, is het creëren van een goede omgeving en zorgen 
voor transparantie en controleerbaarheid. Het initiatief voor het opzetten van risico-
instrumenten moet vanuit de private bedrijven komen', aldus Versteijlen. 
 
Produceren voor 21,5 cent is haast niet te doen en ook de budgeten om boeren te 
ondersteunen zijn flink gekrompen, waarmee feitelijk gesteld kan worden dat het vangnet niet 
echt een vangnet meer is, maar eerder een instrument die de zaken iets kan vertragen. 
Versteijlen benadrukte dat het vangnet niet meer terugkomt. Dit blijkt volgens hem ook uit het 
geld dat beschikbaar is voor ingrijpen op markten. Zo kent de EU een crisisfonds van 400 miljoen 
euro en is er 65 miljoen euro beschikbaar voor markten.  
 
 



Niet alleen op Europees niveau trekt de politiek zijn handen steeds meer af van de agrarische 
markt ook binnen de Nederlandse grenzen neemt de politiek steeds meer afstand. 'Toen we net 
het Melkprijs Garantiecertificaat gelanceerd hadden werden we door het ministerie van 
Economische Zaken Landbouw en Innovatie gevraagd om langs te komen', zegt Kees Maas, van 
DCA Groep. Dit was niet omdat ze subsidie wilde geven, maar omdat er nu een instrument is om 
risico's op bedrijfsniveau op te vangen. 'Gaat de melkprijs onderuit dan zegt de politiek: U had 
een garantiecertificaat kunnen kopen.' 
 
Echter om te leren omgaan met risico instrumenten is een heel anders kennisniveau nodig en 
daar schort het nog aan zo blijkt uit onderzoek van Niek Nielen en Bas Boots. Nielen benadrukte 
er veel behoefte is aan kennisontwikkeling. Net zoals Maas een dringende oproep deed richting 
de politiek om scholing in risicomanagement op middelbare en hogere scholen in te voeren en 
meer studiegroepen rondom het onderwerp op te zetten. 
 
Na 2015 is het gedaan met het melkquotum en krijgen melkveehouders te maken met de 
wereldmarkt. Dit brengt grote prijsschommelingen mee, maar nu is de vraag wie de 
verantwoordelijkheid moet nemen voor dit prijsrisico: de melkveehouder of de coöperatie? Het 
antwoord bleef uit op het symposium 'Prijsrisicomanagement in de agrarische sector'. In andere 
sectoren is gebruik van termijnmarkten al meer gemeengoed. In België zijn ze daarom 
begonnen met de Pig Trading Company (PTC). De reden dat varkenshouders daarmee begonnen 
zijn is dat het water ze tot aan de lippen staat.  
 
In Nederland is de situatie net even anders, omdat hier veel boeren leveren aan een coöperatie, 
waardoor ze een soort van poolprijs ontvangen. Oftewel de winsten en verliezen worden 
verdeeld over de hele groep. Dan komt ook de vraag bovendrijven wie het risico gaat managen 
wanneer het melkquotum, of bij de zetmeelaardappelen de zetmeelsteun, verdwenen is. Gaat 
de veehouder dat doen of moet de coöperatie dat doen? 
 

Joost Pennings, onder meer professor Finance aan de Universiteit 
Wageningen en de Universiteit van Maastricht, geeft aan dat voor een 
coöperatie zaken doen op de termijnmarkt interessant kan zijn vanwege 
het omlaag brengen van de kapitaalkosten, wat weer zorgt voor een hogere 
bedrijfswaarde.  
 
Bij coöperaties is men echter beducht voor speculatie. Met name waar 
het handelen op de termijnmarkt aangaat in verband met speculatie. 'Een 
speculant leeft gemiddeld drie maanden', geeft Pennings aan. 'Een 
Cargill deed bijvoorbeeld de uitspraak : 'Wij zijn de markt'. En dat klopt 
omdat ze precies weten wat de voorraden zijn en wat er uitgaat en inkomt. 
Bovenal wil je met de termijnmarkt je prijsvolatiliteit verminderen.' 
 

Vooral voor bedrijven met een eenzijdig productpakket kan de termijnmarkt uitkomst bieden, 
omdat die veel meer tegen de wereldmarkt aanleunen. FrieslandCampina heeft daarentegen 
zo'n groot productpakket dat ze veel minder hinder ondervinden van de wereldmarkt.   

http://www.boerenbusiness.nl/profiel/item/10793415/Kees-Maas
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Het is echter geen vast gegeven dat het hele bedrijf er aan mee moet doen. Er zitten grote 
verschillen tussen ondernemers, waarbij een zwaar gefinancierde jonge ondernemer veel meer 
animo zal hebben voor een alternatief contract dan een oudere, vrijwel hypotheekvrije 
ondernemer.  

 
Voor coöperaties blijft het een lastige materie maar Bas Boots is ervan overtuigd dat de markt 
gaat bewegen. 'Je hebt te maken kopieergedrag; wanneer de buurman het doet volgen er meer. 
Er zullen langere periodes van lagere prijzen komen.' Fonterra maakte afgelopen jaar bekend 
een proef te willen gaan doen met een vaste melkprijs. Dit kan meer interesse vanuit de sector 
en zeker vanuit de politiek in Europa opleveren voor dit fenomeen. 
 
Alles bij elkaar blijkt risicomanagement voor veel coöperaties net zo nieuw als voor veehouders, 
terwijl de mengvoerbedrijven en akkerbouwers al heel lang gebruik maken van de termijnmarkt. 
'Het is goed om naar anders sectoren te kijken', en elkaar scherp te houden op dit punt zo was 
de algemene opinie na afloop van de zeer goed bezochte avond op Nyenrode Business 
Universiteit. 
 
 

Niek Nielen en Bas Boots, 
13 juni 2013. 

 
Andere relevante artikelen: 
http://www.food-nutrition.nl/artikelen/termijnmarkt-in-zuivel-als-risico-instrument/ 
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