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bij grootste zes zuivelbedrijven ter wereld

groeimarkt
FrieslandCampina heeft inmiddels zuivelfabrieken in 32 landen Zie de donkere grasgebieden.
De merken van het Nederlandse bedrijf worden in meer dan 100 landen verkocht.

Rabo wekt woede
renteslachtoffers
Klanten van de Rabobank zijn
verontwaardigd. De bank weigert tot nu toe een deal te tekenen die een oplossing moest
bieden aan alle gedupeerden
van het drama rond de rentederivaten.
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lijk in oktober toestemming van de
medingingsautoriteiten.

Babymelkpoeder

Creëert FrieslandCampina zo geen
concurrentie voor haar eigen leden,
die door het melkoverschot kampen met lage opbrengsten? Integendeel, zegt de directeur. ,,Nederlandse melk blijft in Europa. Op de
melk voor babymelkpoeder, ingrediënten en onze merkkazen na; die
gaan de wereldmarkt op. Voor verse
melk bestaat geen wereldmarkt.
Die moeten we lokaal produceren.
In Europa groeit de vraag naar zuivel amper. In Azië en Afrika is dat
wel het geval. Mensen hebben daar
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steeds meer te besteden, en dat geld
geven ze uit aan goede voeding.
Daarom willen we daar met onze
producten in de schappen liggen.
Daardoor kunnen we groeien, en
onze leden-melkveehouders in Nederland een maximaal rendement
bezorgen.’’

Mensen hebben meer
te besteden in Azië en
dat geld geven ze uit
aan goede voeding
—Piet Hilarides

In Pakistan wordt al behoorlijk
wat melk gedronken. Een gemiddelde Pakistaan consumeert meer
dan 150 kilo zuivel per jaar, volgens
de Wereldvoedselorganisatie van
de Verenigde Naties. Die verwacht
dat de melkconsumptie in ZuidAzië tot 2030 met 125 procent toeneemt.
FrieslandCampina boert in Azië
al jaren goed. Vorig jaar boekte de
Nederlandse coöperatie een recordwinst van 343 miljoen euro, die
vooral te danken was aan de groei in
dat continent. De brutowinst van
Hilarides’ divisie Consumentenproducten Azië steeg in 2015 van
438 tot 631 miljoen euro.

Vier banken hebben het advies
van de onafhankelijke commissie
over schadevergoeding omarmd.
Rabobank en Deutsche Bank beraden zich nog. De houding van
de Rabobank, grootverkoper van
de 17.000 derivaten, zet kwaad
bloed bij ondernemers.
Fietsenhandelaar Aart Bout uit
Huizen bijvoorbeeld is woest. Zijn
schade is minstens 300.000 euro,
hij zou 100.000 euro ontvangen.
,,Als je dat niet eens wilt uitkeren,
dan neem je je klanten echt niet
serieus. Dit is ongehoord.”
Bout claimt vorig jaar onder
druk te zijn gezet door de Rabo
om vervalste documenten te tekenen. ,,De handtekeningen van
mijn vrouw en de vrouw van mijn
zakenpartner waren erin geknipt
en geplakt. Als we die documenten met een oude datum hadden
getekend, dan zouden wij op de
hoogte zijn geweest van de risico’s
en de werkwijze. Tot nu toe hebben we niets vernomen van de
Rabobank.”

Bank verwacht
ook geld te moeten
betalen aan klanten
zonder schade
Patrick van Gerwen, rentederivatenspecialist van financieel adviesbedrijf Cadension, kreeg gisteren diverse telefoontjes van
boze gedupeerden. ,,Rabobank
schoffeert hiermee zijn klanten,
de toezichthouder en de commissie.”
De Rabobank zegt de geleden
schade wel degelijk te vergoeden,
maar de bank kan zich niet vinden
in de gepresenteerde richtlijnen.
,,We hebben veel klanten de geleden schade al vergoed’’, zegt een

Z Aart Bout krijgt hooguit 1 ton
vergoed. FOTO MARNIX SCHMIDT

woordvoerder. ,,Nu kan die klant
nog even langskomen en maximaal een ton opstrijken. Dat geldt
ook voor klanten die helemaal
geen schade hebben geleden en
dat zijn er veel. Wij vinden het
niet juist dat die mensen toch een
vergoeding krijgen.” Daarnaast
vindt de bank de berekende
schade te hoog uitvalt.

Ruimhartig

Bij de claimorganisaties heerst
enige verdeeldheid. ,,Wij nemen
deze regeling absoluut niet serieus. De tegemoetkoming van de
banken zou ruimhartig zijn, dat is
dit allerminst”, reageert Bert
Mouthaan van Stichting Claim
Participants. Pieter Lakeman van
Swapschade schat dat slechts een
zevende van de schade wordt vergoed. Pieter Lijesen van Renteswapschadeclaim is daarentegen
wel tevreden. Hij denkt dat
90 procent van zijn klanten hiermee goed af is.
Dat geldt eigenlijk alleen als de
Rabobank alsnog tekent. Die mogelijkheid houdt de bank nadrukkelijk open. Duidelijk is wel dat de
nieuwe regeling de banken veel
geld gaat kosten. ABN Amro heeft
nog eens 360 miljoen euro opzijgezet, bovenop de 121 miljoen die
al was gereserveerd. ING heeft 150
miljoen aan extra voorzieningen
genomen. Diverse partijen vermoeden dat Rabobank de voorgestelde oplossing te duur vindt.

