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Bestuur aan het woord:

Transitie
Een woord, dat door velen te pas en te onpas wordt gebruikt om hun mening weer te geven over
de toekomstige ontwikkelingen van ons land. Het woord transitie heeft inmiddels grote invloed
op het maatschappelijk leven. Het lijkt of niemand wil achterblijven om zaken ter hand te nemen,
die er toe doen.
Er is een aantal belangrijke transities,
waarmee we momenteel dagelijks
worden geconfronteerd.
De onderstaande vijf transities zijn
volgens de SER de belangrijkste:
1. Globalisering
2. Digitalisering en technologische
ontwikkelingen die daarmee
samenhangen
3. Verduurzaming
4. Vergrijzing en verstedelijking
5. Flexibilisering
Ook in 2022 zal iedereen bezig gaan
met één of meerdere bovengenoemde punten, die de transitie verder op
gang zal brengen.
Leden die wereldwijd zaken doen zullen de gevolgen van zowel de na- als
de voordelen van de globalisering
ondervinden.
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Elk zich zelf respecterend bedrijf heeft
in de bedrijfsfilosofie het woord verduurzaming opgenomen. De bedrijven zullen zich verder gaan ontwikkelen op basis van vastgestelde duurzaamheidsdoelen.
Digitalisering en technische ontwikkelingen van de bedrijven zullen een
grote vlucht nemen en dit biedt de
ondernemers grote kansen. Het verzamelen van data zal meer inzicht
geven in de bedrijfsresultaten, waarop wordt gestuurd om bijvoorbeeld
duurzaamheidsdoelen te bereiken.
Hieraan zal binnen de bedrijven hoge
prioriteit worden gegeven en dit zal
onder andere van invloed zijn op de
prijs van nieuw te ontwikkelen producten. Ook de Verduurzaming van
woningen wordt door de regering
met voortvarendheid ter hand genomen.
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Bestuur aan het woord
In de rubriek “Bestuur aan het
woord” deelt een bestuurslid zijn
gedachten met de lezers.
Vandaag is het de beurt aan
Jan van de Heetkamp.
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tweejaarlijkse congres nog plaatsvinden in Utrecht en hierop kunnen we
als bestuur met tevredenheid terugzien.
We hebben als bestuur uiteraard wel
nagedacht hoe we dit jaar 2022 weer
bijeenkomsten kunnen organiseren.
VIV 2002 staat inmiddels al wel gepland in juni 2022. Dit vierjaarlijkse
evenement zal weer groots worden
opgepakt.

Er komen subsidiemogelijkheden beschikbaar om deze transitie te versnellen.
Verder zal de vergrijzing ook de nodige aandacht vragen om het personeelsbestand van de bedrijven in
stand te houden. Hiervoor zullen
vroegtijdig maatregelen genomen
moeten worden om de vergrijzing van
het personeel binnen de bedrijven op
te vangen.
Vanuit de regering zal de druk verder
worden opgevoerd om bedrijven en
burgers ertoe te bewegen om mee te
gaan in een snelle transitie, die ons allen zal aangaan.
Voor de leden van DPC, die inmiddels
volop bezig zijn om de door hen vastgestelde doelen via transitie te bereiken, hebben in meer of mindere minder
de gevolgen van de Coronapandemie
gemerkt en het kan van grote invloed
zijn op de financiële resultaten.
Ook de Coronapandemie heeft voor
het bestuur invloed gehad op het
organiseren van activiteiten voor de
leden. Helaas moest een aantal activiteiten worden afgelast. Wel kon het
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Ik begon mijn bijdrage met het woord
transitie. We willen als bestuur in ons
denken en doen niet stil blijven staan.
Voor het ledenblad InforMail zal een
transitie worden doorgevoerd.
Naast de bekende informatie zal in
elke uitgave van InforMail een column
genaamd “Een Lid aan het woord”
worden opgenomen.

in InforMail, zodat alle leden van DPC
op de hoogte blijven van de mogelijkheden van elk toekomstig lid.
Het is de bedoeling om van die Glossy
het eerste exemplaar uit te reiken
tijdens de komende VIV in juni. Voor
geïnteresseerden zal een aantal exemplaren tijdens de VIV beschikbaar zijn.
De leden, die niet aan de VIV deelnemen, ontvangen eveneens een aantal
Glossys.
Het bestuur wil op deze wijze een
aanzet geven om met het blad InforMail in transitie te gaan en een nieuw
Glossy uit te brengen, waarbij wij de
wens uitspreken, dat de genoemde
initiatieven de onderlinge band van
de leden zal gaan versterken.
Jan van de Heetkamp,
Bestuurslid DPC l

Het bestuur vindt, dat DPC een
netwerkorganisatie bij uitstek is. Toch
merken we, dat een aantal leden helaas geen gebruik maakt van onze
uitnodigingen om de bijeenkomsten
te bezoeken. Uit onderzoek blijkt, dat
dit vooral te maken heeft, dat het veel
leden aan tijd ontbreekt om aan de bijeenkomsten deel te nemen. Dat zien
we als een gemiste kans, omdat juist
door elkaar te ontmoeten er een wisselwerking ontstaat tussen de leden
om zo elkaars mogelijkheden te leren
kennen.
We gaan daarom naast InforMail een
DPC Glossy samenstellen, waarin alle
leden de mogelijkheid krijgen om
hun bedrijf voor te stellen, waardoor
niet alleen de leden van DPC maar ook
geïnteresseerden beter inzicht krijgen
in de mogelijkheden, die de leden te
bieden hebben.
Hiernaast krijgt elk toekomstig lid de
mogelijkheid om zich voor te stellen

A network organisation
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Leden in het nieuws

Schothorst Feed Research:
85 Jaar kennis beschikbaar in één database
Sinds 1934 voert SFR voedingsonderzoek uit bij rundvee, pluimvee en varkens. De data die in
de laatste 10 jaren verzameld is, heeft SFR samengevoegd tot één database. Verbanden en
inzichten die met één onderzoek niet aangetoond kunnen worden, omdat het onderzoek
dan te lang duurt of te kostbaar wordt, kunnen nu mogelijk wel worden gevonden dankzij
de database.
In ruim 85 jaar heeft SFR veel verschillende onderzoeken afgerond. Bij
al deze onderzoeken is er veel data
verzameld. De database bevat data
van de op het bedrijf aanwezige diercategorieën: pluimvee, rundvee en
varkens. Er wordt dagelijks onderzoeksdata toegevoegd waardoor de
database blijft groeien. Deze data
is verzameld bij het uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek waardoor het zeer betrouwbaar en van
hoge kwaliteit is.
Waar bestaat deze data uit? Naast
de dierkarakteristieken, bijvoorbeeld
afstamming, leeftijd en productiestadium, zijn er ook de productiedata.
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Denk hierbij aan de melkproductie,
het aantal eieren, de slachtgewichten en bijvoorbeeld informatie over
ziekten en behandelingen. Natuurlijk zijn er ook metingen opgeslagen
zoals bijvoorbeeld diergewichten in
de verschillende (groei)stadia, voeropnames, spek- spierdikte maar ook
zijn scores van bijvoorbeeld mest,
veren en voetzolen. Ter illustratie, de
database bevat 64.000 gemiddelde
melkproducties per week per dier, inclusief vet, eiwit en lactose analyses.
Maar ook 31.000 ei-tellingen 66.000
daggewichten van de vleeskuikens.
Of bijvoorbeeld 8.000 cycli van zeugen, en van 16.000 vleesvarkens de
slachtgewichten.

Wat deze database uniek maakt is dat
van alle voeders, die in het onderzoek zijn ingezet, de samenstelling van
nutriënten en grondstoffen tot in
detail bekend zijn. Daardoor zijn de
prestaties van de dieren tot op nutriënten detail aan elkaar te koppelen en vergelijkingen op nutriënten
niveau te maken tussen individuen
en groepen dieren. l
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Ridder voegt robotica toe aan portfolio
De Nederlandse tuinbouw technologieleverancier Ridder heeft geïnvesteerd in kasrobotica en een samenwerkingsovereenkomst getekend met
de Israëlische agtech start-up MetoMotion.
Door de samenwerking wordt Ridder
verantwoordelijk voor de wereldwijde
distributie van het robotplatform en
de robotica van MetoMotion. Voor
Ridder betekent dit een belangrijke
aanvulling op zijn portfolio van kassentechnologie en een unieke kans
om telers te helpen bij het meer autonoom maken van de kasproductie.
Met deze samenwerking sluit MetoMotion aan op het wereldwijde verkoopnetwerk van Ridder en kan het
gebruik maken van Ridder’s lokale
aanwezigheid in de markt voor technische ondersteuning, installatie en
onderhoud van de GRoW robots. l

VDL Groep zorgt voor autonoom transport van Aviko
VDL Groep blijft zijn positie in de‘slimme’
mobiliteit versterken. VDL Automated
Vehicles heeft een autonoom rijdend
voertuig ontwikkeld, uitgerust met VDL
E-Power dat logistieke processen slimmer, veiliger én duurzamer maakt.
Aviko heeft de eerste VDL Mixed
Traffic Transporter (MTT) in gebruik genomen. Diepgevroren friet en andere
aardappelspecialiteiten worden op het
terrein van de aardappelverwerker in
Steenderen autonoom én milieubewust vervoerd, vanaf de productie in
de fabriek, onderweg tot aan de opslag
in het vrieshuis. l
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De Heus neemt eerste fase laadstraat fabriek Utrecht in gebruik
De Utrechtse fabriek van De Heus vierde begin januari de
ingebruikname van de eerste fase van haar nieuwe laadstraat. Door de groei van de afzet in de afgelopen jaren,
heeft De Heus besloten extra te investeren in de gespecialiseerde rundveefabriek in Utrecht.
Met deze investeringen kan De Heus we nog sneller
en flexibeler leveren. In de eerste fase is er 1 laadplaats
volledig vernieuwd. Er zijn 38 gereed productsilo’s en
een rijdende bulkweger geplaatst. In februari wordt
gestart met de sloop van het 2e laadstation en de bouw
van fase 2. l

Colubris Cleantech neemt Blue-tec over
Colubris Cleantech uit Winterswijk
versterkt haar portfolio op het gebied
van milieutechnologie met de overname van BLUE-tec, een specialist in
membraantechnologie. Het Wageningse BLUE-tec is ruim 6 jaar actief
op de wereldmarkt met een eigen
onderzoeksfaciliteit in Wageningen.
Het bedrijf ontwerpt en bouwt membraanoplossingen voor industrieel en
huishoudelijk afvalwater, industriële
processen en mestverwerking, met
de focus op het verwaarden van reststromen. Door de overname kan Colubris Cleantech haar unieke marktpositie als Nederlandse systeemaanbieder
van milieutechnologie verder wereldwijd uitbouwen. Naast haar moderne
fabriek in Winterswijk maakt Colubris
daarbij tevens gebruik van haar eigen
service- en verkoopvestigingen in het
buitenland.

worden nog completer om energiezuinig, circulair waterstromen bij industrie en waterschappen te zuiveren
en waardevolle reststromen terug te
winnen. De bundeling van krachten
en de uitbreiding van onze diensten
in innovatieve membraanfiltratietechnologieën bieden ook mooie kansen
om snel te anticiperen en wereldwijd
klantspecifieke oplossingen te leveren.”

BLUE-tec blijft actief onder zijn eigen
naam met de vestiging in Wageningen. Lex van Dijk, oprichter van BLUEtec: ‘’De overname is een belangrijke
vervolgstap voor beide partijen. We
werken al langere tijd samen en we
concluderen dat we veel aan elkaar toevoegen op gebied van technologie,
realisatie en marktkansen. Wij kijken uit
naar deze nieuwe samenwerking.” l

Frank Tillmann, CEO van Colubris
Cleantech: ‘’Naast de gezamenlijke visie om te bouwen aan een duurzame
toekomst, versterken we elkaar op
het gebied van milieutechnologie. We
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DPC lid in de spotlights
Door Schuiteman Accountants

Schuiteman Accountants & Adviseurs
Een accountant hoort als adviseur naast de ondernemer te staan, vinden wij. Als accountants en
adviseurs hebben we niet alleen bovengemiddeld veel verstand van uw cijfers en de daarbij
behorende regelgeving, we kijken vooral ook naar het verhaal achter die cijfers. We interesseren
ons in uw verhaal met als insteek te begrijpen wat u bezighoudt en wat uw doelstellingen en
dromen zijn. Op die manier kunnen we samen stappen zetten en tot concrete resultaten komen.
Het persoonlijke verhaal van u als
ondernemer en het verhaal van uw
onderneming staan bij ons centraal.
Met dat uitgangspunt kunnen we u
als oprecht klankbord en betrokken
sparringpartner helpen bij het behalen van uw korte- en lange termijn
doelstellingen.
Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit nationale en internationale, middelgrote ondernemingen;
actief in verschillende branches. We
verbinden deze ondernemingen
graag met elkaar. Zo worden onze
relaties en hun expertise ook van
waarde voor u.
We spreken dezelfde taal en werken
vakkundig, betrokken en doelgericht
aan een oplossing voor uw vraagstuk.
Onze specialisten werken hierin interdisciplinair samen en overleggen
regelmatig over de nieuwste wet- en
regelgeving en de meest complexe
cases.

die zijn onderneming wenst over te
dragen en met de potentiele opvolger worden meestal diverse gesprekken gevoerd, om zowel de fiscale
mogelijkheden als de gewenst wijze
van opvolging te bespreken. Dat de
materie voor een bedrijfsopvolging
complex is en dat je daar al vroeg mee
dient te starten moge duidelijk zijn.

Hennij Holtus
hholtus@schuiteman.com
In de afgelopen jaren heb ik met veel
plezier de bijeenkomst en markt cafés
van DPC bijgewoond. Met ruime
ervaring als fiscalist/belastingadviseur
houd ik mij naast de generale fiscale
vragen veel bezig met advisering in
vastgoed en bedrijfsoverdrachten
naar de volgende generaties. Naast
ondernemers in de agrarische sector
behoren ook veel toeleveringsbedrijven (agrarisch aanverwante bedrijven) tot mijn klantenkring. Bij zowel
een bedrijfsoverdracht als bij de transacties op het gebied van vastgoed,
breng ik de fiscale consequenties in
kaart en adviseer ik over de mogelijkheden. Er wordt nagedacht over de belastingheffing en de fiscale mogelijkheden om de heffing te voorkomen,
te beperken, dan wel uit te stellen.
De bedrijfsopvolging is een belangrijk
onderwerp bij veel van oorsprong
familiebedrijven. Met de ondernemer
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Naast de fiscale en juridische aspecten
bij een bedrijfsopvolging spelen de
emotionele aspecten ook een belangrijke rol. Bij de advisering worden de
wensen in kaart gebracht waarna wij
naar de fiscale mogelijkheden kijken.

Jochem Poelman
jpoelman@schuiteman.com
De overdracht van een bedrijf heeft
op alle betrokkenen impact en bij
een familiebedrijf is deze impact nog
groter. Zowel voor de overdragers, als
voor de nieuwe generatie. Vanuit de
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HR Services praktijk van Schuiteman
begeleid ik onze klanten hierbij. Naast
het overdragen van het eigenaarschap, betekent dit vaak ook overdracht van leiding. De uittredende
leidinggevende zal vertrouwen moeten geven en meer moeten loslaten.
De intredende leidinggevende zal
meer verantwoordelijkheid moeten
nemen en effectiever moeten worden
in zijn/haar rol als leidinggevende. Dit
proces gaat lang niet altijd vanzelf.
Schuiteman ziet dit leerproces echter
wel als voorwaarde om een succesvolle overdracht te realiseren. Hiermee
bewaken we ook de continuïteit van
het bedrijf.
Middels coaching, teambegeleiding
en het voeren van de juiste gesprekken probeer ik iedereen zo rolvast mogelijk te laten functioneren.
Ook biedt Schuiteman voor trajecten als deze assessments aan waarbij
kwaliteiten, valkuilen en potentie van
een individu zorgvuldig en objectief
in kaart worden gebracht. Op basis
van de inzichten kunnen betrokkenen
nog zorgvuldiger beslissingen nemen
over wie het best past op welke stoel in
de onderneming. Ik probeer op pragmatische wijze invulling te geven aan
mijn rol als adviseur en coach, down to
earth en de vertaalslag makend naar
de praktijk. Zweverig gedoe, dat past
niet bij mij en ook niet bij de klanten
van Schuiteman. Dit vraagt soms ook
van mij om een ander een spiegel
voor te houden, een lastige vraag te
stellen of te confronteren. Maar dit
doe ik altijd met een gezamenlijk doel
voor ogen en er mag ook zeker plezier
gemaakt worden.
Deze dienst betreft een relatief jong
onderdeel van HR Services praktijk
van Schuiteman. Daarnaast ontzorgen wij onze klanten ook middels
salarisadministratie en HR-advies in de
breedte.
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lende situaties. Het laat zien wat de
financiële risico’s en kansen zijn in
uw specifieke situatie en helpt u bij
het nemen van beslissingen bij belangrijke situaties. Denk aan de start
of beëindiging van een onderneming,
een huwelijk, een nieuwe woning,
schenkingen, (vroeg)pensioen, een
echtscheiding, het aflossen van een
hypotheek of het verblijf in een zorginstelling. Maar ook bij een bedrijfsoverdracht.
Kalai Wong
kwong@schuiteman.com
Als fiscalist ben ik veel met de onderneming bezig, maar mij boeit juist
ook de persoonlijke kant en de wisselwerking tussen de onderneming
en de ondernemer. Dat komt allemaal
samen in estate planning en de financiële planning.
Estate planning is advisering die zich
richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.
Estate planning heeft mede tot doel
een opgebouwd vermogen binnen
de wensen van een ondernemer zo fiscaal voordelig mogelijk over te dragen
aan de partner of de volgende generatie. De overdracht van vermogen kan
tijdens leven door te schenken en bij
overlijden door het na te laten.
Bij een bedrijfsoverdracht speelt de
estate planning ook een belangrijke
rol. De onderneming wordt vaak aan
één kind (gedeeltelijk) geschonken en
is het een wens om alle kinderen toch
even veel toe te delen. Met een estate
planning kijken wij samen met de ondernemer naar de mogelijkheden om
te schenken dan wel nalaten met zo
min mogelijk belastingheffing.
De financiële planning ligt in het verlengde van de estate planning. Met
een weldoordacht financieel plan
krijgt u inzicht in het verloop van uw
inkomen en vermogen in verschil-

Bij een bedrijfsoverdracht kan de financiële planning inzicht geven in
het netto besteedbaar inkomen na
de bedrijfsoverdracht. Indien uit de
financiële planning blijkt dat het gewenste netto besteedbaar inkomen
niet behaald kan worden bij een
schenking, dan kan nagedacht
worden over een bedrijfsoverdracht
met een koopsom. Met de financiële
planning kunnen wij u adviseren over
de gewenste verkoopsom om uw gewenste netto besteedbaar inkomen te
behouden.
Samen gaan wij met een open houding de toekomst tegemoet. Met onze
collega’s, met onze partners en misschien wel samen met u? Maak kennis
met ons uitgebreide dienstenpakket:
Accountancy & Advies, Assurance &
Audit, Fiscaal, HR Services en M&A-Corporate Finance. l
info@schuiteman.com
0342-41 12 00
schuiteman.com
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Afgelopen evenementen

VIV MEA 2021 - Een groot succes!
Van 25 tot 27 november 2021 vond in Abu Dahbi, VAE, de lang verwachte VIV MEA plaats.
Het driedaagse evenement in het Abu
Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) was druk bezocht door meer
dan 8.000 bezoekers van over de hele
wereld. Eindelijk was het mogelijk om
na 1,5 jaar pandemie weer samen te
komen en persoonlijk zaken te doen.
Meer dan 500 exposanten uit 51 landen
namen deel aan de beurs.
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De top exposerende landen waren
China, Frankrijk, Nederland, de VS, Italië,
India, Duitsland, Turkije en Zuid-Korea.
DPC leden waren volop vertegenwoordigd op de beurs, en konden hun producten en diensten presenteren aan
de professionals uit de MENA – regio.
Dutch Poultry Centre organiseerde

tijden de beurs een DPC meeting point,
waarvan de DPC leden gebruik konden
maken om hun relaties te ontmoeten.
Samen met de partner VIV worldwide
en de Nederlandse ambassade organiseerde de DPC ook een netwerkbijeenkomst op de tweede dan van de beurs.
We kijken terug op een geslaagde
beurs! l
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marktnieuws
Bron: www.pluimveeweb.nl
Tekst: Guus Daamen

CBS:
Exportwaarde vlees,
zuivel en eieren,
en groenten stijgt licht
De waarde van de landbouwexport in 2021 wordt geraamd op 104,7 miljard euro, een record.
Vooral de uitvoerwaarde van sierteeltgoederen steeg. De uitvoer van vlees, zuivel en eieren,
en groenten steeg licht.
Dat melden Wageningen University &
Research (WUR) en het CBS op basis
van gezamenlijk onderzoek in opdracht
van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Prijsstijging
De landbouwexport in 2021 is 9 miljard
euro (9,4 procent) hoger dan in 2020.
De groei van de landbouwexport is te
danken aan zowel een stijging van de
prijzen als een groei van het exportvolume. Daarbij is de prijsstijging iets
groter dan de volumegroei. De export
van Nederlandse makelij was 75,7 miljard euro, de wederuitvoer 29 miljard
euro. In 2020 was de uitvoer van Nederlandse makelij 68,4 miljard euro en
de wederuitvoer 27,3 miljard euro.
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In de top tien meest uitgevoerde landbouwgoederen in 2021 staat sierteelt
op de eerste plaats met 12 miljard
euro. Op de tweede plaats volgt vlees
(9,1 miljard euro) en op de derde plaats
staat zuivel en eieren (8,7 miljard euro).
Groenten staat op plaats vier (7,2 miljard euro). Resten uit de voedselindustrie en veevoer was goed voor 5,4 miljard euro.

Groei sierteelt

De producten die de landbouwsector
vanuit Nederland uitvoert, gaan vooral
naar Duitsland. In 2021 ging een kwart
van de landbouwexport naar Duitsland
(26,3 miljard euro). België (12 procent),
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
(elk 8 procent) zijn daarna de belangrijkste bestemmingen. Frankrijk is het
Verenigd Koninkrijk gepasseerd als
derde belangrijkste bestemming voor
de Nederlandse landbouwexport. Dat
heeft te maken met de Brexit. l

Uitvoer van sierteelt groeide het hardst,
van 9,6 miljard in 2020 naar 12,0 miljard
in 2021. De uitvoer van vlees steeg met
0,6 miljard euro, zuivel en eieren met
0,4 miljard euro en groenten met 0,2
miljard euro.
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Bron: www.pluimveeweb.nl
Tekst: Sander Koole

Sterke groei te zien van Spaans en Pools
varkens- en pluimveevleesketens
Polen en Spanje hebben tussen 2016 en 2019 de meeste groei gerealiseerd.
Zo groeide de pluimveevleessector
in Polen met 69,5 procent en de
varkensvleessector met 39,1 procent.
De groei werd ondersteund door
jaarlijks stijgende veestapels.
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Dit in contrast tot andere Europese
landen. De omzet van vleesindustrie
in Europa groeide gemiddeld met
7 procent, maar de vraag nam niet in
dezelfde mate toe.

Er staat in Europa de komende jaren
een krimp te wachten. Dat blijkt uit
de A-Insights marktanalyse van de
Europese vleesindustrie. l
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Marktnieuws
Bron: www.pluimveeweb.nl
Tekst: Guus Daamen

Analisten Rabobank voorspellen
hoge kost- en voedselprijzen in 2022
Analisten van de Rabobank voorspellen dat de voedselprijzen wereldwijd gezien hoog
zullen blijven.
Omdat boeren te maken hebben
met hogere kosten om tot een
eindproduct te komen en de vraag
naar voedsel stijgt, wordt het een
uitdagend jaar, voorspelt de bank via
het jaarlijkse Agri Commodity Markets
Outlook-rapport.

‘Hogere inputkosten, gestegen transportkosten, weersinvloeden en de
toegenomen vraag naar voedsel in de
wereld gaan gevolgen hebben voor
boeren’, schrijft de Rabobank.
‘Prijsstijgingen van belangrijke basisvoedingsmiddelen zoals tarwe kunnen

in 2022 leiden tot maatschappelijke
onrust en een groter klimaatbewustzijn bij consumenten, bedrijven
en overheden kan van invloed zijn
op inkoopbeslissingen. Dat biedt uitdagingen en kansen voor boeren.’ l
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