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LIJST VAN DE VOORNAAMSTE TERMEN IN VERBAND MET HET 

ZUIVELBELEID 

Directe-verkoopquotum: geldt voor de melk die de producten rechtstreeks aan 

de consument verkopen of leveren en voor de andere zuivelproducten die door 

de producenten worden verkocht of geleverd. 

 

Hervorming 2003: de hervorming van het GLB die voortvloeit uit het akkoord 

van Luxemburg van 26 juni 2003 en het proces versterkt dat begon in 1992 

(Mc Sharry-hervorming) en werd bevestigd in 1999 (hervorming Agenda 2000); 

gestreefd wordt naar een vermindering van de prijsondersteuning, 

gecompenseerd door directe inkomenssteun. Door de hervorming van 2003 

werd de koppeling van steun aan voorwaarden losgelaten en werd de steun 

voor plattelandsontwikkeling versterkt. 

 

Interventieprijs (of referentieprijs) voor boter en mageremelkpoeder (MMP): 

door de Raad vastgestelde prijzen die sinds 1 juli 2007 bij 246,39/100 kg voor 

boter en 174,69/100 kg voor MMP liggen. De interventiebureaus kunnen in 

geval van een marktonbalans ingrijpen (openbare opslag) door tijdens de 

interventieperiode (1 maart - 31 augustus) boter en/of MMP te kopen wanneer 

de marktprijzen onder een bepaald niveau liggen (92 % en 100 % van de 

interventieprijs voor boter, respectievelijk MMP). Er wordt gekocht tegen een 

prijs die respectievelijk 90 % en 100 % van de referentieprijs voor boter en voor 

MMP beloopt. De interventie wordt stopgezet wanneer de marktprijzen zich 

herstellen of wanneer de voorraden het door de Raad toegelaten maximum 

bereiken (30 000 ton voor boter en 109 000 ton voor MMP). De Commissie kan 

echter aankopen boven deze hoeveelheden via openbare inschrijving toestaan. 

 

Leveringsquotum: geldt voor de melk die de producenten leveren aan erkende 

kopers; in het algemeen gaat het om melk die door melkfabrieken wordt 

opgehaald. 
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Melkequivalent: de hoeveelheid melk die wordt gebruikt voor het vervaardigen 

van een zuivelproduct. 

 

Richtprijs: door de Raad vastgestelde prijs die overeenkomt met het voor de 

producenten wenselijke vergoedingsniveau. Bij de GLB-hervorming van 2003 

werd de richtprijs voor melk afgeschaft en werd er een van de productie 

losgekoppelde directe betaling ingevoerd als inkomenssteun voor de 

producenten. 
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SAMENVATTING 

I. Melk neemt een belangrijke plaats in in de landbouweconomie van de 

Europese Unie. Meer dan een miljoen producenten leveren jaarlijks 148 miljoen 

ton melk, met een waarde van 41 miljard euro af bedrijf. De verwerking van de 

melk biedt werk aan ongeveer 400 000 personen en genereert een omzet van 

120 miljard euro. De vetten en proteïnen in de melk worden benut bij de 

fabricage van kaas, boter en consumptiemelk. 

II. De EU past een zuivelbeleid toe dat hoofdzakelijk erop gericht is de markt 

in evenwicht te houden, de prijzen te stabiliseren, de producenten een redelijke 

levensstandaard te verzekeren en hun concurrentievermogen te verbeteren. 

De GMO voor melk, die sinds 1968 bestaat, werd sterk beïnvloed door de 

invoering van melkquota in 1984. In het verlengde van de Agenda 2000 werd 

bij de hervorming van 2003 een begin gemaakt met de liberalisering van de 

sector door afzwakking van het systeem voor prijsondersteuning en invoering 

van rechtstreekse inkomenssteun. De "Health Check" van 2008 bevestigde dat 

de liberalisering van de zuivelsector voortgezet zou worden en zou resulteren 

in de afschaffing van de quota tegen 2015. De uitgaven voor de zuivelsector 

zijn gestegen van 2 750 miljoen euro in 2005 tot ongeveer 4 500 miljoen euro 

in 2007, als rekening wordt gehouden met het geschatte bedrag aan directe 

steun die is opgegaan in de bedrijfstoeslagregeling. 

III. De controle van de Rekenkamer had betrekking op de doeltreffendheid van 

de Commissie bij het beheer van de markt voor melk en zuivelproducten in het 

licht van de voornaamste doelstellingen die het zuivelbeleid van de EU dient te 

bereiken. 

IV. Met betrekking tot het marktevenwicht concludeert de Rekenkamer dat de 

melkquota de productie strikt hebben gelimiteerd, maar dat hun niveau lange 

tijd te hoog bleek in verhouding tot de opnamecapaciteit van de markt. Voor de 

overtollige industriële productie (boter en melkpoeder) was er communautaire 

financiering. Lange tijd werd het communautaire quotum voor leveringen zeer 
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licht overschreden, maar sinds 2004 wordt het constant onderbenut. Voor het 

melkprijsjaar 2007/2008 beliep de onderbenutting 1 % van het totale quotum 

voor de EU-27. De huidige quotumregeling is nog slechts in een beperkt aantal 

lidstaten werkelijk bindend. De afzetmaatregelen, die dienden ter 

aanmoediging van het verbruik van vetten (boter) of proteïnen (melkpoeder) op 

de Europese markt speelden de laatste jaren slechts een beperkte rol. 

V. Wat betreft de doelstelling, de prijzen te stabiliseren constateert de 

Rekenkamer dat de nominale producentenprijs voor melk in de periode 

1984-2006 weinig schommelingen vertoonde in vergelijking met de periode 

vóór de invoering van de quota. Gecorrigeerd voor inflatie heeft de 

producentenmelkprijs sinds 1984 daarentegen een constante erosie gekend. 

De producenten- en de consumentenprijs voor melk ontwikkelen zich niet 

parallel, want ze worden door verschillende parameters beïnvloed. Tussen 

begin 2000 en medio 2007 zijn de nominale consumentenprijzen voor 

zuivelproducten met 17 % gestegen, terwijl de nominale prijzen die aan de 

producenten zijn betaald met 6 % zijn gedaald. 

VI. Met betrekking tot de doelstelling, het inkomensniveau van de producenten 

te verzekeren merkt de Rekenkamer op dat het inkomen van 

zuivelproducenten iets hoger blijft dan het gemiddelde landbouwinkomen, dat, 

gecorrigeerd voor inflatie, daalt. Steunmaatregelen maken een groot en 

toenemend deel van het inkomen van melkproducenten uit, maar er zijn grote 

verschillen tussen de lidstaten. De herstructurering van de zuivelsector en de 

constante afname van het aantal bedrijven hadden tot gevolg dat het 

gemiddelde statistisch inkomen van de melkproducenten gelijk kon blijven. De 

EU-15 heeft tussen 1995 en 2007 de helft van haar aantal melkveehouderijen 

verloren; meer dan 500 000 producenten hebben hun bedrijf in die periode 

gestaakt. 

VII. Wat betreft de doelstelling inzake het concurrentievermogen constateert de 

Rekenkamer dat het aandeel van de EU in de wereldhandel in zuivelproducten 

sinds 1984 afneemt. De Europese exportsteun voor zuivelproducten is de 
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laatste jaren sterk verminderd. De Europese producenten van basisproducten 

(boter en melkpoeder) waren in feite slechts concurrerend op de 

wereldmarkten wanneer de prijzen hoog waren. Buiten die perioden 

exporteerden ze met steun uit de communautaire begroting. 

Wereldmarktprijzen hebben minder invloed op de omvang van de export van 

producten met een grotere toegevoegde waarde, zoals kaas. 

VIII. In de context van een geleidelijke liberalisering van de Europese 

zuivelsector wijst de Rekenkamer op het belang van drie factoren waarop de 

Commissie en de lidstaten moeten letten: 

- de instabiliteit van de markten, die snel nieuwe overschotten kan 

veroorzaken; 

- de versnelling van de herstructurering, met het risico dat veel 

melkveehouders uit de probleemgebieden verdwijnen en de productie zich 

geografisch concentreert; 

- ten slotte de kwestie van het concurrentievermogen van de Europese 

zuivelsector, dat afhankelijk is van zijn vermogen om zich qua prijs en 

productkwaliteit aan te passen aan de mondiale vraag. 

IX. Op basis van deze factoren beveelt de Rekenkamer de Commissie aan: 

- het toezicht op de ontwikkeling van de markt voor melk en zuivelproducten 

voort te zetten om te voorkomen dat de liberalisering van de sector leidt tot 

nieuwe overproductie; 

- regelmatig toezicht te houden op het prijsvormingsproces in de 

voedingssector. De concentratie van verwerkings- en distributiebedrijven 

mag de melkproducenten niet tot prijsvolgers ('price-takers') maken, noch 

de mogelijkheid van de eindverbruiker inperken om in billijke mate van 

prijsdalingen te profiteren; 
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- dieper na te denken over de strategieën die gehanteerd moeten worden 

om het hoofd te bieden aan de specifieke problemen van de regio's waar 

de zuivelproductie kwetsbaar is, met name de berggebieden, en aan de 

gevolgen voor het milieu van de geografische concentratie van de 

zuivelproductie; 

- de inspanningen voort te zetten om de zuivelproductie in de eerste plaats 

te richten op het voldoen van de behoeften van de interne Europese markt 

en, aanvullend, op de productie van kaas en andere producten met een 

hoge toegevoegde waarde die op de wereldmarkt geëxporteerd kunnen 

worden zonder begrotingssteun. 
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INLEIDING 

De markt voor melk en zuivelproducten 

1. Melk is een der voornaamste landbouwproducten in de Europese Unie: 

meer dan een miljoen bedrijven produceren er jaarlijks 148 miljoen ton melk 

met een waarde van ongeveer 41 miljard euro, ofwel 14 % van de waarde van 

de Europese landbouwproductie (EU-25, 2006)1. Meer dan 60 % van het in 

Europa geproduceerde rundvlees komt van de melkveehouderij2. De Europese 

Unie is de grootste melkproducent ter wereld (27 %), vóór India (20 %) en de 

Verenigde Staten (16 %), en vér voor Oceanië (5 %)3. 

2. De verwerking van melk biedt werk aan ongeveer 400 000 mensen in 

Europa, met een totale omzet van ongeveer 120 miljard euro4. De rauwe melk 

die aan de melkfabrieken wordt geleverd, wordt verwerkt tot een uitgebreid 

gamma van producten voor menselijke en dierlijke voeding of voor de industrie 

(figuur 1 en bijlage I). Koemelk bestaat hoofdzakelijk uit water, lactose, vetten 

en proteïnen. Door de vetten te scheiden van de proteïnen verkrijgt men boter 

en ondermelk, die vooral dient voor de productie van mageremelkpoeder en 

caseïne. Kaas, verse producten, geconcentreerde melk en vollemelkpoeder 

bestaan uit zowel vetten als proteïnen. Rauwe melk is voornamelijk bestemd 

voor de fabricage van kaas, vóór boter en consumptiemelk. In 2008 werd 46 % 

van de proteïnen en 34 % van de vetten van de in de EU-27 opgehaalde melk 

gebruikt voor de productie van kaas; 23 % van de proteïnen en 13 % van de 

                                            

1 Internationale Zuivelfederatie, Production of cow milk, 2007, 
http://www.fil-idf.org. 
Europese Commissie, De landbouw in de Europese Unie - economische en 
statistische gegevens 2008. 

2 Ernst and Young, OCM viande bovine. Évaluation des mesures de marché dans 
le secteur de la viande bovine. Eindverslag, december 2007. 

3 Internationale Zuivelfederatie, Production of cow milk, 2007, 
http://www.fil-idf.org. 

4 Eurostat, gegevens 2006. 

http://www.fil-idf.org/
http://www.fil-idf.org/
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vetten werden gebruikt voor consumptiemelk en 32 % van de vetten en 

praktisch geen proteïnen werden benut voor boter. Opgemerkt zij dat, hoewel 

er voor de productie van boter meer melk nodig is dan voor de productie van 

consumptiemelk, de laatste een interessanter eindproduct is voor de sector 

omdat hiervoor zowel de proteïnen als de vetten van de melk benut kunnen 

worden. 

Figuur 1 - De voornaamste eindproducten van de aan de melkfabrieken 
geleverde melk 

Afro
ming

 

Bron: Cijfergegevens van ZMP (EU-27, 2007). 

De doelstellingen van het communautaire zuivelbeleid 

3. Evenals het beleid in de andere landbouwsectoren berust het 

communautaire zuivelbeleid op de algemene GLB-doelstellingen die zijn 

genoemd in artikel 33 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
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Gemeenschap5. Omdat al die doelstellingen moeilijk gelijktijdig kunnen worden 

verwezenlijkt, kan de volgorde van de prioriteiten die aan de marktorganisaties 

zijn toegekend mettertijd veranderen6. De regelgeving voor de GMO voor melk 

verwijst uitdrukkelijk naar de volgende vier doelstellingen: 

- de markt voor melk stabiliseren. Evenwicht behelst de kwantitatieve 

afstemming van vraag en aanbod op de melkmarkt en de opheffing van 

structurele overschotten7; 

                                            

5 Luidens artikel 33 van het EG-verdrag heeft het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid ten doel: 

a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische 
vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de 
landbouwproductie als een optimaal gebruik van de productiefactoren, met 
name de arbeidskrachten, te verzekeren; 

b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met 
name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de 
landbouw werkzaam zijn; 

c) de markten te stabiliseren; 

d) de voorziening veilig te stellen; 

e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. 

6 De Rekenkamer behandelde deze kwestie met name in haar Speciaal verslag 
nr. 2/99 over de gevolgen van de hervorming van het GLB voor de graansector 
(PB C 192 van 8.7.1999). Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie 
"moeten de instellingen van de Gemeenschap […] voortdurend ervoor zorgen, 
mogelijke tegenstrijdigheden tussen de afzonderlijke doelstellingen te verzoenen, 
en moeten zij, in voorkomend geval, aan deze of gene ervan tijdelijk voorrang 
verlenen overeenkomstig de eis ven de economische gegevenheden of 
omstandigheden", arrest van 19 maart 1992 in zaak C-311/90, Jozef 
Hierl/Hauptzollamt Regensburg, overweging 13, Jurisprudentie 1992, 
blz. I-02061. 

7 Overwegingen (3) en (9) van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector melk en zuivelproducten (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48) en 
overwegingen (19), (36), (44) en (60) van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening") (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1). 
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- de prijzen voor melk en zuivelproducten stabiliseren. De stabiliteit valt op te 

maken uit de evolutie van de producentenprijzen8. De evolutie van de 

consumentenprijzen geeft ook bepaalde aanwijzingen over de weerslag 

van de GMO op de consument; 

- de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard verzekeren9. De 

verhoging van het hoofdelijk inkomen vergt een verhoogde productiviteit 

van de bedrijven. Structurele aanpassing vormt een integrerend deel van 

de GMO voor melk, al moet bij het tot stand brengen van het 

landbouwbeleid rekening worden gehouden met de noodzaak de dienstige 

aanpassingen geleidelijk te doen verlopen10; 

- de concurrentiepositie van zuivelproducten op de internationale markten 

verbeteren11. Het concurrentievermogen moet onder meer worden bereikt 

door de Europese prijzen aan te passen aan het niveau van de 

wereldmarktprijzen, die structureel lager zijn. Het doel betreffende de 

concurrentiepositie is een der zwaartepunten geworden in het optreden 

van de Commissie sinds in 2003 werd besloten het niveau van de 

marktsteun te verlagen en rechtstreekse inkomenssteun voor 

melkproducenten in te voeren12. 

                                            

8 Overwegingen (2), (5), (9) en (25) van Verordening (EG) nr. 1255/1999 en 
overwegingen (10), (19), (44) en (60) van Verordening (EG) nr. 1234/2007. 

9 Overweging (2) van Verordening (EG) nr. 1255/1999 en overweging (10) van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007. 

10 Artikel 33, lid 2, onder b), van het EG-verdrag. 

11 Overweging (4) van Verordening (EG) nr. 1255/1999 en overweging (16) van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007. 

12 Overweging (4) van Verordening (EG) nr. 1255/1999 en overweging (10) van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007. 
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De beheersinstrumenten 

4. De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor melk en 

zuivelproducten, die in 1968 in werking is getreden, was een der eerste GMO's 

in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ze onderging talrijke 

hervormingen, waarvan de meest radicale, die van 1984, de invoering van 

melkquota behelsde teneinde de structurele overschotten weg te werken die 

waren ontstaan door de onbalans tussen vraag en aanbod van melk en 

zuivelproducten13. In overeenstemming met de besluiten vervat in 

Agenda 2000 werd bij de hervorming van 2003 een begin gemaakt met de 

liberalisering van de zuivelsector door een vermindering van de 

prijsondersteuning14 en de invoering van rechtstreekse inkomenssteun. In het 

kader van de vereenvoudiging van de communautaire regelgeving heeft de 

Raad in 2007 de bepalingen betreffende de zuivelsector opgenomen in een 

enkele GMO voor alle gereglementeerde landbouwproducties15. 

5. De hervorming van 2003 handhaafde als beheersinstrumenten voor de 

zuivelsector naast de limitering van de productie door middel van quota, ook de 

meeste klassieke middelen van interne steun, bescherming aan de grenzen en 

steun bij de export (tekstvak 1). 

                                            

13 Verordening (EEG) nr. 856/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector melk en zuivelproducten (PB L 90 van 1.4.1984, blz. 10). 

14 Het mechanisme van prijsondersteuning werd afgezwakt door de afschaffing van 
de indicatieve melkprijs, de verlaging van de interventieprijs, de verhoging van de 
nationale quota met 1,5 %, alsmede de geleidelijke verlaging van de door de 
producenten te betalen heffing in geval van overschrijding van de quota. 

15 Verordening (EG) nr. 1234/2007. 
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Tekstvak 1 - De beheersinstrumenten 

De na de hervorming van 2003 geldende regelgeving voorzag in de volgende 

beheersinstrumenten: 

- de melkquotaregeling, die door de Raad tot 31 maart 2015 werd verlengd. 

Krachtens de regeling heeft elke lidstaat een nationaal quotum voor aan kopers 

(voornamelijk melkfabrieken) geleverde melk, en een nationaal 

directe-verkoopquotum voor rechtstreeks aan verbruikers verkochte en geleverde 

melk en voor alle andere verkochte en geleverde zuivelproducten. Aan de 

producenten worden binnen de grenzen van de nationale maxima individuele 

quota toegekend voor hun leveringen en/of rechtstreekse verkopen. Voor elke 

overschrijding van een van deze nationale quota is de lidstaat een "heffing" aan 

de Gemeenschap verschuldigd. Bij de hervorming van 2003 werden de nationale 

quota verhoogd met 1,5 % (voor elf lidstaten van de EU-15) en werd een 

geleidelijke verlaging van de heffing tot 27,83 euro per 100 kg gepland 

(quotumjaar 2007/2008) - een afname evenredig met de verlaging van de 

interventieprijzen; 

- openbare opslag van boter en mageremelkpoeder; dit instrument van directe 

marktinterventie wordt gebruikt om de marktprijzen op een niveau te houden dat 

dicht bij de "interventieprijzen" ligt. De aankopen blijven niettemin beperkt tot een 

bepaalde periode van het jaar (van 1 maart tot 31 augustus); 

- steun voor de particuliere opslag van room en mageremelkpoeder (afgeschaft in 

2007), van bepaalde boterproducten en bepaalde kaassoorten, teneinde de op de 

markt gebrachte hoeveelheden te reguleren; 

- steun voor de afzet op de interne markt (voornamelijk steun voor 

mageremelkpoeder als diervoeder, voor de verwerking van ondermelk tot 

caseïne, voor het gebruik van banketbakkersboter, voor de levering van melk aan 

scholen). Deze steun beoogt de toepassing van het interventiemechanisme te 

beperken; 
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- regulering van het externe handelsverkeer door middel van invoerrechten16 en 

- wanneer de Europese prijzen hoger zijn dan de wereldmarktprijzen - door 

middel van uitvoerrestituties voor bepaalde producten; 

- inkomenssteun voor melkproducenten tijdens de periode 2004-2007 (melkpremie 

en extra betalingen) bedoeld als gedeeltelijke compensatie voor de daling van de 

melkprijs na de opeenvolgende verlagingen van de interventieprijzen17. Sinds 

2007 zijn de melkpremie en de extra betalingen verplicht losgekoppeld van de 

productie en opgenomen in de bedrijfstoeslagregeling18. 

De Health Check 2008 gaf aanleiding tot technische aanpassingen, waarvan de 

voornaamste zijn: nieuwe verhogingen van de productiequota (zie paragraaf 48), 

opheffing van de steun voor de seizoenopslag van bepaalde kaassoorten, opheffing 

van de steun voor banketbakkersboter, vermelding van de begeleidende maatregelen 

voor de herstructurering van de zuivelsector in de lijst van prioriteiten die de lidstaten 

kunnen opnemen in de nationale en regionale programma's voor 

plattelandsontwikkeling, en de mogelijkheid dat lidstaten de producenten specifieke 

steun verlenen, met een maximum van 3,5 % van het bedrag aan directe steun. 

De begrotingsuitgaven 

6. De begrotingsuitgaven voor marktondersteuning in de sector melk en 

zuivelproducten zijn aanzienlijk verminderd na de invoering van de melkquota 

en nog meer in de periode toen de evolutie van de wereldmarktprijzen een pas 

op de plaats mogelijk maakte van het interventiemechanisme, de afzetsteun en 

de uitvoerrestituties (figuur 2). 

                                            

16 De GMO voor melk en zuivelproducten omvatte aanvankelijk een mechanisme 
voor importheffing op basis van een "drempelprijs". Dat systeem werd in 1995 
afgeschaft (GATT-akkoorden van 15 december 1993) en vervangen door vaste 
douanerechten. 

17 Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1), 
artikelen 95-97. 

18 Verordening (EG) nr. 1782/2003, artikel 47, lid 2. 
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Figuur 2 - Uitgaven voor zuivel van de EU (1981-2007)
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Bron: Europese Commissie, DG Begroting en DG AGRI. 

7. De hervorming van 2003 had tot gevolg dat structuur en inhoud van de 

begroting veranderden. De uitgaven voor de markten werden losgekoppeld van 

de directe steun aan de landbouwers wegens de geleidelijke invoering van de 

ontkoppeling. Het budget voor zuiveluitgaven betreft dus alleen de kosten voor 

marktondersteuning. De melkpremies en de aanvullende premie worden 

geboekt onder de ontkoppelde directe steun, en wel sinds 2005 voor 

Denemarken, Duitsland, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, sinds 

2006 voor België, Spanje, Frankrijk, Finland en Italië, en sinds 2007 voor de 

gehele EU-15. In de nieuwe lidstaten19 is de steun aan de melkproducenten 

opgenomen in het forfaitaire bedrag dat per hectare wordt betaald in het kader 

van een vereenvoudigd overgangsmodel inzake een enkele areaalbetaling. 

Vanaf de begroting 2008 is de directe steun aan melkproducenten totaal 

opgegaan in de bedrijfstoeslagregeling. 

8. In 2001 stond de Commissie nog afwijzend tegenover de idee van 

liberalisering van de melkproductie volgens het model van de 

                                            

19 Behalve Malta en Slovenië, die ervoor hebben gekozen om vanaf 2007 de 
normale bedrijfstoeslagregeling op regionaal niveau toe te passen. 
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akkerbouwproducten omdat de budgettaire kosten te hoog waren20. Sindsdien 

sprak zij zich uit ten gunste van liberalisering, ondanks de inherente kosten. Uit 

de beschikbare gegevens blijkt inderdaad dat het heroriënteren van de GMO 

voor melk geen enkele nieuwe begrotingsbesparing zal opleveren, zoals hierna 

wordt verduidelijkt. 

9. In 2005 beliepen de netto-uitgaven voor de zuivelsector meer dan 

2 750 miljoen euro, waarvan 50 % (1 370 miljoen euro) werd besteed voor de 

melkpremie en de extra betalingen21. 

10. Ondanks de uitbreiding in 2004 beliepen de netto-uitgaven in 2007, 

geboekt in de begrotingsonderdelen voor de zuivelsector, in totaal nog slechts 

912 miljoen euro, waarvan 637 miljoen euro ging naar de melkpremies en de 

niet-ontkoppelde extra betalingen. Voor hetzelfde jaar kan het bedrag van de 

melkpremies en de ontkoppelde extra betalingen op 3 600 miljoen euro worden 

geschat. De totale kosten van de zuivelsector voor de belastingbetaler 

bereikten in 2007 dus meer dan 4 500 miljoen euro, ofwel 64 % meer dan de in 

de begroting 2005 opgenomen uitgaven22. 

11. Wanneer de nieuwe lidstaten in 2014 de volledige betaling zullen 

ontvangen, kunnen de melkpremies en ontkoppelde extra betalingen alleen al 

goed zijn voor meer dan 4 700 miljoen euro. Daarbij komen nog de uitgaven 

voor de interventie, de afzetmaatregelen of de uitvoerrestituties, voor zover die 

marktinstrumenten dan nog niet volledig zijn afgeschaft. Toch zij opgemerkt dat 

de overschakeling op ontkoppelde steun bepaalde begunstigden ertoe zou 

kunnen brengen de melkproductie op te geven. 

                                            

20 Antwoorden van de Commissie op Speciaal verslag nr. 6/2001 betreffende de 
melkquota. 

21 Uitgaven van de begrotingsonderdelen 050212, 05030216 en 05030217. 

22 In 2004 had de OESO vastgesteld dat de melkpremie het "welzijn" van de 
belastingbetaler slechts kon verminderen. Zie Analysis of the 2003 CAP reform, 
OESO, Parijs, 2004. 
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DOELSTELLING EN AANPAK VAN DE CONTROLE 

12. De controle had betrekking op de doeltreffendheid van de Commissie bij 

het beheer van de markt voor melk en zuivelproducten. Het verslag draait 

derhalve hoofdzakelijk om de volgende vraag. 

Hebben de instrumenten voor het beheer van de markt voor melk en 

zuivelproducten hun voornaamste doelstellingen bereikt? 

Meer bepaald werden de volgende specifieke vragen behandeld: 

- Is er een marktevenwicht bereikt? 

- Is de melkprijs gestabiliseerd? 

- Wat is de impact op het inkomen van de producenten? 

- Zijn de Europese zuivelproducten op de wereldmarkten concurrerender 

geworden? 

De Rekenkamer heeft ook gewezen op de meest kritieke punten die in 

aanmerking moeten worden genomen bij het liberaliseringsproces van de 

markt, dat met name inhoudt dat de melkquotaregeling wordt opgeheven. 

13. De controleresultaten volgen uit een analyse van de beschikbare 

documentatie en uit gesprekken met de verschillende actoren in de sector. De 

Rekenkamer onderzocht daartoe de statistieken, artikelen, studies en 

activiteitenverslagen, alsook de resultaten van eerdere evaluaties en controles. 

Er vonden gesprekken met de Commissie plaats (Eurostat en DG AGRI, 

directoraten C en D), alsmede bezoeken aan organisaties en verenigingen die 

actief zijn in de zuivelsector of op dat terrein bevoegdheden bezitten, teneinde 

de uitgevoerde analyses te vervolledigen en de relevantie te testen van de 
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eerste conclusies over de situatie en de perspectieven van de zuivelsector en 

over het beheer van de GMO23. 

OPMERKINGEN 

Is er een marktevenwicht bereikt? 

De quotaregeling heeft het mogelijk gemaakt de melkproductie te 

beperken ... 

14. Vanaf 1984 zijn de meeste lidstaten er vrij snel in geslaagd de op hun 

grondgebied als levering of directe verkoop verhandelde hoeveelheden melk af 

te stemmen op hun respectieve quota. Na enige aarzeling in het begin heeft 

het grootste deel van de sector het quotasysteem als een krachtig en politiek 

aanvaardbaar reguleringsmiddel aanvaard. Het systeem is vanaf de invoering 

doeltreffend geweest, in die zin dat de communautaire productie in het 

algemeen onder het opgelegde maximum blijft. Het feit dat het door de Raad 

vastgestelde productiemaximum lange tijd op een niveau boven dat van de 

                                            

23 Er werden bezoeken gebracht aan de volgende organisaties: 
- de European Dairy Association (EDA), die de belangen behartigt van de 

Europese melkindustrie bij de Europese instellingen, alsook bij internationale 
organisaties als de Wereldhandelsorganisatie of de commissie van de Codex 
Alimentarius; 

- COPA-COGECA. Het comité van de landbouwberoepsorganisaties van de 
Europese Unie (COPA) en de algemene confederatie van 
landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA) behartigen de 
politieke belangen van de Europese coöperaties en landbouwers in de 
Europese Unie; 

- het Institut für Ökonomie der Ernährungswirtschaft (Instituut voor de economie 
van de voedselindustrie); 

- het IFCN (International Farm Comparison Network) het internationaal netwerk 
voor vergelijking van bedrijven; 

- de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
De controleurs namen ook deel aan twee seminars over de toekomst van de 
zuivelsector, namelijk het International Management Forum Milk (Riga) en de 
World Dairy Summit (wereldtop inzake zuivel) 2007 (Dublin), alsook aan de 
informatie- en overlegsessies die de Commissie organiseerde in het kader van 
de "Health Check 2008". 
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binnenlandse vraag bleef, heeft zeker bijgedragen tot de aanvaarding van het 

systeem. 

15. Figuur 3 toont de recente evolutie van het totaal der toegewezen nationale 

quota en van het werkelijke gebruik door de lidstaten. In de referentieperiode 

werd het quotum voor leveringen op het niveau van de EU-15 vele malen 

overschreden, maar wel in beperkte mate: voor de melkprijsjaren 1995/1996 tot 

2004/2005 bedroeg de overschrijding meestal minder dan 1 %. Het 

communautaire quotum voor leveringen op het niveau van de EU-25 en de 

EU-27 voor het melkprijsjaar 2004/2005 en volgende werd daarentegen 

onderbenut (tekstvak 2). 

Tekstvak 2 - Een recent verschijnsel: onderbenutting van de communautaire 

melkquota voor leveringen 

Sinds het melkprijsjaar 2004/2005 compenseren de overschrijdingen van de quota 

voor leveringen in bepaalde lidstaten niet langer de in andere lidstaten geconstateerde 

onderbenuttingen. Voor de EU-25 bereikte de netto-onderbenutting 0,613 miljoen ton 

voor het melkprijsjaar 2004/2005 (0,5 % van het quotum), 0,524 miljoen ton voor het 

jaar 2005/2006 (0,4 % van het quotum) en 1,919 miljoen ton voor het jaar 2006/2007 

(1,4 % van het quotum). Voor het melkprijsjaar 2007/2008 beliep de onderbenutting 

1,682 miljoen ton (1,2 % van het quotum) in de EU-25 en 2,222 miljoen ton in de 

EU-27 (1,0 % van het quotum). 

De oorzaken van de onderbenutting van de quota verschillen natuurlijk naar gelang 

van de bijzondere omstandigheden in elke lidstaat. Er werd nog geen diepgaande 

studie verricht betreffende de impact van de ontkoppeling van de steun op het 

stopzetten van de melkproductie. 
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Figuur 3 - Benutting van het communautaire melkquotum 
  (melkprijsjaren 1993/1994 tot 2007/2008)
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Bron: Europese Rekenkamer, op basis van de antwoorden van de lidstaten op de vragenlijst 
voorgeschreven in artikel 26 van Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie. 

16. Nationaal gezien vallen er constanten waar te nemen. In de laatste jaren 

(melkprijsjaren 2002/2003 tot 2007/2008) waren de lidstaten die het vaakst hun 

quotum hebben overschreden - in afnemende volgorde van overschrijding - 

Italië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Denemarken24, Cyprus en Luxemburg. 

Steeds weer wordt het grootste deel van de totale overschrijding (ongeveer 

80 % voor het melkprijsjaar 2006/2007) geregistreerd in Italië. Vanaf het begin 

was de situatie van Italië beïnvloed door het feit dat zijn nationale quotum 

evenals dat voor de andere lidstaten werd bepaald op basis van de in het 

verleden geproduceerde hoeveelheden, die kleiner waren dan het 

binnenlandse verbruik. De productie van het land wordt gestimuleerd door zijn 

positie als netto-importeur van melk en zuivelproducten, hetgeen verklaart dat 

zijn nationale leveringsquotum permanent onder druk staat. Het Verenigd 

Koninkrijk, Zweden en sinds kort Frankrijk zijn de lidstaten die het quotum 

waarover zij beschikken steeds minder benutten (figuur 4). 

                                            

24 Niettemin heeft Denemarken zijn quotum voor het jaar 2007/2008 onderbenut. 
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Figuur 4 - Benutting van de nationale melkquota
  (leveringen in 1 000 ton)
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Bron:  Europese Rekenkamer, op basis van de antwoorden van de lidstaten op de vragenlijst voorgeschreven 
in artikel 26 van Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie.

 

... maar de overproductie is niet verdwenen 

17. De melkquota zorgden voor een strikte limitering van de Europese 

melkproductie, maar om de markt als geheel te kunnen reguleren waren 

gedurende 20 jaar interventie, gesubsidieerde exporten en consumptiesteun 

nodig om de structurele overschotten aan industrieproducten te kunnen 

afzetten25. Van 1984 tot 2004 heeft de quotaregeling de overproductie niet 

doen verdwijnen (figuur 5). Aanzienlijke door de belastingbetaler 

gesubsidieerde structurele overschotten werden in het kader van de 

quotaregeling niet strijdig geacht met de doelstelling van evenwicht. 

                                            

25 Europese Commissie, DG VI, Situation and Outlook. Dairy Sector. CAP 2000, 
werkdocument, april 1997. 
AND-International/ABTQ. Évaluation de l'OCM Lait et produits laitiers et du 
règlement Quotas, eindverslag, maart 2002. 
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18. In haar Speciaal verslag nr. 6/2001 constateerde de Rekenkamer dat de 

quota op een te hoog niveau waren vastgesteld. De Europese melkproductie 

kende nog steeds overschotten omdat ze niet was afgestemd op het verbruik 

en op de niet-gesubsidieerde exporten, hetgeen de Rekenkamer ertoe bracht 

de afschaffing van de melkquotaregeling aan te bevelen26. Het quotaniveau 

werd herhaaldelijk gecorrigeerd om het beter af te stemmen op de vraag, maar 

deze aanpassingen waren ontoereikend. In 2002 stelde de Commissie voor, de 

melkquotaregeling te verlengen tot 31 maart 2015, daartoe overwegende dat 

de quota noodzakelijk bleven om een redelijk marktevenwicht te behouden27. 

Een bijkomend argument voor het behoud van de quota was dat ze door het 

bevriezen van de productiestructuur bijdroegen tot het behoud van de 

territoriale spreiding van de melkproductie, met name in achtergebleven 

plattelandsgebieden28. 

19. Onder invloed van de hervorming van 2003 begonnen de overschotten 

vanaf 2004 te verminderen omdat de productie van melkpoeder en boter werd 

vervangen door die van kaas en omdat het interne verbruik toenam, met name 

in de nieuwe lidstaten. Toch vormden gesubsidieerde zuivelproducten in 2006 

nog steeds 15 % van de Europese melkproductie, maar met een lager 

steunniveau door de verlaging van de interventieprijzen voor boter en 

mageremelkpoeder. Pas na de opleving van de wereldmarktprijzen eind 2006 

en in 2007 en door de aanhoudende stijging van de kaasconsumptie zijn de 

overschotten tijdelijk verdwenen, waardoor de toepassing van afzetsteun en 

uitvoerrestituties niet meer nodig was. 

                                            

26 Speciaal verslag nr. 6/2001 van de Europese Rekenkamer over de melkquota 
(PB C 305 van 30.10.2001). 

27 Europese Commissie, Verslag over de melkquota, werkdocument van de 
Commissie, SEC(2002) 789 def. van 10.7.2002. 

28 Antwoorden van de Commissie op Speciaal verslag nr. 6/2001 over de 
melkquota. 
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Figuur 5 - Aanbod, consumptie en gesubsidieerde hoeveelheden
  zuivelproducten in melkequivalent (1986-2008)
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* Volledig ongesubsidieerde exporten van 2006 tot 2008: de uitvoerrestituties werden teruggebracht 

tot nul op 16 juni 2006 voor mageremelkpoeder, op 26 januari 2007 voor geconcentreerde melk en 
vollemelkpoeder en op 16 juni 2007 voor boter en kaas. 

Bron: Europese Rekenkamer, volgens gegevens van ZMP en AND-International. 

De afzetmaatregelen hebben slechts een beperkt effect op het 

marktevenwicht gehad 

20. Om bij te dragen tot een beter marktevenwicht en tot stabilisering van de 

marktprijzen voorziet de GMO voor melk in verschillende afzetmaatregelen29: 

- de particuliere opslag van room en bepaalde boter- en kaasproducten; 

- de verstrekking van melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen; 

- het gebruik van melkpoeder in diervoeder; 

- de verwerking van ondermelk tot caseïne en caseïnaten; 

- het gebruik van boter in het kader van de regeling inzake 

banketbakkersboter en consumptie-ijs. 

                                            

29 Overwegingen (19), (44) en (60) van Verordening (EG) nr. 1234/2007. 
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21. De recente ontwikkeling van de interne consumptie van vetten (boter, 

figuur 6) en proteïnen (mageremelkpoeder, figuur 7) na de stopzetting van de 

afzetsteun in 2006 en 2007 wijst erop dat de door de afzetmaatregelen 

genereerde bijkomende vraag een beperkt effect op het marktevenwicht had. 

De toename van de consumptie tegen de marktprijs heeft bijna volledig (boter) 

of in zeer ruime mate (melkpoeder) de verlaging of opheffing van de 

consumptiesteun gecompenseerd. 

 

Figuur 6 - Boter: consumptie met steun in 2006 en
  consumptie zonder steun in 2007 en 2008
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Steun teruggebracht tot nul op 26 april 2007. 
Bron: Europese Rekenkamer, op basis van gegevens van ZMP. 
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Figuur 7 - MMP: consumptie met steun in 2006 en
  consumptie zonder steun in 2007 en 2008
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Steun teruggebracht tot nul op 26 oktober 2006. 
Bron: Europese Rekenkamer, op basis van gegevens van ZMP. 

Is de melkprijs gestabiliseerd? 

Producentenprijs voor melk: nominale prijzen stabiel maar reële prijzen 

gedaald30 

De melkquota hebben de nominale prijzen gestabiliseerd 

22. De eerste fase van de GMO was uitgelopen op een onhoudbare situatie. 

Tot 1984 functioneerde de GMO voor melk als een mechanisme dat aanzette 

tot investeringen om de productie voortdurend te verhogen. De producenten 

rekenden op constant stijgende nominale prijzen om hun uitbreiding te 

financieren en werden hierin gestimuleerd door de jaarlijkse verhoging van de 

richtprijs. De tot 1984 door de GMO geschapen marktsituatie was stabiel noch 

evenwichtig, aangezien er tegelijkertijd sprake was van een stijging van de 

nominale producentenprijzen en een grootschalige overproductie. Voor de 

                                            

30 Nominale of lopende prijzen: inclusief monetaire inflatie; reële prijzen: minus 
monetaire inflatie. 



 29 

NR2012680NL08-08PP-DEC024-09VOC1-RS-OCM_LAIT-TR.DOC 23.7.2009 

producenten was de marktontwikkeling echter voorspelbaar, en alle verwachte 

prijsveranderingen namen ook nog eens de vorm aan van een stijging. 

23. Pas bij de invoering van de melkquota in 1984 begon men bij het beheer 

van de GMO tegelijkertijd rekening te houden met de doelstellingen stabiliteit 

en evenwicht. Het melkquotastelsel beperkte het aanbod en hield de nominale 

prijzen op een relatief hoog en stabiel peil31. Afgezien van 

seizoenschommelingen vertoonden de prijzen voor rauwe melk in de EU in de 

periode 1984-2007 weinig variatie in vergelijking met de periode vóór de 

invoering van de quota. De Commissie schatte de gemiddelde nominale prijs in 

2006 op 29 euro/100 kg; dit gemiddelde weerspiegelt een prijsmarge van 

20,1 euro/100 kg in Litouwen tot 40,4 euro/100 kg op Cyprus32. 

24. Figuur 8 geeft de ontwikkeling van de gemiddelde producentenprijs in vijf 

grote melkproducerende landen vanaf 1971 tot voor kort weer33. Deze lidstaten 

zijn goed voor ongeveer 75 % (EU-15) of 65 % (EU-25) van de melkleveringen. 

                                            

31 De prijsvolatiliteit neemt doorgaans af in een door quota gereguleerd systeem: zie 
met name Boussard, J.M., "Price risk management instruments in agricultural and 
other unstable markets", FEA Thursday seminar, São Paulo, oktober 2003. 

32 Europese Commissie, statistieken van het Comité van beheer voor melk, door de 
lidstaten verstrekte gegevens (22 januari 2009). 

33 Aangezien bij de melkproductie prijsfluctuaties op korte termijn de 
seizoenschommelingen weerspiegelen, wordt de gemiddelde jaarlijkse 
producentenprijs gebruikt als indicator voor de stabiliteit in de lidstaten. De prijzen 
in absolute waarde die door de lidstaten aan Eurostat worden verstrekt, zijn 
echter niet altijd even betrouwbaar en het is niet mogelijk om op basis daarvan 
een statistisch representatieve, gewogen gemiddelde prijs te berekenen. Daarom 
wordt de prijsontwikkeling in de EU hier samengevat door de indexcijfers van de 
qua productie voornaamste lidstaten te wegen. 
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Figuur 8 - Nominale melkprijs in Duitsland, Frankrijk, Italië
  Nederland en het Verenigd Koninkrijk (1971-2007)

(Gewogen jaargemiddelden van de indexcijfers)
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Bron: Eurostat. 

25. De doelstelling prijsstabiliteit is na 1984 dus globaal bereikt. Dat in die 

periode voorrang werd verleend aan de stabiliteit van de nominale prijzen is 

ook terug te zien in het feit dat de richtprijs nagenoeg onveranderd bleef 

voordat hij in 2004 werd afgeschaft. 

26. Europese melkproducenten krijgen in het algemeen hogere prijzen dan de 

producenten uit Nieuw-Zeeland, maar lagere dan Zwitserse producenten. De 

Europese prijzen liggen dicht bij de prijzen in de VS, maar zijn wel stabieler 

(figuur 9). 
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Figuur 9 - Nominale prijs betaald aan de melkproducenten in Europa, de
  Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland (2000-2008)
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Bron: Europese Rekenkamer, op basis van gegevens van het Bulletin over de zuivelmarkt, van 
de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en van het Office fédéral suisse de 
l'Agriculture, Secteur observation du marché (het Zwitserse federale landbouwbureau, Afdeling 
marktobservatie). 

Maar in reële waarde heeft de producentenprijs van melk een constante erosie 

gekend 

27. De constante stijging van de melkprijs in de jaren '70 en tot 1984 vond 

plaats in de context van algemene inflatie. In de periode na de invoering van de 

quota maskeerde het behoud van de nominale producentenprijzen in 

werkelijkheid een duidelijke erosie van de reële prijzen. Over een lange periode 

hebben de melkproducenten in werkelijkheid, gecorrigeerd voor inflatie, geen 

stabiele prijzen gekregen. Figuur 10 geeft deze verslechtering weer aan de 

hand van een index van de voor inflatie gecorrigeerde prijzen. 
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Figuur 10 - Voor inflatie gecorrigeerde melkprijs, betaald aan de producenten in
 Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (1985-20

  (Gewogen jaargemiddelden van de voor inflatie gecorrigeerde indexcijfers)
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Bron: Europese Rekenkamer, op basis van gegevens van Eurostat. 

De consumentenprijs van melk staat grotendeels los van de 

producentenprijs 

28. De consumentenmelkprijs staat grotendeels los van de producentenprijs; 

dit blijkt een onderzoek van de Commissie volgens hetwelk de nominale 

consumentenprijzen voor zuivelproducten tussen begin 2000 en medio 2007 

met 17 % zijn gestegen, terwijl de nominale prijzen die aan de producenten zijn 

betaald met 6 % zijn gedaald34. 

29. De gegevens van Eurostat bevestigen in het algemeen dat de 

consumentenprijzen zich anders ontwikkelen dan de producentenprijzen35. 

                                            

34 Europese Commissie, DG AGRI, The impact of the developments in agricultural 
producer prices on consumers, document CM/WM/PB D(2007) 34703 van 
13.11.2007. 

35 De gegevens zijn niet perfect vergelijkbaar: figuur 8 geeft de ontwikkeling van de 
aan de producenten betaalde prijs in de vijf grootste melkproducerende lidstaten 
van de EU-15 weer. Afgezien van het feit dat figuur 11 ook gegevens over eieren 
bevat, is daarin de consumptie van de totale bevolking van de EU opgenomen, en 
daarvan is de grootte en de samenstelling gedurende de betrokken periode 
aanzienlijk veranderd. 
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Tussen 1996 en 2000 bleef het Eurostat-indexcijfer van de 

consumentenprijzen, waaronder melk, kaas en eieren, vrijwel onveranderd 

(figuur 11), terwijl het indexcijfer van de aan de producenten betaalde 

melkprijzen daalde en vervolgens weer steeg (figuur 8). Tussen 2000 en 2007 

vertoonden de consumentenprijzen een bijna lineaire stijging van ongeveer 

15 %. In dezelfde periode liet de index van de aan producenten betaalde 

melkprijs vijf opeenvolgende jaren een daling zien, gevolgd door een stijging. 

30. Evenals in de rest van de voedselvoorzieningsketen36 is de totstandkoming 

van de consumentenprijzen in de zuivelsector een complex proces. Terwijl de 

door de melkfabrieken aan de producenten betaalde prijzen de ontwikkelingen 

op de internationale markt op de voet volgen, worden de prijzen die de 

consumenten betalen niet alleen beïnvloed door de kosten van de grondstof, 

maar ook door andere parameters, zoals de energie- of salariskosten. De 

grondstof melk maakt immers een relatief beperkt deel uit van de 

consumentenprijs van zuivelproducten, naar gelang van het product tussen 30 

en 50 %37. 

31. Een ander kenmerk van de Europese zuivelsector is de sterke concentratie 

van verwerkings- en distributiebedrijven38, die hun een overwicht kan bezorgen 

bij de totstandkoming van de prijzen. In een mededeling over de 

                                            

36 De voedselvoorzieningsketen verbindt drie economische sectoren: de 
landbouwsector, de voedselverwerkende industrie en de distributiesector. 

37 Volgens een in België uitgevoerd onderzoek "vertegenwoordigt de 
landbouwwaarde slechts zowat 30 à 40 pct in de consumptieprijs voor 
zuivelproducten", Recente ontwikkelingen in het verloop van de prijzen en kosten 
in de melkketen, Federale Overheidsdienst Economie, Brussel, 2008. Volgens 
andere bronnen is het percentage ongeveer 50 % bij Goudse of Cheddarkaas (zie 
met name Europese Commissie, The impact of the developments in agricultural 
producer prices on consumers, blz. 22). 

38 De totale omzet van de 15 belangrijkste actoren in de Europese 
grootwinkelbedrijven vertegenwoordigt ongeveer 77 % van de Europese 
voedingsmiddelenmarkt. Bron: Europese Commissie, Rural Development in the 
European Union - Statistical and Economic Information - Report 2008. 
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voedselprijzen39 onderstreept de Commissie de consolidatiebeweging in de 

gehele voedselvoorzieningsketen, die in het bijzonder de zuivelproducten raakt, 

en wijst zij erop dat "de mededingingsautoriteiten erop [moeten] toezien dat het 

aan de gang zijnde consolidatieproces noch op de lokale upstreammarkten, 

noch op de lokale downstreammarkten in een verslechtering van de 

mededingingsvoorwaarden resulteert, daar zulks negatieve gevolgen zou 

hebben voor zowel consumenten als bedrijven". 

32. Nieuw-Zeeland en Australië hebben de liberalisering van hun zuivelsector 

respectievelijk in 1985 en in 2000 ingezet. Men heeft kunnen zien dat de 

deregulering is gevolgd door een sterke stijging van de consumentenprijzen in 

Nieuw-Zeeland en door een daling van zeer geringe omvang in Australië40. 

Figuur 11 - Europese markt: geharmoniseerd indexcijfer van de nominale
  consumentenprijzen van melk, kaas en eieren (1996-2007)
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Bron: Eurostat, voedselonderdeel F 0114; geografische eenheid: Europese Unie (EU-12 1994, 
EU-15 2004, EU-25 2006, EU-27). 

                                            

39 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - 
Voedselprijzen in Europa, COM(2008) 821 def. van 9.12.2008. 

40 Gouin, D-M., La gestion de l'offre dans le secteur laitier, un mode de régulation 
toujours pertinent, Universiteit van Laval, mei 2006. 
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Wat is de impact op het inkomen van de producenten? 

De evolutie van het netto-inkomen van de producenten vertoont 

verschillen en steunmaatregelen maken een groot en toenemend deel van 

dit inkomen uit 

33. Het gemiddelde netto-inkomen van landbouwbedrijven, gecorrigeerd voor 

inflatie, is aan het dalen (figuur 12). Tegen lopende prijzen houden 

gespecialiseerde melkveebedrijven volgens gegevens uit het Informatienet 

inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB)41 gemiddeld een hoger inkomen 

dan de landbouwbedrijven als geheel. Het netto-inkomen tegen lopende prijzen 

van in melk gespecialiseerde landbouwbedrijven42 heeft zich in de periode 

1989-2006 in hetzelfde tempo ontwikkeld als dat van de bedrijven als geheel 

(figuur 13); er zijn verschillende redenen die de ontwikkeling van het inkomen 

van de melkveehouders verklaren: 

- de reorganisatie van de sector: de laatste jaren is meer dan 50 % van de 

producenten verdwenen (zie paragraaf 34); 

- de schaalvergroting van de bedrijven en een constant stijgende 

productiviteit: de efficiënt producerende melkveehouders compenseren de 

prijsdalingen door hun productie constant te verhogen; 

- de toename van de steun (melkpremies, bedrijfstoeslag, steun voor 

plattelandsontwikkeling). Volgens de gegevens van het ILB is melk goed 

voor ongeveer 60 % van de inkomsten van de in melk gespecialiseerde 

                                            

41 De gegevens van het ILB zijn echter niet representatief voor de hele 
beroepsgroep, want de gespecialiseerde melkveehouderijen die in het ILB zijn 
geregistreerd vertegenwoordigen slechts 60 %, respectievelijk 25 %, van de 
bedrijven die minimaal één melkkoe houden in de EU-15 en de EU-25. In 2006 
maakten de in het ILB vertegenwoordigde gespecialiseerde melkveebedrijven 
78 % van de gespecialiseerde melkveebedrijven in de EU-25 uit (volgens de 
structuurenquête 2007 van Eurostat). 

42 ILB, OTEX 41 (Runderen-melk). Zie ook Europese Commissie, DG AGRI G3, Milk 
margins in the European Union, 2004. 
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bedrijven, maar dit percentage neemt af. Het ILB laat ook zien dat het 

aandeel van de subsidies43 in het brutobedrijfsinkomen van lidstaat tot 

lidstaat aanzienlijk verschilt; dit aandeel is sterk toegenomen tussen 2000 

en 2006, maar de omvang verschilt per lidstaat (tabel 1). 

Figuur 12 - Ontwikkeling van het nettolandbouwinkomen, gecorrigeerd voor inflatie
  (alle soorten productie, 1993-2008)
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Bron: Eurostat, Landbouwrekeningen - Inkomen van de landbouwsector (Indicator C, netto 
landbouwbedrijfsinkomen). 

                                            

43 De steun die is opgenomen in de ILB-variabele SE 605 omvat alle soorten steun: 
Europees en nationaal, eerste en tweede pijler van het GLB, gekoppeld en 
ontkoppeld - met uitzondering van investeringssteun. 
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Figuur 13 - Ontwikkeling van het netto-inkomen tegen lopende prijzen van in
  melk gespecialiseerde bedrijven (1989-2006)
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Bron: ILB-database: inkomen van een familiebedrijf (SE 420) van in melk gespecialiseerde 
bedrijven. 
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Tabel 1 - Aandeel van subsidies in het bruto bedrijfsinkomen van 
melkveehouderijen vóór heffingen en belastingen (2000, 2004 
en 2006) 

 2000 2004 2006 

België 11 % 19 % 28 % 
Republiek Tsjechië  44 % 60 % 
Denemarken 18 % 28 % 31 % 
Duitsland 18 % 31 % 36 % 
Griekenland 14 %  46 % 
Spanje 5 % 12 % 17 % 
Estland  32 % 43 % 
Frankrijk 22 % 33 % 40 % 
Hongarije  42 % 41 % 
Ierland 15 % 22 % 36 % 
Italië 10 % 11 % 16 % 
Litouwen  35 % 37 % 
Luxemburg 31 % 43 % 46 % 
Letland  58 % 63 % 
Nederland 4 % 12 % 23 % 
Oostenrijk 32 % 44 % 42 % 
Polen  22 % 35 % 
Portugal 18 % 27 % 37 % 
Finland 72 % 73 % 77 % 
Zweden 36 % 41 % 56 % 
Slowakije  43 % 65 % 
Slovenië  37 % 37 % 
Verenigd Koninkrijk 16 % 23 % 34 % 

Bron: ILB; bruto bedrijfsinkomen vóór heffingen, belastingen en BTW = bruto bedrijfsinkomen 
(SE 410) - Saldo exploitatiesubsidies en belastingen (SE 600) + totaal exploitatiesubsidies 
(SE 605). 

De herstructurering heeft geleid tot een sterke daling van het aantal 

bedrijven 

34. Het doel om de melkproducenten een redelijke levensstandaard te 

verzekeren, met name door de verhoging van hun hoofdelijk inkomen, wordt 

hoofdzakelijk bereikt door de productiviteit van de bedrijven te verhogen. De 

herstructurering van de zuivelsector en de constante afname van het aantal 

bedrijven hadden tot gevolg dat het gemiddelde statistisch inkomen van de 

melkproducenten gelijk kon blijven, ja zelfs kon stijgen. De EU-15 heeft tussen 

1995 en 2007 de helft van haar aantal melkveehouderijen verloren; met andere 

woorden, meer dan 500 000 producenten hebben hun bedrijf in die periode 
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gestaakt. De herstructurering is met name opvallend in Denemarken, 

Griekenland, Spanje, Italië en Portugal. 

35. De herstructurering van de sector komt in alle lidstaten tot uitdrukking in 

een constante groei van de gemiddelde omvang van de bedrijven, van de 

gemiddelde leveringsquota en van de productiviteit van de veestapel 

(bijlage II). 

36. Tussen en binnen de lidstaten bestaat een grote verscheidenheid aan 

productiestructuren: 

- in Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk is de gemiddelde 

omvang van de veestapel en van de leveringsquota duidelijk groter dan in 

de andere lidstaten van de EU-15; 

- de situatie loopt sterkt uiteen in de nieuwe lidstaten. In de Republiek 

Tsjechië, Estland, Hongarije en Slowakije is het gemiddelde 

leveringsquotum vrij hoog, omdat de sector wordt gedomineerd door enige 

zeer grote bedrijven; deze laatste bestaan naast vele kleine producenten, 

waarvan er velen geen leveringsquotum hebben gekregen; in Letland, 

Litouwen en Polen zijn de quotumhouders daarentegen voor het 

leeuwendeel zeer kleine familiebedrijven; 

- in de lidstaten uit Midden- en Oost-Europa als geheel genomen is de 

meerderheid van de melkveehouderijen een zelfvoorzieningsbedrijf; in 

2005 telde 67 % van de veestapels maximaal twee koeien. 

37. Er bestaat een aanzienlijk schaalverschil tussen de Europese 

melkveehouderijen en die van de belangrijkste concurrenten op de wereldmarkt 

(tabel 2). Kleine bedrijven (1 t/m 29 koeien) zorgen nog voor 30 % van de 

Europese productie, maar slechts voor 1,2 % van de productie in de Verenigde 

Staten, waar veestapels van meer dan 2 000 koeien 23 % van de nationale 

melkproductie voor hun rekening nemen. Het grootste deel van de Europese 
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productie komt van bedrijven met tussen de 30 en 49 koeien (20 %), en meer 

dan 50 koeien (50 %)44. 

Tabel 2 - Productiestructuren in Europa (2005), de Verenigde Staten en 
Nieuw-Zeeland (2006) 

 Gemiddelde veestapel 
EU-25 (1) 15 
EU-15 (1) 35 
EU-10 (1) 5 
Nieuw-Zeeland (2) 322 
Verenigde Staten (3) 120 
Bronnen: 

1) Eurostat (gemiddelde veestapel = aantal koeien/aantal bedrijven in 2005). 
2) Livestock Improvement Corporation (LIC), New Zealand Dairy statistics 2005/2006. 
3) USDA, Profits, costs and the changing structure of the dairy farming, september 2007 

en USDA, World markets and trade, juli 2008. 

Zijn de Europese zuivelproducten op de wereldmarkten concurrerender 

geworden? 

De Europese export van basiszuivelproducten krimpt 

38. De wereldmarkt voor zuivelproducten is zeer klein: het gaat slechts om 6 % 

van de mondiale melkproductie (2007) en de prijzen zijn volatiel45. De markt 

betreft hoofdzakelijk verwerkte producten die weinig water bevatten, zoals 

melkpoeder, boter en kaas. In 2007 exporteerde de EU ongeveer 9 % van haar 

totale productie melkequivalent46, hetgeen haar - na Nieuw-Zeeland - tot 

tweede grootste exporteur ter wereld maakt. 

39. De wereldmarktprijzen voor melkpoeder en boter liggen bijna altijd lager 

dan de prijzen in de EU. De minder opleverende wereldmarkt dient dus vooral 

als laatste afzetmarkt voor de productie die de binnenlandse markt niet kan 

                                            

44 Eurostat, Dairy cows: Number of farms and heads by size of farm (UAA) and size 
of dairy herd in 2005. 

45 FAO, Food Outlook, juni 2008 en november 2008. 

46 Bron: ZMP. 
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afnemen. De wereldmarktprijzen hebben minder invloed op de omvang van de 

export van producten met een grotere toegevoegde waarde, zoals kaas. 

40. De positie van de EU op de wereldmarkt is verslechterd na de invoering 

van de melkquota, hoofdzakelijk ten gunste van Nieuw-Zeeland en Australië. 

Het aandeel van de EU in de wereldhandel in zuivelproducten blijft afnemen 

(tabel 3)47 en de Europese export van zuivelproducten krimpt (figuur 14). 

41. In 2008 deed zich een daling in de export voor, behalve voor 

vettemelkpoeder. Niettemin overtreffen de geëxporteerde hoeveelheden het 

vóór juni 2007 bereikte aantal niet-gesubsidieerde exporten. 

Tabel 3 - EU-aandeel in de export van bepaalde zuivelproducten in de 
wereld (in %) 

1984 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

EU-10 EU-15 EU-25 EU-27

Boter/boterolie 48,4 27 20,8 19,6 21,8 30 41,4 39,7 29,9 29,1 

Magere- 
melkpoeder 

30 31,6 29,1 12,7 13,3 19,4 27,4 17,4 7,2 19,7 

Kaas 52 48,6 28,6 30 32,3 30,3 38,8 34,8 34,1 35,9 

Volle- 
melkpoeder 

70,2 48,1 37,6 29,8 28,3 27,6 28,3 27,2 23,9 22 

Gecondenseerde 
melk 

67,7 61,7 51,6 44,4 45,5 38,9 30,7 28,5 29 36,1 

Bron: Europese Commissie, DG Landbouw en plattelandsontwikkeling. 

                                            

47 Europese Commissie, gegevens uit verschillende rapporten, getiteld "De toestand 
van de Landbouw in de Europese Unie". Met betrekking tot tabel 3 zij opgemerkt 
dat de ontwikkeling van het EU-aandeel in de wereldhandel in zuivelproducten 
beïnvloed is door de opeenvolgende uitbreidingen; met elke uitbreiding nam de 
omvang van de intracommunautaire handel automatisch toe en die van de export 
af. 
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Figuur 14 - EU-export van boter, MMP, kaas
  en vettemelkpoeder (1995-2008)
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Bron: Europese Rekenkamer, op basis van gegevens van het ZMP. 

De Europese Unie heeft haar exportsteun voor zuivelproducten sterk 

verminderd 

42. Het doel van de exportsteun is, de deelname van de Gemeenschap aan de 

internationale handel in melk en zuivelproducten veilig te stellen48. De 

uitvoerrestituties voor zuivelproducten zijn gebaseerd op het verschil tussen de 

prijzen op de interne markt en de wereldmarkt. Voor vier categorieën producten 

wordt gesubsidieerde export echter qua waarde en volume beperkt door 

GATT-quota: boter en boterolie, mageremelkpoeder, kaas en overige 

zuivelproducten49. 

43. Vanaf 2004 werd de restitutievoet geleidelijk teruggebracht om rekening te 

houden met de geplande daling van de interventieprijzen voor boter en 

mageremelkpoeder. De Europese export werd nog steeds gesubsidieerd, 

omdat er een prijsverschil bleef bestaan tussen de Europese en de 

                                            

48 Overweging (77) van Verordening (EG) nr. 1234/2007. 

49 Deze categorie omvat met name vollemelkpoeder, geconcentreerde melk, 
consumptiemelk en verse zuivelproducten. 
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wereldmarkt na de verlaging van de interventieprijzen. Van juni 2007 tot 

december 2008 werd de restitutievoet door de Commissie voor alle producten 

op nul vastgesteld. 

De wereldmarkt is zonder begrotingssteun moeilijk toegankelijk 

44. Voor de basisproducten boter en mageremelkpoeder (MMP) is de 

wereldmarkt een tweede keus voor de Europese producenten. In het verleden 

hadden de producenten er - behalve in tijden van hoge wereldmarktprijzen - 

slechts toegang toe dankzij de communautaire begroting. Iedere significante 

daling van de wereldmarktprijzen maakte de Europese basisproducten 

onvoldoende concurrerend op de wereldmarkt. 

45. Aangezien de vraag naar zuivelproducten op de Europese markt 

inelastisch is, zal de toename van de productie na het verdwijnen van de 

melkquota leiden tot een significante stijging van de Europese export van 

zuivelproducten. In het bij de 'Health Check' door de Commissie aangehouden 

scenario zou 70 % van de extra productie moeten worden uitgevoerd50. De 

Commissie streeft ernaar de exporten te ontwikkelen zonder uitvoerrestituties, 

die tegen 2013 afgeschaft zouden moeten zijn. De verwezenlijking van deze 

doelstelling hangt af van de capaciteit van de Europese industrie om aan de 

mondiale vraag te voldoen, maar ook van monetaire factoren. Begin 2009 

vestigde de verslechtering van de wereldmarktprijzen in combinatie met de 

waardedaling van de dollar ten opzichte van de euro opnieuw de aandacht op 

het probleem van het concurrentievermogen van de Europese producenten, en 

bracht zij de Commissie ertoe het systeem van uitvoerrestituties opnieuw in te 

zetten. 

                                            

50 Institut d'économie industrielle (IDEI, Universiteit van Toulouse), Analyse 
économique des impacts de la sortie du système de quotas laitiers dans l'UE, 
maart 2008, blz. 5. 
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DE MEEST KRITIEKE FEITEN DIE IN AANMERKING MOETEN WORDEN 

GENOMEN BIJ HET LIBERALISERINGSPROCES VAN DE ZUIVELSECTOR 

Inleidende opmerking: sinds de hervorming van 2003 zouden de 

melkquota moeten verdwijnen 

46. De hervorming waartoe de Raad in 2003 besloot op basis van de in de 

Agenda 2000 geformuleerde opties, heeft de zuivelsector duidelijk op de lijn 

naar afschaffing van de quota gezet: het einde van de melkquota is gepland 

voor 2015. De Commissie heeft de sector regelmatig geïnformeerd over de 

situatie op de markten en de evolutie van het zuivelbeleid naar de 

liberalisering51. 

47. In het kader van de geleidelijke deregulering hebben de besluiten met 

betrekking tot de afschaffing van de richtprijs, de verlaging van de 

interventieprijzen52 en de kwantitatieve beperkingen bij interventie het 

prijssteunmechanisme, dat de tegenhanger van de productiemaxima vormde, 

al aanzienlijk afgezwakt. Met deze besluiten waarschuwde de Commissie de 

sector dat de vervaardiging van boter en mageremelkpoeder minder lucratief 

zou worden en dat een overstap op producten met een hogere toegevoegde 

waarde, zoals kaas, gewenst was53. 

48. De specifieke procedure van overleg met de belanghebbenden in 2008 in 

het kader van de 'Health Check' was vooral gericht op de wijze waarop de 

overgang naar de situatie zonder quota beheerd moest worden. De Raad heeft 

                                            

51 Krachtens het 'comitologiebeleid' voert de Commissie het zuivelbeleid samen met 
de lidstaten in het kader van het Comité van beheer voor melk en 
zuivelproducten. 

52 Voor boter een verlaging met 7 % in juli 2004, met 7,5 % in juli 2005, met 8,1 % in 
juli 2006 en met 5,1 % in juli 2007. 
Voor melkpoeder een verlaging met 5 % in juli 2004, met 5,3 % in juli 2005 en 
met 5,5 % in juli 2006. 

53 Verslag van de Commissie aan de Raad, Marktvooruitzichten voor de 
zuivelsector, COM(2007) 800 def. 
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ingestemd met het beginsel, de nationale quota stapsgewijze te verhogen om 

een "zachte landing van het systeem"54 mogelijk te maken. De quota van de 

lidstaten zullen vóór de afschaffing ervan op 31 maart 2015 tussen de 

melkprijsjaren 2009/2010 - 2013/2014 vijf maal met 1 % per jaar verhoogd 

worden. Bij uitzondering is het quotum van Italië vanaf het melkprijsjaar 

2009/2010 met 5 % verhoogd. Deze verhogingen komen bovenop de 

algemene verhoging van 2 % van de quota die per 1 april 2008 van kracht werd 

(2,5 % voor 11 lidstaten van de EU-15)55. Bovendien wordt de aanpassing van 

de geleverde hoeveelheden, berekend op basis van het verschil tussen het 

werkelijke vetgehalte en het aan elke producent toegekende 

referentievetgehalte, vanaf het melkprijsjaar 2009/2010 versoepeld ten gunste 

van de producent56. Een onmiddellijk gevolg van deze maatregelen zal zijn dat 

het probleem van de lidstaten waarvan het quotum onvoldoende is, in de 

eerste plaats Italië, geheel of grotendeels opgelost wordt. 

49. De Commissie verwacht dat na de afschaffing van de melkquota57: 

- de meeste in melk gespecialiseerde bedrijven in staat zullen zijn hun 

activiteiten voort te zetten; 

- de consumenten zullen profiteren van een gedeeltelijke verlaging van de 

prijs van zuivelproducten. 

                                            

54 Akkoord over de 'Health Check', 20 november 2008, 
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck. 

55 Verordening (EG) nr. 248/2008 van de Raad van 17 maart 2008 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 wat de nationale melkquota betreft (PB L 76 van 
19.3.2008, blz. 6). 

56 De versoepeling van de eis betreffende het vetgehalte zou gelijkstaan aan een 
verhoging van het communautaire melkquotum met 1,5 à 1,7 % (ofwel bijv. 
+ 0,9 % voor Frankrijk, + 2,2 % voor Denemarken, + 3,4 % voor Nederland), 
Kamers van landbouw van Normandië, Bilan de santé de la PAC - Expertise 
technique, november 2008. 

57 Europese Commissie, CAP Health Check, Impact Assessment Note nº 6, 
document D(2008) MK / 15332 van 20 mei 2008. 
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50. Volgens verschillende studies zijn de volgende algemene effecten te 

verwachten van de afschaffing van de quota58: 

- een stijging van de melkproductie die de marktprijs zou moeten doen 

dalen59; 

- een daling van het inkomen van de producenten, ondanks de stijging van 

de geproduceerde hoeveelheden; 

- een overdracht van welzijn van de producenten naar de consumenten; 

- een opleving van de exporten van de EU die een inzakken van de 

wereldmarktprijzen zou kunnen veroorzaken. 

51. Hoewel de Rekenkamer erkent dat de voorspellende waarde van de 

modellen beperkt is60, wil zij de aandacht vestigen op de meest kritieke feiten 

                                            

58 Institut d'économie industrielle, Analyse économique des impacts de la sortie du 
système de quotas laitiers dans l'UE, maart 2008. 
OESO, Directie Voeding, landbouw en visserij en Directie Handel, An analysis of 
dairy policy reform and trade liberalisation. Trade and economic effects of milk 
quota systems. COM/AGR/TD/WP(2004)19/FINAL, 
http://www.oecd.org/dataoecd/1/37/34456378.pdf. 
Langley, S., Somwaru, A., en Normile, M.A., USDA, "Trade liberalization in 
international dairy markets: Estimated impacts", Economic report research 
number 16, februari 2006. 
Consortium INRA-Wageningen Universiteit, Study on the impact of future options 
for the Milk Quota system and the common market organisation for milk and milk 
products, juni 2002. 

 
INRA-ESR, Quelle politique laitière pour l'Europe? Sortir du régime des quotas 
laitiers? Paramètres à considérer et illustration dans le cas français, Journée lait 
du département Économie et sociologie rurales de l'Institut national de la 
recherche agronomique (INRA), Parijs, 8 oktober 2001. 

59 In de Europese Unie komt een verhoging van de melkproductie met 1 % tot 
uitdrukking in een daling van de producentenprijs met 3 à 4 % (zie Institut 
d'économie industrielle, Analyse économique des impacts de la sortie du système 
de quotas laitiers dans l'UE, blz. 47). 

60 De Europese zuivelsector is bijzonder complex en de ontwikkeling ervan hangt 
van een veelheid van factoren af waarvan het gecombineerde effect moeilijk te 
voorzien is. Zelfs qua algemene tendensen kunnen de modellen het bij het 
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die in aanmerking moeten worden genomen bij het liberaliseringsproces van de 

zuivelmarkt. 

Marktevenwicht: de instabiliteit van de markten kan snel nieuwe 

overschotten veroorzaken 

52. Volgens de Commissie zullen de prijzen op de landbouwmarkten "grotere 

schommelingen […] vertonen dan de afgelopen decennia het geval is geweest 

[…]. Dit zal tot gevolg hebben dat grotere veranderingen in vraag of aanbod 

snel in een hogere prijsvolatiliteit kunnen resulteren. Een grotere 

aanpasbaarheid van de productie als gevolg van een sterkere marktgerichtheid 

in combinatie met adequate vangnetten moet het makkelijker maken voor 

landbouwers om op volatielere marktomstandigheden te reageren"61. 

53. In het kader van de 'Health Check' heeft de Raad op voorstel van de 

Commissie besloten openbare interventie op de markt te behouden als 

"vangnet"; het betreft interventieaankopen van boter en mageremelkpoeder. De 

hoeveelheden die voor een vaste prijs aangekocht worden, zijn beperkt tot 

30 000 ton voor boter en 109 000 ton voor mageremelkpoeder. Daarboven 

mag de Commissie extra aankopen doen bij openbare inschrijving. Als de 

maxima bereikt zijn, beslist de Commissie dus als enige over de hoeveelheden 

waarvoor interventie plaatsvindt en tegen welke prijs, al naar gelang de evolutie 

van de markt. 

54. Nu de EU ongeveer 2 miljoen ton boter en 900 000 ton mageremelkpoeder 

produceert, wordt het interventiemaximum al bereikt bij een overproductie van 

1,5 % (boter) of 12,11 % (melkpoeder). Met andere woorden, de twee maxima 

                                                                                                                               

verkeerde eind hebben, zoals blijkt uit het feit dat de prijzen zich na de 
hervorming van 2003 niet zo hebben ontwikkeld als voorspeld. 

61 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - 
Voedselprijzen in Europa, COM(2008) 821 def. van 9.12.2008. 
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komen overeen met de aankoop van ongeveer 1,8 miljoen ton melkequivalent 

op de 148 miljoen die in Europa geproduceerd wordt, dus 1 %62. Omdat het 

vangnet onbeduidend is, zou het wel eens van beperkt nut kunnen zijn, en in 

geen verhouding staan tot de omvang van de overschotrisico's waarmee de EU 

geconfronteerd zou kunnen worden bij een grote crisis. Eind 2008 leidde de 

instabiliteit van de markten in de context van de financiële en economische 

crisis ertoe dat er opnieuw overschotten boter en melkpoeder kwamen. Terwijl 

er in de jaren 2007 en 2008 geen interventievoorraden waren, beliepen zij aan 

het eind van het eerste kwartaal van 2009 wel 36 700 ton boter en 67 500 ton 

melkpoeder. In drie maanden overschreden de aankopen van de Commissie 

derhalve het interventiemaximum voor boter en bereikten zij 60 % van het 

maximum voor melkpoeder. 

Herstructurering van de zuivelproductie: risico van aanzienlijke 

productieafname in de probleemgebieden en van geografische 

concentratie van de productie 

55. De Commissie verwacht dat de herstructurering van de sector zich zal 

voortzetten. Zij schat dat er in de periode 2003-2013 jaarlijks tussen 2,8 en 

3,7 % van de landbouwbedrijven zal verdwijnen63. 

56. Het in snel tempo verdwijnen van landbouwbedrijven, en in het bijzonder 

melkveehouderijen, vormt een sociaaleconomische uitdaging in de 

probleemgebieden, en met name de berggebieden, waar de producenten 

weinig mogelijkheden hebben om te herstructureren, dan wel om te 

schakelen64. 

                                            

62 Equivalentiecoëfficiënten: 1 kg voor 20,5 liter (boter) en 1 kg voor 11 liter 
(mageremelkpoeder). 

63 Europese Commissie, Development in the structure of the agricultural sector, 
TV D(2007) van 27 maart 2007. 

64 Chatellier, V., en Delattre, F., "Les soutiens directs et le découplage dans les 
exploitations agricoles de montagne", Économie rurale n° 288/juli-augustus 2005. 
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57. De melkquotaregeling was overigens op een nationale basis 

georganiseerd, onder meer om te voorkomen dat de productie zich geleidelijk 

zou verplaatsen naar gebieden die het geschiktst waren voor de 

melkveehouderij. In 2005 was het merendeel van de Europese zuivelproductie, 

zo'n 50 %, echter al geconcentreerd op 11 % van het grondgebied van de 

EU65. Wat dat voor het milieu betekent is duidelijk: naar verwachting zal als 

gevolg van de deregulering en de daling van de prijzen de productie nog 

intensiever worden in de regio's met een hoog rendement waar de druk op het 

milieu al hoog is, terwijl in de minst productieve gebieden, met name de 

berggebieden, vele melkveehouders ermee zullen ophouden66. 

58. In 2001 erkende de Commissie impliciet de sociaaleconomische en 

milieu-uitdagingen, verbonden aan de herstructurering van de sector, 

waaronder in de eerste plaats het behoud van de productie "in de 

probleemgebieden van de Gemeenschap, en in de eerste plaats in bergstreken 

waar de productiekosten hoger liggen en de melkproductie vaak de enig 

mogelijke landbouwactiviteit is". Zij dacht ook dat "een concentratie van de 

melkproductie tot aanzienlijke milieuproblemen kan leiden" en bovendien zou 

leiden "tot standaardisering van de producten en dus tot een verschraling van 

de kwaliteit"67. 

59. De Commissie heeft onderkend dat er specifieke maatregelen nodig waren 

in de probleemgebieden (24 % van het grondgebied van de EU, hetgeen 

overeenkomt met 57 % van het nuttig landbouwareaal), vooral in de 

berggebieden. Met name is de herstructurering van de zuivelsector na de 

                                            

65 Europese Commissie, Rural Development in the European Union - Statistical and 
Economic Information - Report 2008, december 2008. 

66 In de nieuwe lidstaten lopen de zeer kleine melkveehouders die zich een plaats in 
de markt verworven hadden door melkquota te verkrijgen, het risico als eersten 
geraakt te worden door een daling van de prijzen. 

67 Antwoorden van de Commissie op Speciaal verslag nr. 6/2001 over de 
melkquota. 
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"Health Check" van 2008 een van de nieuwe uitdagingen geworden die de 

lidstaten in hun programma voor plattelandsontwikkeling kunnen opnemen68. 

Concurrentievermogen op de wereldmarkt: een doelstelling die zowel de 

producenten als de verwerkende industrie geldt 

60. Kernpunt van de hervorming is, de Europese zuivelproducenten 

concurrerend te maken. De verwezenlijking van deze doelstelling is afhankelijk 

van het vermogen van de Europese zuivelsector om zich aan te passen aan de 

mondiale vraag qua prijs en productkwaliteit. 

61. Om de Europese prijzen concurrerend te maken, moeten zij dichter bij de 

structureel lagere wereldmarktprijzen gebracht worden, waarbij bedacht moet 

worden dat directe steun en extra betalingen sinds 2003 de daling van de prijs 

gedeeltelijk compenseren. De liberalisering versterkt de invloed van de 

wereldmarkt voor boter en melkpoeder op de in de EU gehanteerde 

producentenprijzen. De convergentie van de prijzen maakt een voortzetting van 

de herstructurering onvermijdelijk, want de Europese productiestructuren 

verschillen nog sterk van die van de concurrenten buiten de EU (zie 

paragraaf 37). In de EU-15 is de winstmarge van de melkveehouders echter 

niet rechtstreeks gecorreleerd met de grootte van hun veestapel69. Men ziet dat 

                                            

68 Besluit 2009/61/EG van de Raad van 19 januari 2009 tot wijziging van 
Besluit 2006/144/EG inzake de communautaire strategische richtsnoeren voor 
plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) (PB L 30 van 
31.1.2009, blz. 112). 

69 Er is sprake van een schaalnadeel wanneer de productiestijging niet meer 
gepaard gaat met een daling van de gemiddelde productiekosten. Zo'n situatie 
doet zich voor wanneer het aanbod van een bepaalde input vastligt en niet 
makkelijk op het noodzakelijke niveau gebracht kan worden om efficiëntie te 
bereiken. Dit kan te wijten zijn aan tekortkomingen in de operationele omgeving 
(klimatologische en topografische omstandigheden) of aan het feit dat een 
ondernemer minder doeltreffend is dan andere. Zie MacDonald, James M., 
O'Donoghue, Erik J., McBride, William D., Nehring, Richard F., Sandretto, 
Carmen L. en Mosheim, Roberto, "Profits, costs and the changing structure of 
dairy farming", United States Department of Agriculture, Economic Research 
Report No 47, september 2007. 
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de bedrijven met positieve marges niet per se de grootste zijn, maar de 

bedrijven met een grotere veebezetting, hoge rendementen en een lage 

jaararbeidseenheid. 

62. Hoewel de EU de grootste exporteur van kaas is, betreft de verkoop van 

de EU op de wereldmarkt qua producten nog grotendeels basisproducten: 

melkpoeder en boter (gegevens 2008). In het verleden waren de Europese 

producenten van deze producten slechts concurrerend wanneer de 

wereldmarktprijzen hoog waren. Het behoud van aanzienlijke marktaandelen 

op de wereldmarkt vraagt dus om een grotere rol van de producenten van kaas 

en andere producten met een hoge toegevoegde waarde, overeenkomstig de 

doelstelling van de liberalisering die er juist in bestaat de sector marktgerichter 

te maken. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

63. Het zuivelbeleid van de EU is gericht op de verwezenlijking van een 

complex gamma van doelstellingen, met name evenwicht op de markt 

bereiken, de prijzen van melk en zuivelproducten stabiliseren, de producenten 

een redelijke levensstandaard verzekeren en het concurrentievermogen van 

Europese zuivelproducten op de internationale markten verbeteren. In het 

verslag van de Rekenkamer wordt onderzocht in hoeverre deze doelstellingen 

zijn bereikt en wordt gewezen op de meest kritieke feiten in het lopende 

liberaliseringsproces van de Europese zuivelsector. 

Marktevenwicht 

64. De melkquota vormen sinds 1984 de hoeksteen van het Europese 

zuivelbeleid. Sinds de invoering hebben zij de productie strikt gelimiteerd, maar 

hun niveau bleek lange tijd te hoog in verhouding tot de opnamecapaciteit van 

de markt. De nationale maxima waren op historische productiegegevens 

gebaseerd en bepaalde nationale quota - met name die van Italië - werden 

stelselmatig overschreden. 
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65. De quotaregeling ging dus zeer lange tijd gepaard met gesubsidieerde 

structurele overschotten. Na de plotselinge stijging van de wereldmarktprijzen 

eind 2006 en in 2007 waren er voor het eerst vrijwel geen overschotten meer. 

Deze situatie kon niet blijvend worden geacht, zoals bleek uit het feit dat er in 

2008 en 2009 opnieuw overschotten kwamen. 

66. Op een door de afschaffing van de quota geliberaliseerde markt blijft de 

productiecapaciteit tamelijk rigide en het is mogelijk dat de producenten niet in 

staat zijn zich snel aan te passen aan de schommelingen in de vraag. De Raad 

heeft besloten openbare interventie te behouden als "vangnet". Omdat het 

vangnet onbeduidend is, zou het bij een grote crisis echter wel eens van een 

beperkt nut kunnen zijn, en in geen verhouding staan tot de omvang van de 

overschotrisico's waarmee de EU geconfronteerd zou kunnen worden. 

Aanbeveling nr. 1 

De Commissie moet toezicht blijven houden op de ontwikkeling van de markt 

voor melk en zuivelproducten door de noodzakelijke maatregelen in te voeren 

om te voorkomen dat de deregulering van de sector leidt tot nieuwe 

overproductie. Anders zou de doelstelling van de Commissie om slechts op 

een minimaal niveau regulerend op te treden, snel onmogelijk te bereiken zijn. 

Melkprijs 

67. Door de vaststelling van een referentieprijs en van quota kon de afgelopen 

twintig jaar een grote stabiliteit van de nominale prijzen worden verzekerd. 

Wordt rekening gehouden met de inflatie, dan hebben de reële prijzen in 

dezelfde periode echter een sterke erosie gekend, en zijn de marges van de 

producenten dientengevolge aanzienlijk kleiner geworden. Zij voelden een 

constante druk om de efficiëntie en de productiviteit op te voeren nu de minst 

efficiënte producenten uit de markt werden gedrongen. In sommige gevallen 

werd dit verschijnsel echter verzacht door de kapitalisatie van de quota. De 

NR2012680NL08-08PP-DEC024-09VOC1-RS-OCM_LAIT-TR.DOC 23.7.2009 
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evolutie van de consumentenprijzen van melk en zuivelproducten weerspiegelt 

niet noodzakelijkerwijze de wijzigingen in de productenprijzen. 

Aanbeveling nr. 2 

De Rekenkamer erkent dat het prijsvormingsproces in de voedingssector 

bijzonder complex is, maar meent dat de Commissie daarop regelmatig 

toezicht moet houden. De Commissie en de lidstaten dienen zich ervan te 

vergewissen dat de concentratie van verwerkings- en distributiebedrijven de 

melkproducenten niet tot echte prijsvolgers ('price-takers') maakt, noch de 

mogelijkheid van de eindverbruiker inperkt om in billijke mate van prijsdalingen 

te profiteren. 

Inkomen van de producenten 

68. Tegen de achtergrond van een algemene daling van het landbouwinkomen 

hebben melkveehouders gemiddeld een iets hoger inkomen behouden dan 

andere landbouwers. Het behoud van het statistisch gemiddeld inkomen van 

de melkproducenten is in feite te danken aan de structurele aanpassing. De 

EU-15 heeft tussen 1995 en 2007 de helft van haar melkveehouderijen 

verloren. 

69. Deze tendens om de productie te consolideren zal wel doorgaan, en zelfs 

in versnelde mate, nu probleemgebieden de productie zien achteruitgaan of 

verdwijnen en de productie zich concentreert in de 

intensieve-landbouwgebieden. Deze ontwikkeling kan negatief blijken voor het 

milieu en voor de sociale structuur van de probleemgebieden, waar 

zuivelproductie een van de weinige mogelijke landbouwactiviteiten is. 
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Aanbeveling nr. 3 

Wat betreft de zuivelsector is noch het oude beleid van prijsondersteuning, 

noch het huidige beleid van directe inkomenssteun in de praktijk op een 

geografisch of sociaal doel gericht70. Gelet op het belang van de 

zuivelproductie in de landbouweconomie en de impact ervan op de inrichting 

van het platteland, beveelt de Rekenkamer de Commissie aan, dieper na te 

denken over de strategieën die gehanteerd moeten worden om het hoofd te 

bieden aan: 

- de specifieke problemen van de regio's waar de zuivelproductie 

kwetsbaarder is, met name de berggebieden; 

- de gevolgen voor het milieu van de geografische concentratie van de 

zuivelproductie. 

Concurrentievermogen op de wereldmarkten 

70. Het aandeel van de EU in de wereldhandel van zuivelproducten is sinds 

1984 voortdurend aan het krimpen. Het doel om de Europese 

zuivelproducenten concurrerend te maken vormt de kern van de huidige 

ontwikkeling van de sector naar liberalisering. Overeenkomstig de 

WTO-akkoorden is de Europese exportsteun voor zuivelproducten de laatste 

jaren sterk verminderd. 

                                            

70 Met de invoering van de bedrijfstoeslagregeling in 2005 kregen de lidstaten de 
mogelijkheid zich bij de toekenning van de directe steun meer te richten op 
bepaalde gebieden door het regionale model toe te passen. In praktijk heeft de 
ontkoppeling van de melkpremie en de extra betalingen er echter geheel niet toe 
geleid dat de steun meer op de in de probleemgebieden gevestigde 
melkproducenten gericht werd. In alle lidstaten van de EU-15 heeft de 
ontkoppeling geleid tot de toekenning van een specifiek recht aan de houders van 
melkquota of tot een verhoging van de eenheidswaarde van de rechten op 
betaling waarover de quotumhouders reeds beschikten. 
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71. De wereldmarkt voor zuivelproducten betreft hoofdzakelijk basisproducten, 

zoals melkpoeder en boter. De Europese producenten van deze producten 

waren slechts concurrerend op de wereldmarkt wanneer de prijzen hoog 

waren. Buiten die perioden exporteerden ze met steun uit de communautaire 

begroting. 

72. Na een sterke stijging de afgelopen jaren is de vraag op de wereldmarkt 

aan het dalen. Daarom zette de Commissie het systeem van uitvoerrestituties, 

waarvan de voet in 2007 op nul was gezet, in 2009 opnieuw in. Op de 

middellange termijn zou deze oplossing echter niet meer mogelijk zijn als de 

wereldhandelsakkoorden waarover wordt onderhandeld, zouden leiden tot de 

afschaffing van uitvoerrestituties. De toekomstige evolutie van de export is 

afhankelijk van de evolutie van de wereldwijde vraag en van het vermogen van 

de Europese industrie om daaraan te voldoen. 

Aanbeveling nr. 4 

Voor de Europese zuivelindustrie zal de wereldmarkt een secundaire markt 

blijven, waartoe zij slechts toegang heeft wanneer de wereldmarktprijzen hoog 

zijn. Alleen de producenten van kaas en andere producten met een hoge 

toegevoegde waarde zullen duurzame marktaandelen kunnen opeisen. Het is 

dan ook absoluut noodzakelijk dat de Commissie en de lidstaten hun 

inspanningen voortzetten om de zuivelproductie in de eerste plaats te richten 

op het voldoen van de behoeften van de interne Europese markt en, 

aanvullend, op de productie van kaas en andere producten met een hoge 

toegevoegde waarde die geëxporteerd kunnen worden zonder 

begrotingssteun. 
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Dit verslag werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op haar 

vergadering van 23 juli 2009. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 President 
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BIJLAGE I 

MELKPRODUCTIE EN -CONSUMPTIE IN DE EU 

(1 000 ton) 

 
1984 

EU-15 

(1) 

1994 

EU-15 

(1) 

2004 

EU-25 

(2) 

2008 

EU-27 

(2) 

Productie van koemelk 136 247 120 179 136 752 150 647 

Leveringen 123 588 
(91 %) 

111 515 
(93 %) 

124 928 
(91 %) 

134 346 
(89 %) 

Productie van consumptiemelk 26 449 30 320 31 942 32 120 

Productie van boter 

Industriële productie 

Totaal 

Consumptie van boter  

 

2 622 

2 657 

1 893 

 

1 799 

1 817 

niet beschikb. 

 

1 979 

2 015 

1 973 

 

2 072 

2 167 

1 882 

Productie van kaas 

Industriële productie (uit koemelk) 

Totaal 

Consumptie van kaas  

 

4 508 

4 882 

4 201 

 

5 650 

6 168 

niet beschikb. 

 

7 399 

8 341 

8 024 

 

8 163 

9 547 

7 748 

Productie van melkpoeder 

Mager 

Halfvol + vol 

Karnemelkpoeder 

Totaal 

Consumptie van mageremelkpoeder  

 

2 364 

867 

52 

3 283 

niet beschikb. 

 

1 232 

1 001 

52 

2 285 

niet beschikb. 

 

891 

870 

73 

1 834 

niet beschikb. 

 

928 

864 

70 

1 862 

660 (3) 

Productie van gecondenseerde en 
geconcentreerde melk 1 645 1 284 1 188 1 138 

Productie van caseïne en caseïnaten 127 111 122 137 

Bronnen: 1) Cronos, 2) Commissie: antwoorden van de lidstaten op kwartaalvragenlijst en 3) Commissie: 

January 2009 dairy monthly. 
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1985 1995 2005 2007 1985 1995 2005 2007 1985 1995 2005 2007 1985 1995 2005 2007
België 951,19 683,80 549,33 523,70 44,58 22,05 15,18 13,32 21,34 31,02 36,19 39,32 3 990,79 4 935,65 5 622,55 5 490,44
Denemarken 913,00 714,00 564,27 545,42 31,77 16,39 6,51 5,38 28,74 43,56 86,73 101,38 5 584,88 6 544,82 8 218,64 8 137,21
Duitsland niet beschikb. 5 229,40 4 235,96 4 076,38 369,00 209,42 110,37 101,07 niet beschikb. 24,97 38,38 40,33 niet beschikb. 5 470,42 6 833,09 6 721,96
Griekenland 218,91 185,00 167,92 150,00 73,42 28,00 9,78 niet beschikb. 2,98 6,61 17,17 niet beschikb. 3 499,34 4 127,03 5 000,00 4 819,40
Spanje 1 880,20 1 281,00 1 001,92 903,00 niet beschikb. 114,60 42,39 37,29 niet beschikb. 11,18 23,64 24,22 niet beschikb. 4 800,62 6 445,73 niet beschikb.
Frankrijk 6 506,10 4 700,40 3 883,84 3 758,50 328,70 158,57 103,85 93,12 19,79 29,64 37,40 40,36 niet beschikb. 5 406,56 6 334,43 6 344,43
Ierland 1 495,20 1 220,79 1 081,96 1 058,21 76,70 42,10 23,82 21,32 19,49 29,00 45,42 49,63 3 894,13 4 380,03 4 631,79 6 111,47
Italië 2 804,00 2 080,00 1 860,18 1 890,91 337,69 113,19 61,02 62,79 8,30 18,38 30,48 30,11 niet beschikb. 5 046,73 5 958,20 5 581,96
Luxemburg 70,29 47,75 39,34 40,04 2,31 1,42 0,97 1,09 30,42 33,63 40,72 36,73 4 278,84 5 625,13 6 567,08 6 450,25
Nederland 2 333,00 1 777,00 1 433,20 1 468,30 61,31 40,06 23,53 24,51 38,06 44,36 60,91 59,91 5 379,34 6 356,22 7 298,47 7 247,40
Oostenrijk niet beschikb. 706,49 535,79 521,68 niet beschikb. 90,73 54,58 49,45 niet beschikb. 7,79 9,82 10,55 niet beschikb. 4 173,02 5 826,32 5 074,15
Portugal niet beschikb. 384,00 287,29 272,66 niet beschikb. 86,00 15,86 13,50 niet beschikb. 4,47 18,11 20,20 niet beschikb. 4 583,33 6 361,56 niet beschikb.
Finland niet beschikb. 402,30 318,76 296,07 niet beschikb. 32,36 16,94 14,39 niet beschikb. 12,43 18,82 20,57 niet beschikb. 8 212,78 7 775,04 7 744,07
Zweden niet beschikb. 481,70 393,26 369,65 niet beschikb. 17,74 8,55 7,10 niet beschikb. 27,15 46,01 52,06 niet beschikb. 6 859,04 8 206,20 8 163,25
Verenigd Koninkrijk 3 256,47 2 631,93 2 065,07 1 978,00 52,88 36,68 26,31 28,14 61,58 71,76 78,49 70,29 4 956,41 5 578,63 7 073,20 6 899,29
EU-15 22 525,56 18 418,09 17 852,52 1 009,32 519,65 472,47 22,32 35,44 35,24 4 486,21 5 396,16 6 549,51 niet beschikb.

Republiek Tsjechië niet beschikb. 713,00 440,50 416,52 niet beschikb.niet beschikb. 6,78 5,62 niet beschikb.niet beschikb. 64,97 74,11 niet beschikb. 4 378,58 6 434,91 6 002,75
Estland niet beschikb. 185,40 115,23 107,84 niet beschikb.niet beschikb. 9,21 6,08 niet beschikb.niet beschikb. 12,51 17,74 niet beschikb. 3 812,84 5 927,50 5 705,22
Cyprus niet beschikb. 29,50 24,25 23,70 niet beschikb.niet beschikb. 0,24 0,24 niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb. 98,75 niet beschikb. 4 711,86 5 990,65 6 079,32
Letland niet beschikb. 291,90 172,36 182,32 niet beschikb.niet beschikb. 50,90 43,69 niet beschikb.niet beschikb. 3,39 4,17 niet beschikb. 3 233,64 4 356,37 3 496,12
Litouwen niet beschikb. 586,00 493,89 398,37 niet beschikb.niet beschikb. 170,79 123,17 niet beschikb.niet beschikb. 2,89 3,23 niet beschikb. 3 087,88 4 450,42 3 330,36
Hongarije niet beschikb. 390,00 286,83 265,43 niet beschikb.niet beschikb. 16,25 12,17 niet beschikb.niet beschikb. 17,65 21,81 niet beschikb. 5 054,95 6 767,51 5 442,59
Malta niet beschikb.niet beschikb. 7,27 8,08 niet beschikb.niet beschikb. 0,15 0,19 niet beschikb.niet beschikb. 49,12 42,53 niet beschikb.niet beschikb. 5 296,30 5 340,79
Polen niet beschikb.niet beschikb. 2 853,74 2 767,78 niet beschikb.niet beschikb. 727,10 651,05 niet beschikb.niet beschikb. 3,92 4,25 niet beschikb.niet beschikb. 4 328,07 3 266,12
Slovenië niet beschikb.niet beschikb. 130,68 124,19 niet beschikb.niet beschikb. 19,71 19,20 niet beschikb.niet beschikb. 6,63 6,47 niet beschikb.niet beschikb. 5 479,59 4 525,34
Slowakije niet beschikb.niet beschikb. 193,20 177,22 niet beschikb.niet beschikb. 13,46 11,54 niet beschikb.niet beschikb. 14,35 15,36 niet beschikb.niet beschikb. 5 538,47 5 350,83
EU-10 4 717,95 4 471,45 1 014,58 872,95 4,63 5,10 3 958,77 4 830,06 3 866,06

Bulgarije niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb. 335,90 niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb. 2 219,41
Roemenië niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb. 1 572,90 niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb. 1 012,40 niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb. 1,55 niet beschikb.niet beschikb.niet beschikb. 1 168,03
EU-2 1 908,80 1 353,04

Rendement per koe (kg)Aantal koeien (1 000) Aantal melkveehouders (1 000)
Gemiddelde omvang van de veestapel

(koeien per bedrijfshoofd)

 

BIJLAGE II 

BASISGEGEVENS INZAKE DE MELKVEEHOUDERIJ IN DE EU 

Bron: Europese Rekenkamer, op basis van gegevens van Eurostat. 
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Antwoorden van de Commissie op het speciaal verslag van de Rekenkamer 

“HEBBEN DE INSTRUMENTEN VOOR HET BEHEER VAN DE MARKT VOOR 
MELK EN ZUIVELPRODUCTEN HUN VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN 

BEREIKT?” 

SAMENVATTING 

Naar aanleiding van een advies van het Europees Parlement uit 2003 heeft de Raad besloten 
dat de melkquota op 1 april 2015 aflopen. Dat advies was onder meer gebaseerd op de 
conclusies en aanbevelingen in het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer nr. 6/2001. 
Het doel van de hervorming in de zuivelsector was, evenals dat van de hervorming van het 
GLB, om de productie meer marktgericht te maken. Daarom werd besloten de 
interventiemaatregelen te herdefiniëren en de interventieprijzen geleidelijk te verlagen. Ter 
compensatie werd 5 miljard euro onder de zuivelproducenten verdeeld in de vorm van 
rechtstreekse productiegebonden inkomenssteun. Dat bedrag is inmiddels volledig ontkoppeld 
en wordt slechts betaald als de voorwaarden op het gebied van milieu en de gezondheid van 
mens en dier in acht worden genomen (de zogenaamde “randvoorwaarden”). Al deze 
maatregelen waren bedoeld om te zorgen voor een groter concurrentievermogen en om de 
melkproducenten te helpen om zich voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen op de 
internationale markten en ondertussen inkomenssteun te verlenen in de vorm van 
rechtstreekse betalingen. 

De Commissie was zich bewust van de problemen waarmee een dergelijke hervorming 
gepaard gaat. Daartoe zijn en blijven er plattelandsontwikkelingsmaatregelen om de boeren te 
helpen met de herstructurering en de aanpassing aan de nieuwe marktomstandigheden. De 
recente gezondheidscontrole en het Europees economisch herstelpakket bieden de lidstaten 
aanvullende mogelijkheden om de zuivelsector te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de 
beëindiging van het quotastelsel zonder problemen verloopt. 

De boeren hebben de laatste twee jaar te maken gehad met sterk fluctuerende marktprijzen: 
een sterke stijging in 2007, gevolgd door een sterke daling in 2008. De consumentenprijzen 
van zuivelproducten zijn in 2007 ook gestegen, maar zijn in 2008 niet even sterk gedaald. 
Door deze asymmetrische ontwikkeling van de producenten- en de consumentenprijzen is 
bezorgdheid ontstaan over het functioneren van de concurrentie in de keten “van boer tot 
bord”. De Commissie onderzoekt de situatie nauwgezet. 

II. De gezondheidscontrole was een volgende stap in de richting van een meer 
marktgeoriënteerd GLB, waarbij ontkoppelde rechtstreekse steun een belangrijke rol speelde 
bij het zekerstellen van het landbouwinkomen, en waarbij de 
marktondersteuningsinstrumenten een kleinere rol moet worden toebedeeld. Na de 
gezondheidscontrole gelden de op de invoer gerichte instrumenten nog steeds als 
interventiemechanismen. De melkpremie en de extra betalingen zijn uiteindelijk in 2007 
afgeschaft. De dienovereenkomstige bedragen zijn opgenomen in de bedrijfstoeslagregeling. 
Daarom ontvangen zuivelproducenten niet langer aan hun melkproductie gekoppelde steun. 

IV. Er moet op worden gewezen dat de afstemming van de melkproductie op het interne 
verbruik noch een politieke, noch een economische doelstelling was, zoals de Commissie 
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reeds in antwoord op het speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 6/2001 over de melkquota 
heeft opgemerkt. 

De Commissie is van mening dat de maatregelen voor de afzet van boter op de interne markt 
in het verleden onmisbaar waren en dat ze een efficiënt middel zijn gebleken om de stabiliteit 
te bewaren en te voorkomen dat gebruik moest worden gemaakt van de duurdere openbare 
interventie. Niettemin werd de steun in 2007 tot nul gereduceerd, in overeenstemming met de 
verlaging van de interventieprijs voor boter en de betrokken veranderingen van de 
marktomstandigheden. De sector snoepwaren kan nu boter inkopen tegen prijzen die 
vergelijkbaar zijn met de vroegere nettoprijs (prijzen exclusief subsidie). 

De afzetregelingen voor boter zijn met de gezondheidscontrole afgeschaft, terwijl de 
regelingen voor mageremelkpoeder afhankelijk zijn gemaakt van de beoordeling door de 
Commissie of ze in de heersende omstandigheden gepast zijn. 

V. De stabiliteit van nominale prijzen en de daling van reële prijzen is een fenomeen dat in 
verschillende sectoren voorkomt, niet alleen in de zuivelsector. Melkproducenten zijn niet de 
enigen die "in werkelijkheid geen stabiele prijzen hebben gekregen”, zoals de Rekenkamer 
dat zelf uitdrukt. 

Bovendien moeten de prijsontwikkelingen ook worden beoordeeld in het licht van de 
internationale marktontwikkelingen en moet het prijsverschil met de wereldmarktprijs worden 
verkleind. 

VII. Een verscheidenheid aan factoren heeft de relatieve positie van de EU als exporteur 
beïnvloed, niet in de laatste plaats de versterkte productiecapaciteit van sommige derde 
landen. Samen met de effecten van de recente hervormingen heeft dit de producenten in de 
EU echter aangemoedigd om zich sterker te richten op de ontwikkeling en uitbreiding van 
markten van hoogwaardige producten, waar Europa een duurzamer concurrentievoordeel 
heeft, bijv. voor kaas. 

VIII. 

- De Commissie merkt op dat de marktvolatiliteit tot zowel tekorten als overschotten kan 
leiden. 

- Het GLB beschikt over een reeks instrumenten, met name op het gebied van 
plattelandsontwikkeling, die niet alleen het concurrentievermogen verbeteren, maar waarmee 
ook wordt getracht het opgeven van landbouwgrond te voorkomen, het milieu te beschermen 
en te verbeteren, de landbouwactiviteit beter in de sociaaleconomische context van 
plattelandsgebieden te integreren en de herstructurering in die sectoren die het sterkst aan 
veranderingen onderhevig zijn, te ondersteunen. 

- De zuivelsector in de EU heeft te maken met concurrentie van een aantal kanten; het gaat 
hierbij met name om de zuivelsector elders in de wereld, maar ook om andere vergelijkbare 
producten binnen Europa. Elk deel van deze zeer diverse sector moet een optimale strategie 
vaststellen en ontwikkelen om deze uitdagingen aan te gaan. 

IX. 

- De Commissie zal de ontwikkelingen in de sector nauwgezet blijven volgen. In dit verband 
zullen de marktverslagen die in 2010 en 2012 bij het Europees Parlement en de Raad moeten 
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worden ingediend, nuttige aanwijzingen bevatten over de productie en de 
marktontwikkelingen in het zicht van de naderende afloop van de quotaregeling in 2015. 

Op verzoek van de Europese Raad heeft de Commissie op 22 juli 2009 een mededeling - 
“Situatie op de zuivelmarkt in 2009” (COM(2009) 385) - goedgekeurd waarin, met 
inachtneming van de uitkomsten van de gezondheidscontrole, enkele mogelijkheden zijn 
opgenomen om de markt te stabiliseren. De Raad zal deze mededeling in september 2009 
bespreken. 

- Een Groep op hoog niveau inzake het concurrentievermogen van de 
voedingsmiddelenindustrie1 heeft een reeks initiatieven voorgesteld die de Commissie van 
plan is de komende maanden uit te voeren. Deze initiatieven zijn onderdeel van de uitvoering 
van het stappenplan om tot een beter werkende voedselvoorzieningsketen te komen, die eind 
2008 door de Commissie is gepresenteerd in haar mededeling “Voedselprijzen in Europa” 
(COM(2008) 821 definitief). Een van de voornaamste vijf onderdelen van het stappenplan dat 
in december 2008 door de Raad is goedgekeurd, is een permanent Europees systeem voor de 
bewaking van de voedselprijzen en de voedselvoorzieningsketen. Dit systeem is bedoeld om 
de consument, de overheden en de marktdeelnemers beter te informeren om zodoende de 
gebrekkige transparantie van de prijzen aan te pakken en de kennis over het effect van 
regelgeving door de hele voedselvoorzieningsketen heen te verbeteren. De Commissie 
presenteert eind 2009 een voortgangsverslag over dit stappenplan. Bovendien is begin juli 
2009 tijdens de vergadering van de subgroep voeding van het Europees mededingingsnetwerk 
(ECN) een snel onderzoek aanbevolen om de gelijktijdige bewaking en gegevensverzameling 
door nationale mededingingsautoriteiten te stimuleren en te coördineren. Verder onderzoekt 
de Commissie in het kader van het toezicht op de detailhandelssector de beste praktijken op 
nationaal niveau op het gebied van contractuele betrekkingen tussen leveranciers en 
kleinhandel. Deze werkzaamheden zullen eind 2009 voltooid zijn. 

Op dit moment vindt een veel sterkere concentratie plaats op het niveau van de detailhandel 
dan op dat van de verwerking. 

- De Commissie heeft sinds 2005 speciale aandacht geschonken aan de probleemgebieden, 
waarbij onder meer rekening is gehouden met het speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 
4/2003. De discussie heeft reeds geleid tot wijzigingen van het wetgevingskader voor deze 
gebieden, en gaat nog steeds door (zie de recente Mededeling van de Commissie COM(2009) 
161 van 21 april 2009). De specifieke situatie van berggebieden wordt door de Commissie 
behandeld in een werkdocument dat in november 2009 wordt gepresenteerd. 

Ten aanzien van de milieugevolgen van de territoriale concentratie van productie, is de 
Commissie ervan overtuigd dat op twee niveaus actie moet worden ondernomen: i) op het 
niveau van de wetgeving, terwijl ondertussen wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan de 

 
1 De voornaamste taak van de Groep op hoog niveau (die wordt voorgezeten door een van de 

vicevoorzitters van de Commissie en waaraan de commissaris voor Landbouw en 
plattelandsontwikkeling en die voor Consumentenbescherming en Gezondheid deelnemen) was de 
Europese Commissie te adviseren, met als doel de leidende rol van de Europese 
voedingsmiddelenindustrie te versterken en te bevorderen. De groep is opgericht om een politiek 
momentum voor dat proces te creëren, alsmede een platform voor discussie over sectorspecifieke 
aanbevelingen (maar de groep heeft niet tot taak de dynamiek tussen producenten- en 
consumentenprijzen te volgen). De groep heeft tot doel de belangrijkste belanghebbenden in de 
voedingsmiddelenindustrie samen te brengen. De betrokken partijen waren op het hoogste niveau 
vertegenwoordigd.  
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milieubeschermingsnormen en de goede landbouw- en milieupraktijken, zoals vereist om in 
aanmerking te komen voor rechtstreekse steun en voor steun in het kader van de tweede 
plattelandsontwikkelingsas; ii) op het niveau van de stimulansen, door steun voor de 
invoering van groenere landbouwpraktijken, zoals agromilieumaatregelen in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. 

- De Commissie is het ermee eens dat het, om de producenten een duurzaam inkomen te 
garanderen, van essentieel belang is dat de consumenten en gebruikers van Europese 
zuivelproducten waar voor hun geld krijgen en dat zij tevreden zijn. Zij erkent dat het 
belangrijk is om aan de behoeften van de consument aan een reeks hoogwaardige producten 
en basisproducten te voldoen, en dat alle melkbestanddelen, waaronder eiwitten en vetten, 
moeten worden benut, en zij houdt rekening met de diversiteit van de omstandigheden 
waaronder in de Gemeenschap melk wordt geproduceerd. 

INLEIDING 

3. 

Eerste streepje: Er moet op worden gewezen dat uit de besluiten van de Raad duidelijk blijkt 
dat de afstemming van de melkproductie op het interne verbruik noch een politieke, noch een 
economische doelstelling was, zoals de Commissie in antwoord op het speciaal verslag van de 
Rekenkamer nr. 6/2001 over de melkquota reeds heeft opgemerkt (zie: antwoord van de 
Commissie op de punten 68 en 69 van het speciaal verslag nr. 6/2001). 

Derde streepje: Met het oog op de afloop van de melkquota heeft de Commissie voorgesteld 
de quota geleidelijk en planmatig te verhogen en hebben de Raad en het Europees Parlement 
met dat plan ingestemd. Dit maakt het de melkproducenten mogelijk zich aan te passen aan de 
nieuwe situatie gedurende de overgangsperiode, zodat er op 1 april 2015 geen problemen 
ontstaan.  

Bovendien wordt de aanpassing van de bedrijfsstructuur aan de nieuwe marktmogelijkheden 
of veranderingen in het beleid grotendeels ondersteund via financiering van de 
plattelandsontwikkeling. 

Vierde streepje: De prijs is een van de factoren die het concurrentievermogen van de 
producten uit de EU op de internationale markten kan verbeteren, maar in veel 
productsegmenten zijn andere factoren, waaronder productinnovatie en hoge kwaliteit van 
essentieel belang om de behoeften van de consumenten en de verbruikers te bevredigen. 

8. De verandering van beleid heeft niet alleen invloed op de EU-begroting en op boeren die 
rechtstreeks steun ontvangen. Naarmate de institutionele prijzen dalen, zullen de marktprijzen 
volgen, afhankelijk van vraag en aanbod, en moeten de consumenten ook kunnen profiteren 
van lagere marktprijzen, afhankelijk van de mate waarin een prijsverlaging doorwerkt in de 
hele afzetketen. 

Bovendien zijn hierdoor niet alleen de kosten voor de lidstaten, maar ook voor die bedrijven 
die de producten verkopen en/of de ondersteunde producten gebruiken, verlaagd. De 
beleidsverandering zorgt ook voor een betere onderhandelingspositie in de multilaterale 
context. 
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10.- 11. De melkpremie en de extra betalingen zijn uiteindelijk in 2007 afgeschaft. De 
dienovereenkomstige bedragen zijn opgenomen in de bedrijfstoeslagregeling. Daarom 
ontvangen zuivelproducenten niet langer aan hun melkproductie gekoppelde steun. 

De Commissie is van mening dat een vergelijking van de totale kosten van de zuivelsector in 
2005 en 2007 gebaseerd zou moeten zijn op de totale uitgaven, zonder rekening te houden 
met de vraag hoe die werden gefinancierd (jaarlijkse kredieten uit de begroting, negatieve 
uitgaven of bestemmingsontvangsten – de behandeling van bestemmingsontvangsten is met 
ingang van het begrotingsjaar 2007 gewijzigd). Berekend op basis van totale uitgaven ten 
bedrage van 3,202 miljard EUR in het begrotingsjaar 2005 en een geraamde 4,875 miljard 
EUR in 2007, bedraagt de toename 52 %. 

De toename van de begrotingsuitgaven tussen 2005 en 2007 is mede een gevolg van de 
uitbreiding van de Gemeenschappen. 

OPMERKINGEN 

14. Zoals reeds in verband met punt 3 is gezegd, moet worden verwezen naar de antwoorden 
van de Commissie op het speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 6/2001 over de melkquota. 
De Commissie heeft benadrukt dat uit de besluiten van de Raad blijkt dat de afstemming van 
de melkproductie op het interne verbruik noch een politiek, noch een economisch doel was 
(zie: antwoord van de Commissie op de punten 68 en 69 van het speciaal verslag nr. 6/2001).  

Tekstvak 2 

Tweede alinea: Tot dusverre was het te vroeg voor een diepgaande studie naar het effect van 
ontkoppeling op de stopzetting van de melkproductie, vooral omdat de ontkoppeling pas met 
ingang van het kalenderjaar 2006 (begrotingsjaar 2007) in werking is getreden. Het 
evaluatieprogramma van DG AGRI voor de periode 2009-2011 omvat een evaluatie van de 
effecten op de markt van de gedeeltelijke ontkoppeling die dit jaar van start is gegaan en die 
tot doel had de markteffecten van de steunregelingen die geheel of gedeeltelijk gekoppeld 
waren gebleven, te onderzoeken. Het contract daarvoor wordt naar verwachting in de herfst 
van 2009 ondertekend, en de evaluatie wordt in 2010 uitgevoerd. Verder is voor 2010 een 
evaluatie gepland van de inkomsteneffecten van rechtstreekse steun, en voor 2011 één van de 
zuivelsector. 

16. Toen de melkquotaregeling werd ingevoerd, is voor de meeste lidstaten een 
gegarandeerde totale hoeveelheid vastgesteld die overeenkwam met de melk die in 1981 werd 
geleverd, verhoogd met 1 % (artikel 5 quater, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de 
Raad, zoals gewijzigd bij artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 856/84 van de Raad). Erkend 
werd dat voor de melkproductie in Ierland en Italië bijzondere omstandigheden golden, en 
daarom werden de gegarandeerde totale hoeveelheden voor deze lidstaten op de leveringen in 
1983 gebaseerd (zie voor Italië de negende overweging van Verordening (EEG) nr. 856/84). 
Italië heeft derhalve een gunstiger behandeling gekregen dan de andere lidstaten. De 
toegenomen onderbenutting in het VK, Zweden en Frankrijk heeft verschillende redenen: de 
onderbenutting van Frankrijk wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een stringent 
quotabeheerssysteem van de Franse overheid. 

17. Zoals reeds uitgelegd in antwoord op punt 16, heeft de Raad in 1984 het quotaniveau voor 
de lidstaten vastgesteld op basis van een gemeenschappelijk uitgangspunt. 
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Daarna heeft de Commissie een mandaat gekregen om de in het kader van de quota 
geproduceerde hoeveelheden te beheren. 

Het voornaamste doel van de quota was om de productie te beperken, en dus om de steeds 
verdere aangroei van de reeds buitensporig groot geworden voorraden boter en melkpoeder 
een halt toe te roepen. Eind 1986 bedroeg de totale voorraad boter bijvoorbeeld 1,3 miljoen 
ton, dat wil zeggen 59 % van de 2,2 miljoen ton die dat jaar werd geproduceerd, tegen iets 
meer dan 80 000 ton, of 4 % van de EU-boterproductie, in 2007. 

De doelstelling van terugdringing van de voorraden is bereikt en er kon dus ook niet langer 
gesproken worden van zeer grote structurele overschotten. 

Bovendien is de productie van boter en mageremelkpoeder in het kader van het quotastelsel 
nooit als overschotproductie beschouwd; het is een manier om melk te gebruiken die nodig is 
voor de behoeften van de interne markt, maar die niettemin minder robuust is, meer blootstaat 
aan concurrentie van derde landen en minder winst oplevert. Deze productie zal niet 
verdwijnen, maar kan minder aantrekkelijk worden door het gebrek aan steun. 

18. Zie het antwoord op punt 14. 

21. De Commissie is van mening dat de maatregelen voor de afzet van boter op de interne 
markt in het verleden onmisbaar waren en dat ze een efficiënt middel zijn gebleken om de 
stabiliteit te bewaren en te voorkomen dat gebruik moest worden gemaakt van de duurdere 
openbare interventie. Niettemin werd de steun in 2007 tot nul gereduceerd, in 
overeenstemming met de verlaging van de interventieprijs voor boter en de betrokken 
veranderingen van de marktomstandigheden. De sector snoepwaren kan nu boter inkopen 
tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met de vroegere nettoprijs (prijzen exclusief subsidie). 

De afzetregelingen voor boter zijn met de gezondheidscontrole afgeschaft, terwijl de 
regelingen voor mageremelkpoeder afhankelijk zijn gemaakt van de beoordeling door de 
Commissie of ze in de heersende omstandigheden gepast zijn. 

26. Vergeleken met de tendens op het gebied van de melkequivalentprijzen op de 
wereldmarkt is de prijs van Europese melk dankzij de verschillende beheersinstrumenten 
steeds zeer stabiel geweest. 

27. De stabiliteit van nominale prijzen en de daling van reële prijzen is een fenomeen dat in 
verschillende sectoren voorkomt, niet alleen in de zuivelsector. Melkproducenten zijn niet de 
enigen die "in werkelijkheid geen stabiele prijzen hebben gekregen”, zoals de Rekenkamer 
dat zelf uitdrukt. 

Bovendien moeten de prijsontwikkelingen ook worden beoordeeld in het licht van de 
internationale marktontwikkelingen en moet het prijsverschil met de wereldmarktprijs worden 
verkleind. 

33. Uit het verslag van de eenheid ILB van de Commissie, getiteld “EU Dairy Farms 
Economics” (2009) blijkt dat het inkomen van in melk gespecialiseerde bedrijven in termen 
van netto toegevoegde waarde per arbeidseenheid in werkelijkheid boven het gemiddelde van 
alle bedrijven voor de periode 2000-2006 ligt. Niettemin ligt de winst per arbeidseenheid 
(bedrag dat naar schatting na betaling van alle productiefactoren overblijft) van in melk 
gespecialiseerde bedrijven in de EU-15 pas sinds 2005 boven het gemiddelde. Tot slot is het 
inkomen per arbeidseenheid voor de in melk gespecialiseerde bedrijven in de EU-15 met 
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hetzelfde percentage gestegen als het gemiddelde van alle landbouwbedrijven in de periode 
1998-2005 (reëel inkomen, zie het rapport “'Milk margins' evolution in the European Union 
(1998-2005)”). In de EU-10 is de groei het grootst voor in melk gespecialiseerde bedrijven. 

Derde streepje: Het was te verwachten dat het aandeel van de steun in het inkomen van 
melkveehouderijen tussen 2000 en 2006 is gestegen, aangezien de melkpremie compenseerde 
voor lagere interventieprijzen. Rechtstreekse steun wordt berekend per kilogram melk die op 
een referentiedatum onderdeel uitmaakt van het quotum. Het is logisch dat er verschillen 
bestaan tussen producenten en lidstaten, aangezien er ook verschillen bestaan in structuur, 
omvang van het quotum, enz. 

45. Onze analyse geeft weliswaar te zien dat de productie na de afschaffing van de quota 
enigszins zal toenemen, maar die uitkomst is gebaseerd op bepaalde aannames over de EU- en 
de wereldmarktprijzen en de sluiting van de ontwikkelingsovereenkomst van Doha. 

54. De wereldwijde financiële en economische crisis van 2008 en 2009 heeft een zeer grote 
invloed op de dalende vraag op de interne en de externe markten. 

De interventieplafonds (voor interventieprijzen) zijn 30 000 ton voor boter en 109 000 ton 
voor mageremelkpoeder. Op grond van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kan de Commissie 
besluiten door te gaan met openbare interventie boven die hoeveelheden (via openbare 
inschrijving), als dit gerechtvaardigd is door de situatie op de markt, en met name door de 
tendens van de marktprijzen. 

Dat is in 2009 gebeurd. Eind juni 2009 bevatten de voorraden 81 237 ton boter en 202 914 ton 
mageremelkpoeder. 

55. Structurele aanpassing van de landbouwsector in de Europese Unie en elders is een 
langzaam proces dat reeds vele jaren aan de gang is. Aangezien het grootste deel van de grond 
van landbouwbedrijven die met hun landbouwproductie stoppen, over het algemeen door 
andere landbouwbedrijven wordt overgenomen, is de inkrimping van het aantal bedrijven op 
zichzelf geen probleem voor de totstandbrenging van positieve effecten voor de landbouw. De 
enquêtes van Eurostat geven tussen 1990 en 2003 een jaarlijkse afname met 5 % van het 
aantal in melk gespecialiseerde landbouwbedrijven in de EU-12 te zien. Uit die enquêtes 
blijkt ook dat het totale aantal van alle landbouwbedrijven samen tussen 2003 en 2007 in de 
EU-27 met ongeveer 2,3 % per jaar afnam, maar het aantal in melk gespecialiseerde bedrijven 
met slechts 1,0 %. 

56. Herstructurering van de zuivelsector is een bijzonder belangrijke uitdaging in 
berggebieden en andere probleemgebieden, aangezien 60 % van de melkveehouderijen in de 
EU-25 in probleemgebieden zijn gevestigd. Bij de gezondheidscontrole van het GLB bleek 
dat er, als gevolg van de verplichte modulering, extra middelen waren onder meer om 
flankerende maatregelen te financieren voor de herstructurering van de sector in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's. Dezelfde maatregelen kunnen in aanmerking komen 
voor een tien procentpunten hogere steunintensiteit. De maximale steunintensiteit voor 
investeringen in de landbouw in probleemgebieden is al 10 % hoger dan in andere gebieden. 

Bovendien is het de lidstaten op grond van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van 
de Raad toegestaan extra steun te verlenen aan landbouwers om de specifieke nadelen aan te 
pakken die onder anderen de landbouwers in de zuivelsector en in gebieden die onder 
herstructurerings- en/of ontwikkelingsprogramma’s vallen, ondervinden, om te voorkomen 
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dat land wordt verlaten en/of om de specifieke nadelen voor landbouwers in die gebieden aan 
te pakken. 

57. Het quotastelsel is in 1984 ingevoerd in reactie op het overaanbod van zuivelproducten. 
Het stelsel moest echter zorgen voor mobiliteit van de quota binnen de lidstaten, zodat de 
producenten op voldoende grote schaal zouden kunnen produceren, aangezien de 
productiekosten en de inkomenseisen toenamen. De lidstaten waren vrij om te kiezen of ze het 
quotastelsel op nationaal dan wel op regionaal niveau wilden organiseren. De communautaire 
en de nationale landbouwmilieuwetgeving en de randvoorwaarden voor de bedrijfstoeslag 
bieden de juiste middelen om te garanderen dat gewijzigde productiestructuren of 
landbouwpraktijken het milieu niet schaden. 

58. De Commissie heeft bij de gezondheidscontrole van het GLB rekening gehouden met de 
door de Rekenkamer genoemde problemen (zie het antwoord op punt 56). 

59. De communautaire strategische richtsnoeren maken het mogelijk dat met regionale 
prioriteiten rekening wordt gehouden, afhankelijk van de specifieke situatie, en zorgen voor 
herstructurering en modernisering van prioritaire sectoren. In 
plattelandsontwikkelingsprogramma's kan op twee manieren rekening worden gehouden met 
de specifieke situatie. Allereerst door investeringsmaatregelen die zijn gericht op duidelijk 
omschreven doelstellingen die verband houden met onderkende structurele en territoriale 
behoeften en structurele nadelen (artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1974/2006). Bij de 
goedkeuring van die programma’s drong de Commissie aan op dergelijke gerichte 
maatregelen. 

Ten tweede komen probleemgebieden in aanmerking voor een tien procentpunten hogere 
steunintensiteit voor de modernisering van landbouwbedrijven (bijlage bij Verordening (EG) 
nr. 1698/2005). 

Bovendien leidde de gezondheidscontrole van 2008 tot versterking van de 
herstructureringsinstrumenten voor structurele en territoriale behoeften. 

62. De zuivelsector in de EU is zeer concurrerend in vele marktsegmenten, vanwege de 
kwaliteit en het innoverende karakter van de producten van die sector. Zo is kaas het 
belangrijkste exportproduct van de EU-zuivelsector, en komt de meeste export niet voor 
uitvoerrestitutie in aanmerking. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

64. Er moet op worden gewezen dat de afstemming van de melkproductie op het interne 
verbruik noch een politieke, noch een economische doelstelling was, zoals de Commissie 
reeds in antwoord op het speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 6/2001 over de melkquota 
heeft opgemerkt. 

Toen de melkquotaregeling werd ingevoerd, is voor de meeste lidstaten een gegarandeerde 
totale hoeveelheid vastgesteld die overeenkwam met de melk die in 1981 werd geleverd, 
verhoogd met 1% (artikel 5 quater, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad, 
zoals gewijzigd bij artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 856/84 van de Raad). Erkend werd 
dat voor de melkproductie in Ierland en Italië bijzondere omstandigheden golden, en daarom 
werden de gegarandeerde totale hoeveelheden voor deze lidstaten op de leveringen in 1983 
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gebaseerd (zie voor Italië de negende overweging van Verordening (EEG) nr. 856/84). Italië 
heeft derhalve een gunstiger behandeling gekregen dan de andere lidstaten. 

65. De uitzonderlijke en onvoorspelbare economische omstandigheden zijn een zeer 
belangrijke factor en zij hebben gevolgen gehad voor de werking van de marktmaatregelen in 
2008 en 2009. 

66. De Commissie heeft bij de Integrale GMO-verordening de mogelijkheid gekregen flexibel 
op te treden door interventiemaatregelen via openbare inschrijving te openen, zodra de 
vastgestelde maximumhoeveelheden voor inkoop zijn bereikt, en zij heeft van die 
mogelijkheid gebruikgemaakt, zoals blijkt uit hetgeen de Rekenkamer in punt 54 zelf zegt. 
Hieruit blijkt dat de marktbeheersmaatregelen zelfs in geval van een grote crisis voor 
stabiliteit kunnen helpen zorgen. 

Aanbeveling nr. 1 

De Commissie zal de ontwikkelingen in de sector nauwgezet blijven volgen. In dit verband 
zullen de marktverslagen die in 2010 en 2012 bij het Europees Parlement en de Raad moeten 
worden ingediend, nuttige aanwijzingen bevatten over de productie en de 
marktontwikkelingen in het zicht van de naderende afloop van de quotaregeling in 2015. 

Op verzoek van de Europese Raad heeft de Commissie op 22 juli 2009 een mededeling - 
“Situatie op de zuivelmarkt in 2009” (COM(2009) 385) - goedgekeurd waarin, met 
inachtneming van de uitkomsten van de gezondheidscontrole, enkele mogelijkheden zijn 
opgenomen om de markt te stabiliseren. De Raad zal deze mededeling in september 2009 
bespreken. 

67. De stabiliteit van nominale prijzen en de daling van reële prijzen is een fenomeen dat in 
verschillende sectoren voorkomt, niet alleen in de zuivelsector. Melkproducenten zijn niet de 
enigen die "in werkelijkheid geen stabiele prijzen hebben gekregen”, zoals de Rekenkamer 
dat zelf uitdrukt. 

Bovendien moeten de prijsontwikkelingen ook worden beoordeeld in het licht van de 
internationale marktontwikkelingen en moet het prijsverschil met de wereldmarktprijs worden 
verkleind. 

De structurele aanpassing van de sector aan nieuwe kansen op de markt wordt ondersteund 
door middelen in het kader van de plattelandsontwikkeling, terwijl ontkoppelde rechtstreekse 
steun moet helpen de landbouwinkomens zeker te stellen. 

Zoals in Aanbeveling nr. 2 door de Rekenkamer is aangegeven, is de totstandkoming van de 
prijzen op het niveau van de detailhandel een ingewikkeld proces, waarbij de kosten van 
rauwe melk een beperkte rol spelen. Niettemin is in de mededeling van de Commissie 
“Voedselprijzen in Europa” (COM(2008) 821 definitief) voorgesteld een permanent Europees 
systeem voor de bewaking van de voedselprijzen en de voedselvoorzieningsketen in te stellen 
om de consumenten, de overheden en de marktdeelnemers beter te informeren. 

Aanbeveling nr. 2 
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Een Groep op hoog niveau inzake het concurrentievermogen van de 
voedingsmiddelenindustrie2 heeft een reeks initiatieven voorgesteld die de Commissie van 
plan is de komende maanden uit te voeren. Deze initiatieven zijn onderdeel van de uitvoering 
van het stappenplan om tot een beter werkende voedselvoorzieningsketen te komen, die eind 
2008 door de Commissie is gepresenteerd in haar mededeling “Voedselprijzen in Europa” 
(COM(2008) 821 definitief). Een van de voornaamste vijf onderdelen van het stappenplan dat 
in december 2008 door de Raad is goedgekeurd, is een permanent Europees systeem voor de 
bewaking van de voedselprijzen en de voedselvoorzieningsketen. Dit systeem is bedoeld om 
de consument, de overheden en de marktdeelnemers beter te informeren om zodoende de 
gebrekkige transparantie van de prijzen aan te pakken en de kennis over het effect van 
regelgeving door de hele voeldselvoorzieningsketen heen te verbeteren. De Commissie 
presenteert eind 2009 een voortgangsverslag over dit stappenplan. Bovendien is begin juli 
2009 tijdens de vergadering van de subgroep voeding van het Europees mededingingsnetwerk 
(ECN) een snel onderzoek aanbevolen om de gelijktijdige bewaking en gegevensverzameling 
door nationale mededingingsautoriteiten te stimuleren en te coördineren. Verder onderzoekt 
de Commissie in het kader van het toezicht op de detailhandelssector de beste praktijken op 
nationaal niveau op het gebied van contractuele betrekkingen tussen leveranciers en 
kleinhandel. Deze werkzaamheden zullen eind 2009 voltooid zijn. 

Op dit moment vindt een veel sterkere concentratie plaats op het niveau van de detailhandel 
dan op dat van de verwerking. 

69. Het GLB beschikt over een reeks instrumenten, met name op het gebied van 
plattelandsontwikkeling, die niet alleen het concurrentievermogen verbeteren, maar waarmee 
ook wordt getracht het opgeven van landbouwgrond te voorkomen, het milieu te beschermen 
en te verbeteren, de landbouwactiviteit beter in de sociaaleconomische context van 
plattelandsgebieden te integreren en de herstructurering in die sectoren die het sterkst aan 
veranderingen onderhevig zijn, te ondersteunen. 

Aanbeveling nr. 3 

- De Commissie heeft sinds 2005 speciale aandacht geschonken aan de probleemgebieden, 
waarbij onder meer rekening is gehouden met het speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 
4/2003. De discussie heeft reeds geleid tot wijzigingen van het wetgevingskader voor deze 
gebieden, en gaat nog steeds door (zie de recente Mededeling van de Commissie COM(2009) 
161 van 21 april 2009). De specifieke situatie van berggebieden wordt door de Commissie 
behandeld in een werkdocument dat in november 2009 wordt gepresenteerd. De lidstaten 
kunnen in het kader van zowel de eerste als de tweede pijler de beschikbare instrumenten 
aanpassen aan de specifieke behoeften van de regio’s. De beschikbare instrumenten zijn de 
mogelijkheden op grond van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009 en de mogelijkheid 

 
2 De voornaamste taak van de Groep op hoog niveau (die wordt voorgezeten door een van de 

vicevoorzitters van de Commissie en waaraan de commissaris voor Landbouw en 
plattelandsontwikkeling en die voor Consumentenbescherming en Gezondheid deelnemen) was de 
Europese Commissie te adviseren, met als doel de leidende rol van de Europese 
voedingsmiddelenindustrie te versterken en te bevorderen. De groep is opgericht om een politiek 
momentum voor dat proces te creëren, alsmede een platform voor discussie over sectorspecifieke 
aanbevelingen (maar de groep heeft niet tot taak de dynamiek tussen producenten- en 
consumentenprijzen te volgen). De groep heeft tot doel de belangrijkste belanghebbenden in de 
voedingsmiddelenindustrie samen te brengen. De betrokken partijen waren op het hoogste niveau 
vertegenwoordigd.  
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om in de regio’s specifieke plattelandsontwikkelingsmaatregelen aan te bieden naargelang 
van hun behoeften. 

Met het milieuaspect moet op twee niveaus rekening worden gehouden: i) op het niveau van 
de wetgeving, terwijl ondertussen wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan de 
milieubeschermingsnormen en de goede landbouw- en milieupraktijken, zoals vereist om in 
aanmerking te komen voor rechtstreekse steun en voor steun in het kader van de tweede 
plattelandsontwikkelingsas; ii) op het niveau van de stimulansen, door steun voor de 
invoering van groenere landbouwpraktijken, zoals agromilieumaatregelen in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. 

71. De wereldkaasmarkt is zeer belangrijk en de EU is wereldmarktleider voor deze categorie 
producten. De zuivelsector in de EU is zeer concurrerend in vele marktsegmenten, vanwege 
de kwaliteit en het innoverende karakter van de producten van die sector. 

72. Er is nog geen ontwikkelingsovereenkomst van Doha, en momenteel is de EU nog niet 
verplicht haar uitvoersubsidies af te schaffen. 

Aanbeveling nr. 4 

De Commissie is het ermee eens dat de EU-zuivelsector ernaar moet streven zijn omzet uit 
producten met een meerwaarde te optimaliseren; zij erkent dat het belangrijk is om aan de 
behoeften van de consument aan een reeks hoogwaardige en basisproducten te voldoen en dat 
alle melkbestanddelen, waaronder melkeiwit en –vet, moeten worden benut, en zij houdt 
rekening met de diversiteit van de omstandigheden waaronder in de Gemeenschap melk wordt 
geproduceerd. 


