Schoolmelk en kwaliteitskaas

Duitse zuivelmarkt biedt
Duitsland is de grootste exporteur van kaas binnen de Europese Unie
en één van de grootste exporteurs van veel andere zuivelproducten.
De zuivelproductie, ook voor binnenlandse consumptie, is groot.
Niettemin zijn er nog steeds kansen voor Nederlandse bedrijven, in
specifieke regio’s en producten.

Duitsland is binnen de Europese Unie
de grootste producent en exporteur
van kaas (zie kader). Daarnaast is het
ook de grootste exporteur van yoghurt,
gecondenseerde melk, magere melkpoeder
en consumptiemelk. Ook hier zijn
andere EU-landen vaak de bestemming.
Een uitzondering vormt de handel in
gecondenseerde melk, caseïne en boter,

De export van zuivelproducten speelt een

2008). Gezien de lage prijzen in Europa in het

waar derde landen ook belangrijke afnemers

belangrijke rol in de Duitse zuivelindustrie.

afgelopen jaar valt dit resultaat nog mee, de

zijn. Italië is de grootste buitenlandse

Ruim 40% van de melkproductie wordt

prognoses waren pessimistischer. Naar ver-

afzetmarkt voor Duitse zuivel. Na Italië is

geëxporteerd. Zowel de import als de export

wachting zal het belang van export verder

Nederland de grootste importeur, waarbij

van zuivel vindt vooral plaats met andere

toenemen, omdat de zuivelconsumptie rela-

melk, melkpoeder, weipoeder en boter

EU-landen. In 2009 bedroeg de handels-

tief afneemt ten opzichte van de stijgende

worden geïmporteerd. Frankrijk neemt de

waarde € 4,2 miljard (13% minder dan in

melkproductie.

derde plaats in.
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perspectief

Grootste in kaas

Beieren en Noordrijn-Westfalen

Het belangrijkste exportproduct van de

Er is een trend zichtbaar dat vooral in Zuid-

Duitse zuivelsector is kaas, met een totaal

Duitsland de consumptie van hoogwaardige

exportvolume in 2009 van bijna 945.000

specialiteitenkazen aan het stijgen is. Hier

ton (+5,2 % tegenover 2008), een absoluut

liggen duidelijk kansen voor Nederlandse

exportrecord. Bijna de helft van de Duitse

producenten van dit soort kazen.

kaasproductie wordt geëxporteerd. Circa
828.600 ton Duitse kaas (+6%) gaat naar

In Noordrijn-Westfalen is onderzocht hoe

andere EU-landen. Italië is de grootste

kinderen enthousiast kunnen worden

bestemming met 245.000 ton, gevolgd

gemaakt worden voor het EU-schoolmelk-

door Nederland met 113.000 ton (+19% ).

programma. In Duitsland wordt hiervan

Buiten de EU is Rusland de grootste ont-

steeds minder gebruikgemaakt. Gebleken is

vanger met 51.000 ton (-19%).

dat bij het gratis ter beschikking stellen van
schoolmelkproducten een duidelijk grotere

In 2009 werd in totaal 600.000 ton kaas

deelname is te verwachten. Het Duitse

geïmporteerd (-3,5% tegenover 2008).

ministerie voor Voeding, Landbouw en

Uit Nederland kwam 217.000 ton (-5%),

Consumentenbescherming ondersteunt dit

gevolgd door Frankrijk met 113.000 ton

initiatief en roept de industrie op er samen

(-2%). Zwitserland is de grootste exporteur

met de producenten de schouders onder te

van buiten de EU, met bijna 20.000 ton

zetten.

(+9%).

Alles bijeen genomen, is Duitsland een netto
exporteur van zuivelproducten. Boter is
hierop de grote uitzondering. In de handel

prijsondersteuning en afschaffing van de

het beleid zoals we dat vóór de hervorming

in zuivelproducten is het opvallend dat

productiebeperking, van de melkquotering

voerden begrijpelijk.

de Duitse (export-)producten gekenmerkt

in 2015. Kortom, meer marktwerking.
In Duitsland wordt met name in het zuiden

worden door een relatief hoge prijs en de
buitenlandse (import-) producten door een

Onder het traditionele markt- en prijsbeleid

door de melkboeren fel geprotesteerd tegen

relatief lage prijs. Dit wordt veroorzaakt

werd het inkomen van de melkveehouders

de afschaffing van de marktprijsondersteu-

doordat Duitsland veel basisproducten

gesteund door de marktprijs van zuivelpro-

nende maatregelen. Veel boeren zijn afhan-

exporteert en veel verrijkte en veredelde

ducten, op een hoog niveau gehouden door

kelijk van deze maatregelen. In het zuiden

producten importeert.

ingrijpen in de markt. De consument was

van Duitsland is de kostprijs van de melk veel
hoger dan bijvoorbeeld in Nederland, vooral

het bergachtige
‘Inzuiden
is grootschalige

omdat de sector niet is geherstructureerd. Er
zijn in deze regio veel kleine familiebedrijven
die melk produceren, die vervolgens aan
veel verschillende, kleine coöperaties wordt

’

melkveehouderij onmogelijk

uitgeleverd. Gekscherend wordt er wel eens
gezegd dat er in Beieren meer coöperaties
zijn dan melkdrinkers.
Ook speelt mee dat er in Beieren en ook in
Baden-Württemberg geen ruimte is voor

Het Europese zuivelbeleid

degene die het inkomen van de melkvee-

grootschalige melkveehouderijbedrijven

De EU heeft gekozen voor een hervorming

houder ondersteunde door relatief hoge

vanwege het bergachtige landschap. Op het

van het zuivelbeleid in lijn met de hervor-

consumentenprijzen. Dat in het mededin-

moment dat de Brusselse ondersteuning

ming van het Gemeenschappelijk Land-

gingsbeleid extra wordt gelet op de bescher-

voor de sector wegvalt en ook de produc-

bouwbeleid. Dit houdt in: minder markt-

ming van de consumentenbelangen is vanuit

tiebeperking wordt opgeheven, terwijl de
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sector niet is geherstructureerd, bestaat de
kans dat veel van deze kleinschalige bedrijven het niet gaan redden.
Duitsland vindt net als Nederland dat er in
de toekomst een vangnet moet overblijven,
zodat er een bodem in de markt wordt
gelegd. Hoe dat eruit zou moeten zien is,
nog niet duidelijk. Van belang is dat er niet
te grote prijsschommelingen zijn, hoewel

Overige zuivel

schommelingen wel bij een vrije markt

Fabrieksmelk is qua handelsvolume met 1,8 miljoen ton melk en room ongeveer gelijk gebleven

horen.

in 2009. Tsjechië en Nederland namen het grootste deel van de Duitse import voor hun rekening,
met respectievelijk 400.000 en 330.000 ton. Duitsland exporteerde 1,4 miljoen ton, waarvan

Zuivelketen

900.000 ton naar Italië.

Ook in Duitsland was er in het afgelopen
jaar veel discussie over de lage melkprijzen

Voor boter zijn de cijfers als volgt. Van in totaal bijna 81.000 ton export (-10%) ging 12.400 ton

en nu is de prijs nog steeds aan de lage kant

richting Frankrijk en 9000 ton naar Nederland. Andere grote exportlanden waren Italië, Tsjechië

(€ 0,26 per kilogram, tegen een Europees

en Iran. Van in totaal 97.000 ton import (-13%), kwam 36.000 ton uit Ierland (-23%) en 20.000 ton

gemiddelde van € 0,28 in januari 2010). Er is

uit Nederland (-9%).

in de afgelopen jaren veel overleg geweest,
waarbij steevast het retailkanaal de Zwarte

Van bewerkte producten zoals vruchtenyoghurt exporteerde Duitsland 383.000 ton (-10%) naar

Piet kreeg toegeschoven, omdat die in de

voornamelijk Nederland en Oostenrijk. De importen (133.000, +16%) kwamen voor 50% uit Bel-

ogen van de producenten weigert een betere

gië (76.000 ton).

prijs te betalen.
Duitsland is een grote exporteur van consumentenmelk en room, namelijk 1,13 miljoen ton

De melkveehouders voelen zich de zwakke

(25% stijging). Hiervan ging 180.000 ton naar Frankrijk (+50%) en 210.000 naar Nederland

schakel in de keten en vinden dat de con-

(-2.5%). Duitsland importeerde slechts 90.000 ton (2350 ton uit Italië, 390 ton uit Nederland).

sument meer zou moeten betalen voor het
melkproduct. De mededingingsautoriteiten
hebben de bescherming van de consumentenbelangen sterk in het oog. In de periode

Over de machtsposities in de keten en de

bouw, Dacian Ciolos, wil zo snel mogelijk

tussen 2000 en 2007 steeg de prijs voor

marges leveren publicaties nogal tegenstrij-

met voorstellen komen om de onderhan-

melkproducten voor de consument met

dige berichten op. Zo zegt een studie van

delingspositie van de melkveehouder in

17%, maar de prijs voor de producent daalde

de Duitse NMa dat supermarkten te weinig

de keten te versterken. Hij denkt daarbij

met 6%.

macht hebben om eenzijdig de prijzen te ver-

aan voorstellen voor contracten en het ver-

hogen en op die manier de winst te maxima-

ruimen van de mogelijkheid om producen-

Schoolmelkautomaat met halve liters in

liseren. Een rapport van de Europese Reken-

tenorganisaties van melkveehouders op te

diverse smaken.

kamer constateerde weer een groot verschil

richten. In het Europee Parlement maakt

tussen de consumenten- en de producenten-

Esther de Lange, die er namens het CDA de

prijs. Uit de verschillende rapportages komt

landbouwportefeuille voert, zich al langer

geen duidelijk beeld naar voren over waar

sterk voor een herziening van de margever-

nu precies de macht in de keten ligt en wie

deling in de zuivelketen en wil dit ook wet-

en nu beschermd zou moeten worden, de

telijk geregeld hebben.

consument of de producent.
LNV-afdeling Berlijn
Het probleem van de margeverdeling in de
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keten wordt overigens in Brussel onderkend.
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