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‘Melkveehouderij krijgt te maken met wisselende melkprijs’
De wereldmarktprijs is verdubbeld en hiermee groeien de melkprijzen wereldwijd naar elkaar toe.
Kortom: de vooruitzichten in de zuivel zijn rooskleurig. Maar er staan ook sterke melkprijsschommelingen
voor de deur, signaleren Michel de Haan en Torsten Hemme van het IFCN. Zij vergeleken de Nederlandse
melkveehouderij met die in de rest van de wereld.
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Ing. Alice Booij

lk jaar maakt het IFCN een
jaarverslag met daarin de belangrijkste financiële en technische
cijfers uit 70 verschillende landen. ‘Zodat we de melkproductie
wereldwijd beter begrijpen’, staat er op het
Dairy Report geschreven. Michel de Haan,
onderzoeker bij Wageningen UR, vertegenwoordigt Nederland al een aantal jaren in dat netwerk
dat als voorzitter de Duitse Torsten Hemme
kent.
Hoe ziet de zuivelsituatie wereldwijd eruit?
Hemme: “De melkprijs ligt al vanaf juli 2007
boven de 34 euro per 100 kilo melk. Deze sterke
ontwikkeling had niemand een jaar geleden
durven voorspellen. De reden voor deze prijs-

Figuur 1
Melkprijzen in West-Europa (Duitsland), het oostblok (Wit-Rusland) en in de wereld.
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Profiteren melkveehouders van de hogere prijzen?
De Haan: “Een hoge melkprijs betekent een
hoger inkomen, vooral omdat de meerinkomsten nog altijd hoger zijn dan de stijgende
kosten, die vooral veroorzaakt worden door
onder andere de gestegen voerprijzen. Maar we
zien wel veel verschillen in de landen. Zo volgt
de Nederlandse prijs heel duidelijk de wereldmarktprijs, maar in landen als het oostblok zet
de regering een plafond in de prijzen. Daar stijgt
het inkomen van melkveehouders niet.”
Is het mogelijk de melkprijzen wereldwijd te
vergelijken?
Hemme: “We hebben de prijzen vergelijkbaar
gemaakt door uit te gaan van melk met 4 procent vet en 3,3 procent eiwit. Hierdoor kunnen
we een wereldmarktprijs berekenen. Verse melk
is hierbij niet internationaal te verhandelen,
maar boter en magere melkpoeder bijvoorbeeld
wel. Op basis van deze producten kunnen we
toch een vergelijking maken.”
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stijging is naar mijn idee vooral een verminderd
aanbod, en in beperkte mate een grotere vraag
naar zuivel. Deze prijs is goed voor melkveehouders en creëert mogelijkheden.
De bedreigingen zitten in het tekort aan arbeid
en land.”

In welke werelddelen zijn de kosten voor melkproductie respectievelijk het laagst en hoogst?
Hemme: “Er zijn drie regio’s waar vooral de
grotere bedrijven de laagste kosten halen. ZuidAmerika, Zuid-Azië en Oost-Europa kunnen
de kostprijs onder de 16 euro per 100 kilo melk
houden. Het hoogst zijn de kosten in WestEuropa, Canada en Japan. Daar liggen de kosten
op meer dan 32 euro per 100 kilo melk.”
Hoe liggen de kosten van de Nederlandse melkproductie?
De Haan: “Inclusief alle kosten, dus ook de
berekende rente, berekende arbeid en de

afschrijvingen, liggen de kosten voor de Nederlandse melkveebedrijven boven de 40 euro per
kg melk. Onze kostprijs is hoog, maar ook de
productiviteit ligt hoog.”
Wat ligt er ten grondslag aan de goede tijden in de
zuivel?
Hemme: “De wereldmarktprijzen zijn verdubbeld en komen ongeveer op 40 euro per 100 kilo
melk uit. Zelfs melkveehouders die dachten aan
stoppen met melken na een aantal slechte jaren,
gaan door. Andere ondernemers zien met deze
prijzen kansen om uit te breiden. Toch zijn er
nog steeds politieke maatregelen over de hele
wereld die overproductie beletten. Natuurlijk het
quotasysteem in Europa, maar ook de exportbarricades in Argentinië en India en de stimulering voor het maken van biobrandstof in de
VS en de EU. Ook de hoge graanprijzen, de
droogte in Australië en de natte toestanden in
Argentinië. Kortom, de goede tijden ontstaan
door de terugval in de productie en de extra
vraag.”
Wat zijn de vooruitzichten voor de toekomst?
De Haan: “Een aantal mensen verwacht een
snelle daling van de melkprijs omdat veel
melkveehouders zich zullen storten op meer
productie door de hoge prijzen. We zien in een
aantal landen al dat consumenten minder zuivel
gaan gebruiken door de hogere prijzen.
Maar er zijn anderen die een sterke vraag van
zuivel verwachten doordat bijvoorbeeld in Azië
de consumptie van 15 tot 25 kilo melk per
persoon per jaar zal toenemen. Vergelijk dat
maar eens met Westerse maatstaven: 300 kilo
per jaar. Je zou mogen verwachten dat de prijs
wat gaat fluctueren: veel vraag leidt tot een
hogere prijs. Maar een hogere prijs betekent dat

de zuivel op een gegeven moment niet meer te
betalen is. Het gevolg is minder vraag en een
lagere prijs.”
Wat denkt u zelf?
Hemme: “Ik zie de komende jaren een sterk
wisselende melkprijs omdat de voorraden in
de VS en in de EU flink zijn afgenomen. De
onbalans tussen vraag en aanbod heeft dan veel
invloed op de hoogte van de melkprijs. In deze
omstandigheden kunnen de zuivelmarkten in
de VS beter gedijen dan bijvoorbeeld in Europa.
Daar zijn ze nog niet gewend om met deze
omstandigheden om te gaan.”
Hoe vang je als melkveehouder wisselende melkprijzen op?
De Haan: “Daar verrichten we momenteel een
studie naar; ‘melken in de nieuwe realiteit’.
In grote lijnen komt het erop neer dat je ervoor
zorgt dat je in tijden met een slechte melkprijs
toch aan je betalingsverplichtingen kunt
voldoen. In de studie proberen we te leren van
andere landen, maar ook van de varkenshouderij. De mogelijke oplossingen variëren
bijvoorbeeld van aflossen bij een hoge melkprijs
tot anticyclisch investeren, minder aflossen bij
lage prijzen en schaalvergroting. Het helpt
natuurlijk wanneer het vreemde vermogen,
ofwel de kritieke melkprijs, waar aflossingen
en rente onderdeel van kunnen zijn, laag is.
De kosten die naar de bank gaan zijn dan ook
laag en dat helpt in een situatie met een lage
melkprijs.”

MICHEL DE HAAN
“We zien in een aantal landen
al dat consumenten minder
zuivel gaan gebruiken door
de hogere prijzen.”
Foto: ASG

IFCN, wereldwijde melkveevergelijking
De IFCN is een wereldwijd netwerk van onderzoekers uit 70 verschillende landen. Vanaf het
jaar 2000 produceren zij jaarlijks een financiële vergelijking van de melkveebedrijven. Hierdoor zijn ook wereldwijde trends en ontwikkelingen aan te geven. Michel de Haan is één van
de 70 onderzoekers. Hij zet de informatie uit Nederland op een rij. De belangrijkste ontwikkelingen tussen 2000 en 2005 in Nederland zijn: 5,3 procent groei van de bedrijven per jaar,
3 procent hogere quotumprijzen, een daling van de melkprijs met 0,6 procent elk jaar, een
jaarlijks dalende voerprijs met 2,4 procent en dalende grondprijzen in deze jaren: 3,7 procent
elk jaar. Een samenvatting van het rapport is te downloaden op: www.ifcnnetwork.org

TORSTEN HEMME
“Ik zie de komende jaren een
sterk wisselende melkprijs,
omdat de voorraden in de
VS en in de EU flink zijn
afgenomen.”
Foto: Alice Booij
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