E C O N O M I E

Starre grondmarkt en rigide zuivelsector blokkeren uitbreiding in Frankrĳk

Franse melkvloed blĳft uit
Frankrĳk is na Duitsland de grootste melkproducent van Europa.
Met een productie van 25,7 miljard kilo melk produceert het land
16 procent van de melk in de Europese Unie. Zo’n zuivelreus zou
met het wegvallen van de quotering de melkproductie ﬂink kunnen opschroeven. Maar voorlopig zal het zover niet te komen.
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Frankrĳk is na Duitsland de grootste
melkproducent van Europa. Met een
productie van 25,7 miljard kilo melk
produceert het land 16 procent van de
melk in de Europese Unie. De landbouw
heeft er traditiegetrouw een stevige
stem in de politieke besluitvorming en
de grond is goedkoop (zie kaart 1). Kortom: met het wegvallen van de melkquotering lĳkt de weg vrĳ voor een forse
uitbreiding van de Franse melkplas.

Quotering herleeft

H

et EK voetbal, de Tour de France
en het EK voor koeien in Colmar.
Frankrĳk staat deze zomer bol van de
grote evenementen. In de laatste week
van juni was Frankrĳk ook gastland

voor het congres van de European Dairy
Farmers (EDF). Ruim driehonderd melkveehouders uit heel Europa kwamen in
La Baule bĳeen om te netwerken en hun
cĳfers te vergelĳken.

Maar niets is minder waar. De Franse
zuivelsector heeft het melkquotum zelfs
nieuw leven ingeblazen. Onbegrĳpelĳk,
zo concludeerden veel aanwezige leden
van EDF. Veel zuivelondernemingen na-

Fransen kiezen voor differentiatie van melkgeld
Een groot aantal Franse zuivelcoöperaties besloot na de afschafﬁng van het
melkquotum de melkprĳs te differentieren. Zuivelonderneming Sodiaal introduceerde een melkprĳssystematiek met
een a- en een b-prĳs. Als uitgangspunt
neemt Sodiaal het melkquotum dat in
het laatste quotumjaar geregistreerd
stond bĳ haar leden. Die ontvangen
voor negentig procent van hun toenmalige quotum een a-prĳs, de overige tien
procent neemt Sodiaal af voor een b-
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prĳs. In de eerste helft van dit jaar ligt
de a-prĳs op 26 euro per honderd kilo
melk en de b-prĳs op 18 euro per honderd kilo melk. In 2015 was dit respectievelĳk 36 euro en 40 euro. De b-prĳs is
dus niet per deﬁnitie lager dan de aprĳs. Dit is afhankelĳk van de situatie
op de zuivelmarkt.
Wie meer wil melken, krĳgt voor de extra melk de b-prĳs. Sommige zuivelondernemingen laten de hoeveelheid bmelk vrĳ, andere stellen een maximum

van dertig procent, en weer andere hebben nog een staffel met een c-prĳs. Bĳna elke fabriek heeft eigen regels voor
wat betreft het uitbreiden van de melkleveranties.
Particuliere zuivelfabrieken werken
vaak met contracten. Lactalis hanteert
bĳvoorbeeld één melkprĳs en heft een
superhefﬁng als een veehouder meer
produceert dan het contract. In zekere
zin is de regulatie van de overheid overgenomen door de zuivelsector.

Fransen eerder op break-even dan Nederlanders
Het Franse melkveebedrĳf is bĳna een
schoolvoorbeeld van een gemiddeld
melkveebedrĳf in Europa. Zeker vergeleken met hun Nederlandse en Belgische
collega’s presteren de Franse boeren
verhoudingsgewĳs dicht rond het gemiddelde (tabel 1). De Fransen realiseren
licht hogere opbrengsten, terwĳl ook de
kosten (iets) hoger zĳn dan bĳ de gemiddelde Europeaan. Meest in het oog springend zĳn de arbeidsgerelateerde kosten,
die ruim twee euro per honderd kilo
melk hoger liggen bĳ de Fransen. Vol-

gens Hermjan Darwinkel, voorzitter van
de Franse EDF-leden, zĳn veel leden bezig hun bedrĳf te ontwikkelen en automatiseren. ‘De arbeidskosten zĳn daar
nog niet in balans met de gewenste productie’, zegt Darwinkel.
Lage landkosten compenseren een deel
van de achterstand op de Europese collega’s en uiteindelĳk scoren de Fransen
zelfs nog een bovengemiddeld resultaat.
Wel is het break-evenpunt bĳna twee
cent hoger dan gemiddeld. Maar dit verschil verbleekt bĳ de resultaten van de

Nederlanders: een Nederlandse melkveehouder heeft bĳna vier cent per kilo
melk meer nodig dan een gemiddeld Europees bedrĳf om alle kosten te dekken.
In de berekening van het break-evenpunt is een rentevergoeding opgenomen
voor het kapitaal in het bedrĳf (in gebouwen, grond en machines). Verder wordt
de familiearbeid ingeboekt als een post
arbeidskosten. De ongunstige uitkomst
voor het break-evenpunt in Nederland is
vooral een gevolg van (te) hoge vaste kosten voor grond en gebouwen.

Tabel 1 – Vergelĳking ﬁnanciële resultaten van Franse en Nederlandse bedrĳven met het Europees gemiddelde (bron: EDF)
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Kaart 1 – Landprĳzen per regio

< 5000 €/ha

5000 tot 7000 €/ha
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5,3
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37,3
44,5
51,2
15,6
16,0
9,6
6,1
2,5
1,5
7,3
 

1,8
0,7
2,1
0,9
0,2
0,3
0,3


Kaart 2 – Spreiding melk per regio

> 7000 €/ha
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Kaart 3 – Spreiding zuivelfabrieken
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Comté goed voor melkprĳs boven de veertig cent per liter
Tegen de Zwitserse grens ligt de regio
Comté. Het bergachtige gebied is de bakermat voor de gelĳknamige comtékaas. Comté is een kaas met een beschermde oorsprongsbenaming (BOB);
de melkveehouders die produceren
voor het exclusieve product, bevinden
zich in een straal van 25 kilometer van
elkaar. Dankzĳ de toegevoegde waarde
van de kaas ontvangen de melkveehouders een melkprĳs van circa 44 euro
per honderd kilo melk.

Comtékaas staat bekend om de speciﬁeke smaak, die volgens zĳn bereiders
een direct gevolg is van strenge randvoorwaarden. Zo mogen de boeren alleen montbéliardekoeien melken en
bestaat het ruwvoer uitsluitend uit
hooi. De bedrĳven zĳn extensief, 4600
liter per hectare is het maximum.
Melkrobots zĳn taboe en de melk moet
binnen 24 uur na melken zĳn verwerkt
tot kaas. Jaarlĳks gaat er maximaal
650.000 ton comté over de toonbank.

men het oorspronkelĳke quotum als referentie voor een te betalen a-prĳs, terwĳl extra liters worden uitbetaald als
een b-prĳs (zie kader pagina 20). Sommige ondernemingen hanteren zelfs een
c-prĳs, die volledig wordt afgeleid van de
wereldmarkt.
Benoit Rouyer, directeur bĳ CNIEL, de
Franse evenknie van ZuivelNL, vertelde
in La Baule dat het melkquotum is gebonden aan regio’s. Om ontvolking van
het platteland tegen te gaan hechten de
Fransen aan spreiding van de zuivelproductie (zie kaart 2). Rouyer: ‘De diversiteit aan melkveebedrĳven is groot in
Frankrĳk, in het zuiden is er veel specialisatie, in het noorden liggen veel gemengde bedrĳven. En een zesde deel van

de zuivelproductie komt in Frankrĳk uit
bergachtig gebied.’
Die diversiteit is een kracht en een zwakte tegelĳk. De productiviteit is lastig te
verhogen door de versnippering en
kleinschaligheid van melkveebedrĳven.
Ook de zuivelindustrie is sterk versnipperd (zie kaart 3). Rouyer concludeerde
echter dat dit ook bĳdraagt aan een grote diversiteit in het portfolio van de
Franse zuivelproductie. Zo telt het land
246 kaasvariëteiten en is bĳna tien procent van de zuivel bestemd voor lokale
producten met een beschermde status.
Deze beschermde oorsprongsbenaming
(BOB) zorgt voor extra toegevoegde waarde, met als sprekend voorbeeld de comtékaas (zie kader).

Frankrĳk telt 246 kaasvariëteiten

Marge vastleggen
De Franse zuivelsector is sowieso sterk
gericht op de (forse) interne markt. Het
betekent dat de effecten van de internationale grillige zuivelhandel minder
diep doordringen tot Frankrĳk. Damion
Lacombe, voorzitter van de Franse zuivelcoöperatie Sodiaal, ziet de toegenomen volatiliteit in zuivelprĳzen niettemin als de grootste uitdaging voor de
sector. Sodiaal besloot de melkprĳs te
ondersteunen door een viertal maatregelen. Naast het differentiëren van de
melkprĳs in a- en b-prĳzen kunnen leveranciers contracten afsluiten tegen vaste
prĳzen. ‘We werken voor de langere termĳn aan contracten waarin we ook een
marge kunnen vastleggen of verzekeren’, stelde Lacombe.
Het systeem van a- en b-prĳzen en de
herintrede van het quotum kwam op
een deel van de EDF-leden over als een
merkwaardig besluit. Lacombe kreeg het
verwĳt te wachten op een afzetmarkt.
‘Elke liter melk heeft een plek nodig in
de markt. Die plek moet er eerst zĳn
voordat we onze leden toestaan meer te
melken. Alle leden zullen zich in die
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De markt is sterk gereguleerd, zodat de
kaas exclusief en lucratief blĳft.

strategie moeten schikken’, stelde Lacombe. Hĳ wees erop dat dit een van de
oorzaken was dat de melkproductie in
Frankrĳk in 2015 slechts beperkt steeg.

Zesduizend euro per hectare
Wie de cĳfers van de Franse melkveehouders vergelĳkt met het Europees gemiddelde, zal merken dat de kosten voor
grond in Frankrĳk aanmerkelĳk lager
zĳn (zie kader pagina 21). Zeker in vergelĳking met Nederland en Vlaanderen
is het contrast enorm. De gemiddelde
grondprĳs staat in Frankrĳk op zesduizend euro per hectare, pachten kan voor
een doorsneebedrag van 143 euro per
hectare.
Toch proﬁteert de Franse melkveehouder er weinig van, want grond kopen is
in Frankrĳk uitermate ingewikkeld.
Elke transactie moet worden goedgekeurd door een regionaal comité. De zogeheten Safer werkt als tussenpersoon
en is vĳftig jaar geleden opgericht om de
agrarische belangen te behartigen. Het
moest speculatie door grootgrondbezitters beperken en kleine en startende
boeren de kans geven een bedrĳf te beginnen. In de publieke opinie overheerst
het idee dat dit systeem de leefbaarheid
op het Franse platteland bevordert. Ontvolking is een groot probleem in sommige streken van Frankrĳk. Maar de
middelgrote melkveebedrĳven zĳn er nu
de dupe van. Transacties komen alleen
tot stand als het comité ermee instemt.
Terug naar de beginvraag. Hoe groot is
de kans dat Frankrĳk grote stappen zet
als zuivelproducerend (en -exporterend)
land? Het EDF-congres in La Baule maakte het de goede verstaander wel duidelĳk: die kans is klein. De Franse zuivelindustrie richt zich merendeels op de interne markt en is relatief conservatief
in haar marketing. De grondprĳzen zĳn
laag, maar de mobiliteit van grond is ver
te zoeken. l

