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Vooral Britse, Franse en Duitse melkveehouders lĳken te proﬁteren van
EU-plan voor melkvermindering

Melkreductie niet in trek
Nederlandse en Vlaamse melkveehouders lopen nog niet over
van enthousiasme voor het melkreductieplan van de EU. De regeling lĳkt vooral interessant voor stoppers en bedrĳven die vanwege wetgeving de huidige veestapel toch al moeten krimpen.
tekst Jaap van der Knaap

‘H

et melkreductieplan van de EU is
eigenlĳk te laat. De wereldwĳde
melkproductie daalt inmiddels en de
zuivelprĳzen stĳgen. We hebben ons
niet verzet tegen het plan en het geld
uit Brussel, maar ondersteuning voor de
melkveesector door de EU had veel eerder moeten gebeuren.’
Roel Vaes, adviseur melkveehouderĳ bĳ
Boerenbond, verwoordt hiermee het
ontbreken van het animo onder Vlaamse
melkveehouders voor het EU-plan om
melkveehouders te vergoeden voor het
tĳdelĳk verlagen van de melkproductie
(zie kader). Het plan moet zorgen voor
minder druk op de zuivelmarkt en daardoor betere melkprĳzen. ‘De bereidheid
om deel te nemen is lastig in te schatten,
maar als ik met een groep van tien boeren praat, dan zĳn het er hooguit één of
twee die overwegen zich in te schrĳven
voor deelname’, aldus Vaes.

cent minder geleverde melk de premie
verhoogt tot 24 cent.’
In Nederland en Vlaanderen komt zo’n
verhoging er niet. ‘In Wallonië heeft
onze zusterorganisatie FWA voor verhoging gepleit, maar in Vlaanderen waren

wĳ daar niet voor’, aldus Vaes. ‘Vlaamse
boeren hebben net als in Nederland
meer ingestoken op bedrĳfsontwikkeling en daar past tĳdelĳke melkreductie
minder goed bĳ.’
De verwachting is dat het animo in Europa zo groot zal zĳn dat het beoogde
EU-budget van 150 miljoen euro, goed
voor 1,07 miljard kg melk, zal worden
overschreden. Osinga roept nog op om
vooral niet te wachten met inschrĳven
voor deelname tot de slotdag 21 september. ‘Als iedereen wacht met aanmelden
tot de laatste dag, is het maar de vraag of
alle systemen bĳ de overheid de aanvragen tĳdig kunnen verwerken. En dan vis
je zeker achter het net.’ l

Extra prikkel in Frankrĳk
Het animo voor het melkreductieplan
van de EU ligt in Nederland wellicht
nog lager, zo denkt Klaas Johan Osinga,
zuivelspecialist bĳ LTO Nederland. ‘In
juli lag de nationale melkproductie nog
5 procent hoger dan vorig jaar. Inschrĳven voor de regeling lĳkt vooral interessant voor bedrĳven die toch al overwogen om te stoppen of die vanwege de
Melkveewet of fosfaatrechten het aantal
koeien moeten reduceren.’
Het zĳn volgens Osinga vooral veehouders in Groot-Brittannië en delen van
Duitsland en Frankrĳk die zich massaal
zullen aanmelden voor deelname. ‘In
deze landen ligt de productie lager dan
vorig jaar. De Franse veehouders worden
bovendien extra geprikkeld omdat de
Franse overheid voor de eerste vĳf pro-

Aanmelden reductieplan bĳ RVO of E-loket
Tot 21 september kunnen melkveehouders zich aanmelden voor het
melkreductieplan van de EU. Dat kan
in Nederland bĳ de Rĳksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) en in
Vlaanderen bĳ het E-loket van het ministerie van Landbouw. Veehouders
kunnen aangeven hoeveel melk zĳ in
de periode oktober tot en met december 2016 minder willen aanleveren bĳ
de melkfabriek ten opzichte van de-

zelfde periode vorig jaar. De vergoeding voor die niet geleverde melk is 14
cent per kilogram. Als een veehouder
maar een deel van de aangegeven reductie realiseert, kan de prĳs per kilogram dalen. Veehouders moeten achteraf met behulp van melkbriefjes de
productievermindering aantonen. De
uitbetaling door de EU volgt in principe binnen negentig dagen na aﬂoop
van de reductieregeling.
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