Grootste verschil met Europese vrije markt is Chicago-beurs

Twaalf procent meer,
dat nooit weer?
Nederlandse melkveehouders bederven de zuivelmarkt, zeggen critici. Maar
het is logisch dat de individuele melkveehouder met een nieuwe stal en veel
schulden meer gaat melken als de melkprijs daalt. Met moderne middelen
kan informatie over de melkaanvoer tot een betere afstemming van vraag
en aanbod leiden.

In een jaar tijd werd er maar liefst 12
procent meer melk geproduceerd in
Nederland. Dubbel zoveel dan was voorzien
in de voorspellingen in de aanloop naar
het quotumloze tijdperk. De snelste groeier
in heel Europa. Ook in miljoenen liters
gerekend. Gevolgd door Ierland en Polen,
in veel mindere mate. Collectief bedierven
de Nederlandse melkveehouders hun eigen
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markt. FrieslandCampina moest de extra melk
verwerken tot bulkproducten die met verlies
op de spotmarkt werden afgezet. Een andere
mogelijkheid was er niet. Want er geldt een
afnameplicht, benadrukt woordvoerder
Jan-Willem ter Avest. Bovendien was er
wel een waarschuwing afgegeven met
de melkregulering die in januari 2016
plaatsvond. Maar de indruk ontstond dat deze

bonusregeling om tijdelijk minder te melken
vooral was bedoeld om de vertraagde opstart
van de nieuwe fabriek in Borculo (GD) te
vereenvoudigen.

Middeleeuwse stadswei
Wie heeft er voordeel bij gehad, was de vraag
die aan de orde kwam bij de presentatie van
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Vrije zuivelmarkt
„De melkregulering in
januari was toch een
duidelijk signaal?”,
verontschuldigt
FrieslandCampinawoordvoerder JanWillem ter Avest zich
voor de aanhoudend
lage melkprijs.

de halfjaarcijfers van FrieslandCampina. Het
antwoord is simpel en het principe ook. Bij
een dalende melkprijs in een vrije markt en
een hoge ﬁnancieringslast is er maar één
oplossing. Nog meer gaan melken om zo de
omzet gelijk te houden. Dat is niet alleen
in Nederland gebeurd, maar ook in Noord
en Oost-Duitsland en Denemarken. In al die
jaren dat de crisis de Deense melkveehouderij
al teistert, is het nog nooit gebeurd dat de
melkaanvoer terugliep. Ook nu niet, terwijl
het Scandinavische zuivelconcern Arla een
dalende melkaanvoer meldt. Dat gebeurt niet
in Denemarken, maar in Zweden en Engeland.
In Denemarken maken de nieuwe stallen
voor honderden koeien het noodzakelijk dat
de capaciteit wordt benut. Dit fenomeen is
treffend vergeleken met de Middeleeuwse
stadswei, waar iedereen zijn vee mocht
inscharen. Zonder onderlinge afspraken was
het in het belang van het individu om zo lang
mogelijk meer vee in te scharen. Collectief
bedierven de stadsweigebruikers zo de
beperkte ruimte voor elkaar.

Fabrieksquotum
Gaat FrieslandCampina het anders doen, nu
de eerste anderhalf jaar in het quotumloze
tijdperk tot een crisis heeft geleid die zijn
weerga niet kent? Misschien komt er toch een
A en een B-quotumsysteem, wat Piet Boer
aanroerde op het door dit blad en Melkvee.
nl georganiseerde Melkveedebat op de
AgroTechniek Holland in Biddinghuizen. In
de aanloop naar het quotumloze tijdperk
was dat onbespreekbaar. Boer: „Dan had ik
via de achteruitgang het gebouw kunnen
verlaten. De stemming was toen heel anders.”
De scheidend voorzitter gaat ervan uit
dat de lange termijn prognose voor zuivel
onveranderd gunstig blijft. Maar op korte
termijn zal er een paar procent krimp plaats
moeten vinden, om aan de fosfaatregels in
2017 te kunnen voldoen.
Waarom geeft FrieslandCampina geen
winstprognose af? Gepensioneerd EUtopambtenaar Herman Versteijlen kreeg de
handen niet op elkaar voor dat idee tijdens
een vergadering met vertegenwoordigers van
de Europese zuivelindustrie in Den Haag in
2012. Het bezwaar was hetzelfde als dat wat
kleeft aan een fabrieksquotum: wat de één
laat liggen, pakt de ander op. Woordvoerder
Jan-Willem ter Avest: „De melkregulering in
januari was toch een duidelijk signaal? We
gaan niet iedere week een gedetailleerde
marktanalyse openbaar maken.”

Prognose melkaanvoer
Als eerder en nauwkeurig in beeld wordt
gebracht wat er met de melkaanvoer
gebeurt en welk effect dit kan hebben op
de melkprijs, is de kans op herhaling van
wat afgelopen jaar gebeurde kleiner. In een
tijd van big data en ‘the internet of things’
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is het voor FrieslandCampina steeds beter
mogelijk om de betrouwbaarheid van de
melkaanvoerprognose te vergroten en
daar op in te spelen. Via de Focusplanetkwaliteitsborging beschikt het zuivelconcern
over alle mogelijke actuele data die nodig
zijn. De Amerikaanse overheid kan het ook.
Maandelijks rond de tiende van de maand
wordt het ‘World Agricultural Supply and
Demand Estimates Report’ gepubliceerd over
vraag en aanbod van alle mogelijke agrarische
grondstoffen, inclusief een prognose van de
melkaanvoer voor het komende jaar en de
ontwikkeling van de melkprijs.
De Europese Unie komt daarentegen met het
Milk Market Observatory (nog) niet verder
dan een analyse die gaat over de productie
van een paar maanden geleden. De summiere
prognose die ook wordt beschreven, heeft op
de Europese zuivelmarkt geen betekenis. De
cijfers van de EU zijn gebaseerd op het bureau
EuroStat, dat vooral gegevens verzamelt
van nationale instituten, zoals het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Om die reden zijn
de gegevens per deﬁnitie een aantal maanden
oud voor ze gepubliceerd worden.

Beurs van Chicago
Sinds mensenheugenis is de Amerikaanse
markt voor zuivel een vrije markt. Maar dat
wil niet zeggen dat er geen regels zijn, legt
emigratiemakelaar Bart Wagenvoort uit. Er
zijn vier verschillende klassen zuivelproducten,
waarvoor verschillende opkoopregelingen
gelden. Ook de Amerikaanse vrije markt kan
niet zonder marktbescherming. Sinds 2014
is het Dairy Margin Protection Program van
kracht, dat veehouders die zich verzekeren
een uitkering biedt in slechte
tijden.
Maar volgens Wagenvoort
is het grootste verschil met
de nieuwe Europese vrije
markt voor zuivel de beurs
van Chicago. Daar draait
alles om, het is plus of
min in Chicago. Er wordt
werkelijk melkvolume verhandeld, niet
alleen op papier of in poedervorm, zoals
in Parijs. En de werkwijze is transparant en
gecontroleerd door de overheid. In Europa
heeft de coöperatieve zuivelindustrie dat
tegengehouden, volgens Wagenvoort. „Nu
bestaat de kans op wild-west toestanden met
ongecontroleerde beurshandel.” Wagenvoort
hecht aan het Chicago-beurssysteem
omdat hierdoor ‘hedgen’ mogelijk is: het
vastzetten van de melkprijs om daarmee
prijsschommelingen te voorkomen.
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geld uittrekken voor het verminderen van
de melkproductie dan Nederland. Bovendien
komt het te laat, want de zuivelnoteringen
zijn omhoog geschoten en de melkprijs volgt.
Niemand die daar rouwig om is natuurlijk,
maar het bewijst eens te meer de traagheid
van de politieke besluitvorming. Als het
kwaad al is geschied, grijpt men pas in.
EU-voorzitter Juncker roept voor de bühne
dat melk niet minder mag kosten dan water,
zonder aan te geven hoe dit voorkomen
kan worden. De Duitse deelstaatminister
van landbouw Torsten Albig wil de prijs van
melk zelfs vastzetten op minimaal 1,20 euro
per liter. Net zoveel als een ﬂes water. Alsof
er geen mededingingsautoriteiten zijn en
een Europese overheid minimumprijzen kan
voorschrijven.

De toename van het
melkvolume in de Europese Unie in het eerste halfjaar van 2016
bedraagt 3 procent,
waarbij Nederland
de grootste groeier is
(bron: FrieslandCampina).

Ketchup-effect
Grote kans dat Nederland en andere landen
en regio’s met moderne productiesystemen
en schuldenlasten de dalende melkaanvoer
compenseren. Want er is sprake van een

Dat de Amerikaanse zuivelmarkt
vrij is, wil niet zeggen dat er
geen regels zijn.

Politiek voor de bühne
Ondertussen start in Europa de
melkregulering, georganiseerd door de
Europese Unie. Met een ongelijk speelveld,
aangezien Duitsland en Frankrijk veel meer

‘ketchup-effect’ op de zuivelmarkt. Door de
dalende melkaanvoer in ’s werelds grootste
melkproducent Europa ontstaat er een
prijsrally. Ineens schiet de ketchup los uit de
ﬂes en genieten handelaren niet langer van
de lage prijzen waarin ze kunnen grasduinen,
maar moeten ze vrezen voor verliesgevende
inkoopprijzen. Ze dekken zich in en leggen
voorraden aan. Grote kans dat de gemiddelde
melkprijs aan het eind van 2016 ruim 30
cent blijkt te zijn geweest, niet eens ver
verwijderd van de 35 cent waarmee Rabobank
de afgelopen jaren nieuwe stallen heeft
geﬁnancierd. Het zou niet verstandig zijn het
boek van 2016 te sluiten en over te gaan tot
de orde van de dag in 2017. Een nieuw jaar op
de vrije markt voor zuivel. Dat kan ook niet
eens, want de Nederlandse veestapel moet
inkrimpen. 
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