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Zuivelmarkt zet
solide cijfers neer

raditiegetrouw geeft Renaat
Debergh, afgevaardigd bestuur
der van de Belgische Confede
ratie van de Zuivelindustrie (BCZ)
tijdens de BCZ-jaarvergadering een
analyse van de huidige internationale
zuivelmarkt. Die internationale zuivel
markt blijft aan belang winnen: de
laatste tien jaar groeide die de helft in
volume. De Europese Unie is een van
de winnaars van die evolutie: ze heeft
meer kunnen exporteren en ook vorig
jaar werd die trend voor zo goed als
alle producten verdergezet. China blijft
de belangrijkste invoerder van zuivel
producten, goed voor een volume van
een vijfde van de wereldhandel. “De
voorspelling is dat China nog een
behoorlijke tijd geïmporteerde zuivel
producten zal vragen. Hun eigen pro
ductie groeit onvoldoende snel om de
stijgende binnenlandse vraag te
beantwoorden”, aldus Renaat Debergh.
Hij waarschuwde wel voor een herha
ling van het scenario van 2015. In dat
jaar was er sprake van oververhitting
van de Chinese markt, waardoor de
import plots met een kwart daalde.
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Op de zuivelmarkt zijn alle prijsnoteringen met elkaar gelinkt als
communicerende vaten. De verwachtingen voor de internationale
zuivelmarkt zullen dus ook gevolgen hebben voor de melkprijs in
ons land. Met aan de einder het zicht op een postcoronatijdperk
zijn de perspectieven alvast veel positiever dan vorig jaar.
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Positieve cijfers

De Belgische zuivelindustrie bleef investeren, zoals hier de nieuwe
poedertoren van LDA in Recogne.
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Wat ons land betreft, bleven de melk
leveringen stijgen tot 4,2 miljard liter,
een stijging met 3,7% ten opzichte van
het jaar voordien. De zuivelindustrie
heeft het afgelopen decennium de pro
ductiestijging kunnen bijhouden. De
melkverwerking steeg tussen 2010 en
2020 met 45%. De zuivelindustrie blijft
ook investeren in verdere verwerking.
In 2020 investeerde de sector 137 mil
joen euro, ruim twintig miljoen euro
meer dan het jaar voordien. Tussen
2015 en 2020 kwamen er ook 10%
meer jobs bij in de zuivelverwerking,
wat nogmaals het belang van de melk
veehouderij voor de Belgische econo
mie illustreert. Door corona steeg het
thuisverbruik van kaas, boter, room,
yoghurt en melk beduidend. Zuivel
verwerkers met consumentenproduc
ten in het gamma konden hiervan pro
fiteren; zuivelverwerkers die vooral op

De positieve
vooruitzichten wegen
zwaarder door.
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de horeca en food service gericht
waren kenden soms barre tijden.

Veerkracht en flexibiliteit
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Zuivelindustrie vreest economische
terugslag PAS-dossier
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Concluderend zag Debergh de toe
komst positief in. Met een gematigde
productiegroei in Europa, een goede
internationale vraag en de versoepe
lingen in de horeca zou de sector posi
tief moeten kunnen blijven evolueren.
Ook de goede aardolieprijzen zijn al
vaker een hoopgevende voorspeller
gebleken van de internationale note
ringen. De gevolgen van eventuele
nieuwe coronagolven blijven een punt
van onzekerheid, net als de brexit. De
sterke groei van de melkproductie in
de VS en Nieuw-Zeeland zou eveneens
nadelig kunnen werken, maar de posi
tieve vooruitzichten wegen zwaarder
door. “De zuivelindustrie en de melk
veehouderij hebben vorig jaar veer
kracht en flexibiliteit getoond om te
realiseren wat de maatschappij van
hen verwacht: de ononderbroken pro
ductie, verwerking en levering van zui
velproducten. We hopen dat de consu
ment de toegenomen aandacht voor
het thuisverbruik van deze duurzame,
voedzame en authentieke producten
blijft vasthouden.” n
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De melkprijs was in 2020 om vlug te
vergeten, met een daling met 7%. Van
daag, met een reële melkprijs van 36
euro, is die een stuk beter. “De boterno
tering zit al boven het niveau van voor
corona, het mageremelkpoeder is daar
nu aangekomen. De komende maanden
behoort een lichte toename van de
melkprijs nog tot de mogelijkheden. We
hopen dat de komende versoepelingen
de zuivelmarkten verder ondersteunen
en dat het huidige prijsniveau kan wor
den aangehouden”, aldus Debergh.
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Wat met de melkprijs?

In het kader van de BCZ-jaarvergadering vond een panelgesprek plaats met respectievelijk de Vlaamse en Waalse minister van Landbouw (Hilde Crevits en Willy
Borsus) als eregenodigden. Beiden zijn ook viceminister-president van hun regering.
BCZ-voorzitter Catherine Pycke (Inex) en Renaat Debergh grepen de kans aan om
de waarde voor de zuivelketen voor de economie te beklemtonen. “We zijn een klein
land, we leven van de export en moeten dat koesteren.” De leden van BCZ maken
zich ongerust over de gevolgen die het PAS-dossier kan hebben voor de rentabiliteit
van de investeringen die de industrie gemaakt heeft of overweegt te maken. BCZ
vraagt een stabiel regelgevend kader om de gunstige economische gevolgen van
de investeringen – waaronder tewerkstelling en economische groei – ten volle te
kunnen valoriseren om het investeringsklimaat aantrekkelijk te houden. Minister
Crevits was er zich van bewust dat de Vlaamse regering de boeren niet aan hun lot
mag overlaten en erkende dat een flankerend beleid nodig is dat ondersteunt in de
investeringen die nodig zijn.
De verwerkersfederatie maakt zich eveneens zorgen om omzetting van een Europese
richtlijn rond oneerlijke handelspraktijken (bijvoorbeeld laattijdige betalingen of aanrekenen kosten aan leveranciers). Europa biedt daar lidstaten de mogelijkheid om
leveranciers van de retail die een omzet hebben die groter is dan 350 miljoen euro
uit te sluiten van de bescherming van deze Europese richtlijn. Op die manier dreigt
70% van de melkveehouders aan een verwerker te leveren die niet door de richtlijn
beschermd wordt. BCZ wil dat ons land dat plafond van 350 miljoen euro laat vallen.
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