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Datum: 7 mei 2020 
                                                                                                                                                               
Onderwerp: zuivelcrisis voorkomen door productievermindering i.p.v. opslag overschotten 
 

Geachte Minister Schouten, 
 
NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond en DDB (Dutch Dairymen Board) maken zich ernstig zorgen 
over de gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlandse melkveehouders. Deze dreigen hier zwaar en 
langdurig door getroffen te worden. Door het wegvallen van exportmarkten en afzetmogelijkheden binnen 
Nederland en Europa dreigt er een enorm zuiveloverschot te ontstaan. Alle zuivelnoteringen, zoals die van 
boter, kaas en melkpoeders zijn de afgelopen maanden fors gedaald. Dit komt nu ook tot uiting in de 
melkprijs uitbetaald aan de melkveehouders. Deze is de afgelopen 2 maanden met 3 cent (ongeveer 10%) 
gezakt en deze trend lijkt de komende maanden verder door te zetten. Experts van de Rabobank houden 
zelfs rekening met een daling van 30%. 
 
Geen opslag overschotten, maar productievermindering 
De melkprijs van de afgelopen jaren was al ruim onder de kostprijs, een mogelijke daling van wel 30% zal 
rampzalig uitpakken voor veel melkveehouders. NMV en DDB willen dit absoluut voorkomen en de 
mogelijkheden hiervoor zijn ook aanwezig.  
De Europese Commissie heeft als reactie op deze crisis besloten tot een subsidieregeling voor private 
opslag van maximaal 90.000 ton magere melkpoeder, 140.000 ton boter en 10.000 ton kaas ter waarde van 
30 miljoen euro. Opslag van overschotten kan helpen om op korte termijn de druk van de markt te halen, 
maar is geen oplossing voor de lange termijn.  
Het instrument van opslag van overschotten is al zeer vaak gebruikt en blijkt keer op keer niet in staat een 
zuivelcrisis te voorkomen of op te lossen. De voorraden blijven ook in opslag onderdeel uitmaken van de 
markt. Iedereen weet dat deze voorraden uiteindelijk toch weer terugkomen op de markt en daardoor 
blijven ze de prijzen drukken. Het is zelfs zo dat herstel van de zuivelmarkt door deze voorraden enorm 
vertraagd wordt en melkveehouders langdurig met veel te lage melkprijzen geconfronteerd worden.  
Veel beter dan een overschot aan melk te produceren, te verwerken en op te slaan is het om deze melk 
gewoonweg niet te produceren. Het is efficiënter, effectiever en goedkoper om de melkproductie in de 
hele EU te verminderen en het aanbod af te stemmen op de verminderde vraag.  
 
 
Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP), vrijwillige productievermindering met vergoeding 
De NMV en DDB werken op Europees niveau samen in de EMB (European Milk Board). De EMB heeft een 
crisisplan ontwikkeld, het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP), waarmee de melkproductie op 
Europees niveau verminderd kan worden tot de melkprijs weer op een kostendekkend niveau is. Onderdeel 
van het MRP is vrijwillige productievermindering tegen een vergoeding op Europees niveau.  
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Dat is het enige marktinstrument in crisistijden waarmee de melkveehouders daadwerkelijk geholpen 
kunnen worden zodat financiële steunmaatregelen daadwerkelijk op hun erf terechtkomen.  
 
De EMB, NMV en DDB vinden het essentieel dat deze vrijwillige productievermindering zo snel mogelijk in 
de hele EU ingezet wordt om de melkproductie te verminderen om overschotten te voorkomen.  
Productievermindering is alleen effectief als het door de EU gecoördineerd wordt zodat alle 
melkveehouders in de EU hier onder dezelfde condities aan deel kunnen nemen. Wij verzoeken u om u hier  
op Europees niveau voor in te zetten en in Brussel te pleiten voor productievermindering met vergoeding 
i.p.v. het opslaan van overschotten. 
 
Keer op keer dezelfde fouten 
EMB, NMV en DDB vinden het onbegrijpelijk dat de Europese Commissie toch weer zijn toevlucht zoekt tot 
dit verouderde crisisinstrument dat al zo vaak bewezen heeft onvoldoende te werken en de crisis alleen 
maar verder verlengt. Zoals in 2015 en 2016, toen er sprake was van enorme overschotten in opslag en er 
zeer veel tijd verloren ging door de verkeerde maatregelen te nemen. Voorraden in opslag die voor vele 
jaren de melkprijs gedrukt heeft.   
 
Vrijwillige productievermindering met vergoeding heeft effectiviteit al bewezen 
Nadat in 2015 en 2016 gebleken was dat opslag van zuivelproducten en sturing door de zuivelsector niet 
werkte werd onder druk van de EMB eind 2016 eindelijk een Europees breed programma opengesteld 
waarbij de melkveehouders voor hun gereduceerde liters melk een vergoeding ontvingen van de Europese 
Commissie. Dit programma was zeer succesvol in 2016 en halverwege 2017 was de melkprijs alweer 
gestegen tot 35 cent. Door de Europese Commissie werd destijds al voor het beperken van de 
melkproductie,14 cent per gereduceerde liter betaald tot een maximumaantal liters. In veel EU-landen 
werd bovendien een plus op die 14 cent gelegd waardoor de vergoeding aantrekkelijk genoeg was voor 
melkveehouders om deel te nemen aan het vrijwillige programma. RFC legde in Nederland een plus van 10 
cent tot een maximum van 20.000 kg op deze regeling waardoor in Nederland veel melkveehouders 
deelnamen). 
 
Beperk opslag zuivelproducten 
Voor de flexibiliteit en om op korte termijn te kunnen reageren op marktontwikkelingen is een beperkte 
opslag van zuivelproducten geen probleem. We hebben echter in 2016 gezien dat te grote voorraden 
enorme problemen hebben opgeleverd voor de prijsvorming én lang boven de markt hebben gehangen. 
EMB, NMV en DDB pleiten ervoor dat de opgeslagen hoeveelheden niet groter worden dan maximaal 
45.000 ton magere melkpoeder en 60.000 ton boter. 
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Beste Minister Schouten, door de coronacrisis wordt de zuivelmarkt op dit moment overspoeld met melk. De 
beste oplossing om te voorkomen dat deze overproductie tot een crisis in de melkveehouderij leidt is minder 
melk produceren. De beste, meest effectieve manier om dit te bereiken is een door de EC gecoördineerd 
programma van vrijwillige productievermindering met vergoeding, te starten. Dit programma is in 2016 al 
ingezet en heeft destijds zijn effectiviteit bewezen. Er is geen tijd te verliezen. Om zo snel mogelijk effect te 
hebben moet dit plan op zo kort mogelijke termijn geïmplementeerd worden.    
 
NMV en DDB verzoeken u met klem om u hiervoor op alle niveaus in de EU in te zetten. Wij verzoeken u in 
het belang van melkveehouders in Nederland en de EU, voorstellen hiervoor te doen bij de Europese 
Commissie en de Europese Ministerraad. 
 
 
Namens het NMV- en DDB-bestuur, 
 
Harm Wiegersma, voorzitter NMV 
Sieta van Keimpema, voorzitter DDB en vicevoorzitter EMB 
 

Bijlage: Market Responsibility Programme   
 


