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WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL 
 
De wereldzuivelhandel liet in het derde kwartaal een wisselend beeld zien. In het tweede kwartaal was 
nog bij alle productgroepen groei te zien. Enerzijds steeg de mondiale handel van kaas (+3%) en niet-
mager melkpoeder (+15%) sterk. Anderzijds daalde het volume van  boter en -olie (-1%) en bleef 
mager melkpoeder nagenoeg gelijk.  
 
De EU export (inclusief het VK) liet in het derde kwartaal van 2020, analoog aan de eerste twee 
kwartalen, een sterke toename zien bij kaas en niet-mager melkpoeder. De EU export van boter en  
-olie daalde in het derde kwartaal, voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2019. Mager 
melkpoeder nam, voor het vierde kwartaal op rij, beduidend af. 
 
Nieuw-Zeeland liet, analoog aan het tweede kwartaal, een gemengd beeld zien in het derde kwartaal. 
De export van kaas en boter en -olie nam voor het derde kwartaal op rij af. Ook de uitvoer van mager 
melkpoeder daalde sterk, waarmee geen vervolg werd gegeven aan de opleving in het tweede 
kwartaal. Anderzijds steeg de uitvoer van niet-mager melkpoeder verder, waarmee enig herstel 
plaatsvond van de sterke daling in het eerste kwartaal.  
 
Australië liet in het derde kwartaal van 2020 bij kaas en niet-mager melkpoeder een afname zien en 
vervolgde daarmee de dalende trend. De Australische export van mager melkpoeder herstelde 
enigszins sinds het tweede kwartaal. Ook bij boter en -olie was in het derde kwartaal, voor het eerst 
sinds een jaar tijd, sprake van groei. De VS lieten bij kaas, boter en -olie en mager melkpoeder een 
toename zien. Met name de uitvoer van kaas en mager melkpoeder nam fors toe. Bij laatstgenoemd 
product is al sinds het laatste kwartaal van 2019 sprake van een significante stijging. 
 

Overzicht wereldhandel per product 
Tot en met september (2020 vergeleken met 2019) 
  
 Klik op de links voor de gedetailleerde  
productoverzichten  
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KAAS 
 

Wereldhandel kaas laat flinke groei zien 

• De wereldhandel in kaas noteerde in het derde kwartaal een toename van ruim 3%, een fors 
hoger groeitempo dan in het tweede kwartaal; 

• Het volume kwam in de eerste drie kwartalen van 2020 uit op 1.462 duizend ton, 2,5% hoger dan 
in de vergelijkbare periode van 2019. 

 

 

Groei EU en VS zet door, aanhoudend forse krimp Nieuw-Zeeland 

• De groei van de EU export hield ook in het derde kwartaal van 2020 aan, hoewel het groeitempo 
lager lag dan in het eerste halfjaar. Per saldo nam het volume met 7% toe. Al sinds de tweede 
helft van 2019 is sprake van een forse stijging; 

• De VS uitvoer herstelde sterk vanaf het tweede kwartaal van 2020, waarmee de daling in het 
eerste kwartaal ruimschoots gecompenseerd werd; 

• De Nieuw-Zeelandse handel nam in het derde kwartaal aanzienlijk af. Ook in het tweede kwartaal 
was al sprake van een beduidende daling; 

• De daling van de Australische export zette door. Al acht kwartalen op rij nam het volume af; 

• Argentinië liet in het derde kwartaal een zeer sterk herstel zien, waarmee de krimp in het eerste 
halfjaar meer dan teniet werd gedaan. 

 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 
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Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume 
Tot en met september (2020 vergeleken met 2019) 
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KAAS (VERVOLG) 
 

Bijna de helft van de wereldhandel afkomstig uit de EU 

• Het EU-aandeel in de wereldhandel kwam uit op bijna 48%, ruim 2 procentpunten hoger dan in 
het jaar daarvoor; 

• Het beeld bij de top-5 exporterende landen was wisselend. Enerzijds realiseerden Nederland, 
Duitsland en Denemarken een aanzienlijke groei. Anderzijds nam de export van Frankrijk en Italië 
sterk af; 

• Bij de overige EU landen steeg de uitvoer per saldo sterk. Met name België, Ierland en Polen 
lieten een forse toename zien. Spanje en het Verenigd Koninkrijk vielen sterk terug. 
  

EU derde landenexport 
 

 

Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton) 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

Positie EU-28 op de wereldmarkt 
Tot en met september 2020, aandelen in % 

  

 
Herstel kaasprijzen beperkt 

• Als gevolg van de maatregelen rond de eerste coronagolf daalden de prijzen flink in april en mei; 

• Door goedlopende retailverkopen en versoepeling van de coronamaatregelen liepen de prijzen in 
de maanden daarna weer voorzichtig op, maar het niveau van begin 2020 werd hiermee niet 
bereikt. Na september werd er weer een lichte daling ingezet; 

• Ook op de wereldmarkt daalden de prijzen flink als gevolg van de coronacrisis. De prijs van 
Cheddar daalde in de periode vanaf april tot en met september met ruim 25%. In het vierde 
kwartaal herstelde deze enigszins, maar de prijs is hiermee nog lang niet terug op het hoogste 
niveau van april van het jaar; 

• De GDT prijs voor Cheddar daalde flink in de maanden mei en juni. Daarna liet de 
prijsontwikkeling een grillig verloop zien. Na het bereiken van de laagste prijs begin september is 
er weer een stijgende trend waar te nemen. 

 
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met december 2020, vergelijking tussen de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor Nederlandse 
Goudse kaas (48% vet) 
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KAAS (VERVOLG) 
 

Stabilisatie export naar Japan, versterkte daling afzet in VS 

• De uitvoer naar Japan stabiliseerde in het derde kwartaal, na het sterke herstel in het tweede 
kwartaal. Met name de EU liet significante groei zien. De export uit Oceanië en de VS kromp 
beduidend, hoewel laatstgenoemde wel een toename realiseerde in het tweede en derde 
kwartaal; 

• De handel op Zuid-Korea laat al sinds het vierde kwartaal van 2019 een beduidende groei zien. 
Nieuw-Zeeland en de EU zagen de export fors toenemen. De VS lieten vanaf het tweede kwartaal 
een sterk herstel zien; 

• De export naar de VS is in zowel het tweede als het derde kwartaal aanzienlijk gekrompen. In het 
eerste kwartaal was nog sprake van een forse groei. Vooral de EU-export viel sterk terug. Ook uit 
Oceanië kwam minder kaas; 

• De uitvoer naar Mexico daalde in het derde kwartaal, waarmee geen vervolg werd gegeven aan 
de groei in het eerste halfjaar. Het grootste deel van het extra volume kwam uit de VS. De EU 
moest flink terrein prijsgeven; 

• De handel op China bleef nagenoeg stabiel in het derde kwartaal. In de eerste twee kwartalen 
was nog sprake van een sterke groei. Met uitzondering van Nieuw-Zeeland wisten alle belangrijke 
leveranciers een toename te realiseren. 
 

Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

 
Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), 
uitgesplitst naar herkomstland 

Positie-ontwikkeling herkomstlanden 

 NZ EU-28 AU VS OVERIG 

-12% 13% -8% -1% -1% 

25% 41% -5% 16% 3% 

-13% -16% -36% - 11% 

-13% -18% - 10% -1% 

0% 25% 17% 7% 89% 

-12% 5% - 25% 48% 

- 12% - - (*) -99% 

-15% 12% -25% -46% -61% 

-96% - 123% 12% 0% 

61% 4% 4% -3% 41% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 

 
Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met september 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

 Grootste dalers (volume in tonnen)  
Tot en met september 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Zuid-Korea 24.230 23%  VS 16.895 14% 
Oekraïne 19.495 130%  Libanon 7.080 47% 
China 7.175 9%  Ceuta 4.665 84% 
Zwitserland 5.790 12%  Ver. Arab. Emiraten 4.410 19% 
Chili 5.235 17%  Irak 3.040 26% 
Libië 4.895 46%  Saudi-Arabië 2.715 6% 
Mexico 4.425 5%  Indonesië 2.665 12% 
Maleisië 4.335 23%  Zuid-Afrika 2.190 31% 
Bahrein 3.845 56%  Guatemala 2.040 26% 
Marokko 3.405 24%  Cuba 1.950 47% 

Terug naar 1e pagina kaas 
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BOTER EN BOTEROLIE 
 

Lichte terugval in derde kwartaal 

• In het derde kwartaal van 2020 nam de wereldhandel in boter en boterolie licht af. Hiermee 
wisselden periodes van groei en daling elkaar af. In het eerste kwartaal was namelijk sprake van 
een sterke daling, waarna het tweede kwartaal een significante stijging liet zien; 

• De wereldhandel in boter en boterolie lag in de eerste negen maanden van 2020 per saldo ruim 
2% hoger dan in de vergelijkbare periode van 2019. Het volume bedroeg 568 duizend ton. 

 
 

Einde aan groei EU export 

• Nieuw-Zeeland zag de uitvoer in de eerste drie kwartalen van 2020 aanzienlijk afnemen, hoewel 
de mate van daling in het tweede en derde kwartaal minder sterk was dan in het eerste kwartaal; 

• De EU export daalde in het derde kwartaal, voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2019. 
Per saldo was nog wel sprake van een significante toename van de Europese boteruitvoer;  

• De Amerikaanse export steeg licht sinds het tweede kwartaal, echter niet voldoende om de sterke 
daling in het eerste kwartaal goed te maken; 

• Argentinië was samen met de EU de enige exporteur van belang die in de eerste negen maanden 
van 2020 groei liet zien. Ook in het derde kwartaal nam de Argentijnse export sterk toe; 

• De Australische uitvoer nam beduidend af. Wel was in het derde kwartaal, voor het eerst sinds 
een jaar tijd, sprake van enig herstel; 

• De export van Oekraïne vervolgde de weg van sterke krimp. 
 
 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 
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Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume 
 Tot en met september (2020 vergeleken met 2019) 

 

Per kwartaal (x 1.000 ton) Cumulatief (x 1.000 ton) 
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BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) 
 

Grootste EU exporteurs zien daling in het derde kwartaal 

• Het aandeel van de EU in de wereldhandel bedroeg bijna 36%, aanzienlijk hoger dan in de eerste 
drie kwartalen van 2019 (27%); 

• Alle landen in de top-5 lieten een toename zien. Met name Ierland, Nederland en België 
exporteerden fors meer. Wel was bij deze landen in het derde kwartaal sprake van een terugval in 
de export; 

• Ook bij de overige landen nam de uitvoer per saldo significant toe. Het volume verdubbelde. 
Vooral Duitsland, Polen, Litouwen, Portugal en het Verenigd Koninkrijk wisten meer uit te voeren. 

 
EU derde landenexport 
 

 

Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton) 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

Positie EU-28 op de wereldmarkt 
Tot en met september 2020, aandelen in % 

 
 

 
 

Divers beeld te zien op mondiale botermarkt 
• De boterprijs bereikte in april het diepste punt. Het activeren van de Europese particuliere 

opslagregeling zorgde ervoor dat het aanbod van (bulk) boter afnam en bood ruimte voor 
prijsherstel; 

• Ondanks de beperktere vraag naar verse (bulk) boter, werd het herstel van de prijzen versterkt 
doordat de afzet van verse room zich goed ontwikkelde; 

• Sinds juli bewegen de prijzen wat heen en weer, en is een redelijk stabiel beeld te zien; 

• De daling van de prijzen op de wereldmarkt zette langer door. Aan die daling kwam pas in 
september een einde. In de laatste drie maanden van het jaar stegen de prijzen weer; 

• Ook de GDT prijs voor boter daalde sinds begin april gestaag. Hieraan kwam medio september 
een einde. Sindsdien is er sprake van een krachtig prijsherstel en werd medio december weer 
bijna het niveau van begin van het jaar bereikt. 

 
 
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met december 2020, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering 
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BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) 
 

China blijft sterk doorgroeien 

• De export naar China nam in alle drie kwartalen van 2020 aanzienlijk toe. Zowel Nieuw-Zeeland, 
de belangrijkste leverancier op deze markt, als de EU zetten meer af; 

• De handel op de VS liet in het derde kwartaal een licht herstel zien, echter niet voldoende om de 
sterke daling in het eerste halfjaar te compenseren. Met name de afzet uit Nieuw-Zeeland en 
Australië kromp beduidend. De EU export naar de VS nam daarentegen fors toe; 

• De uitvoer naar Saudi-Arabië groeide per saldo sterk. Het extra volume kwam uit de EU, Nieuw-
Zeeland en de VS. Wel was sprake van een daling in het derde kwartaal. Met name Nieuw-
Zeeland zag de uitvoer sterk afnemen in deze periode; 

• De export naar Rusland zette in de eerste drie kwartalen van 2020 de stijgende lijn voort van het 
vorige jaar. Nieuw-Zeeland en Argentinië noteerden een forse groei. De uitvoer vanuit Uruguay 
nam daarentegen aanzienlijk af; 

• De export naar Egypte vervolgde de weg van significante groei, die in 2019 was ingezet. De EU 
en Nieuw-Zeeland exporteerden fors meer; 

• De afzet in Mexico daalde sterk. In het derde kwartaal zette de daling versterkt door. Alle 
belangrijke leveranciers zagen de uitvoer afnemen. Met name Nieuw-Zeeland moest fors terrein 
prijsgeven. 

 
Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), 
uitgesplitst naar herkomstland 

Positie-ontwikkeling herkomstlanden 

 

NZ EU-28 AU VS OVERIG 

25% 52% 26% 120% 41% 

-30% 18% -68% - 82% 

18% 75% -100% 119% -65% 

0% 101% - -100% 47% 

53% -75% - - -6% 

36% 214% -77% - >1.000% 

-8% 205% 132% >1.000% -73% 

-20% -30% -73% -10% 141% 

-3% 2% -30% 27% -63% 

-5% 68% -18% 198% 198% 

     

 

 
Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met september 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

 Grootste dalers (volume in tonnen)  
Tot en met september 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

China 16.310 30%  Iran 8.375 83% 
Egypte 11.595 86%  EU-28 6.490 74% 
Saudi-Arabië 11.425 42%  Ver. Arab. Emiraten 6.430 34% 
Oekraïne 7.595 546%  Japan 5.455 29% 
Rusland 5.375 26%  Mexico 4.565 21% 
Zwitserland 3.520 >1.000%  Indonesië 3.970 24% 
Peru 3.145 79%  Algerije 3.190 46% 
Israël 3.120 85%  Turkije 2.795 23% 
Marokko 3.070 29%  Hong-Kong 2.745 35% 
Australië 2.155 8%  Vietnam 2.690 19% 
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NIET-MAGER MELKPOEDER 
 

Groeitempo versnelt 

• In het derde kwartaal van 2020 nam de wereldhandel met maar liefst 15% toe. Reeds in het 
tweede kwartaal was het herstel ingezet, na de sterke daling in het eerste kwartaal; 

• Dankzij de sterke toename sinds het tweede kwartaal was in de eerste negen maanden van 2020 
per saldo sprake van een stijging van 2%. Het volume kwam daarbij uit op 1.553 duizend ton. 

 

 

Aanhoudende groei EU en Argentinië, verder herstel Nieuw-Zeeland 

• De Nieuw-Zeelandse export herstelde enigszins in het tweede en derde kwartaal van 2020, na de 
sterke daling in het eerste kwartaal; 

• De EU heeft de uitvoer sinds het laatste kwartaal van 2019 zien toenemen. In het derde kwartaal 
van 2020 bleef sprake van een hoog groeitempo; 

• De uitvoer van Uruguay noteerde een stijging sinds het tweede kwartaal, zodat er een einde 
kwam aan de dalende trend. Per saldo liet Uruguay in de eerste drie kwartalen weer forse groei 
zien; 

• Argentinië realiseerde een aanzienlijke stijging in de eerste drie kwartalen van 2020, zich daarmee 
herstellend van de forse daling in 2019; 

• De Australische export nam wederom fors af, analoog aan de eerste twee kwartalen van het jaar. 
 
 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
 Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

 
*Exclusief intrahandel 
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Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume 
 Tot en met september (2020 vergeleken met 2019) 

  

Per kwartaal (x 1.000 ton) Cumulatief (x 1.000 ton) 
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NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) 
 

Wisselend beeld top-5 exporterende landen 

• Het aandeel van de EU in de wereldhandel nam toe tot 17%. Vorig jaar was dit in dezelfde periode 
nog 15%; 

• Binnen de top-5 is een wisselend beeld waarneembaar. Enerzijds daalde de Nederlandse en 
Deense export. Anderzijds lieten België, Ierland en Frankrijk een significante groei zien; 

• Bij de overige EU-landen was sprake van een lichte afname. Met name Spanje, Tsjechië en 
Oostenrijk waren hiervoor verantwoordelijk. Polen en het Verenigd Koninkrijk lieten daarentegen 
een aanzienlijke toename zien. 

 
EU derde landenexport 
 

 

Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton) 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

Positie EU-28 op de wereldmarkt 
Tot en met september 2020, aandelen in % 

  

 
 

Europees product niet competitief op wereldmarkt 

• Onder invloed van een beperkte vraag gevolgd door de coronacrisis daalden de Europese prijzen 
voor volle melkpoeder vanaf begin 2020 tot medio mei; 

• In juni trad enig herstel op, maar Europa is door het grote prijsverschil met de wereldmarkt en de 
ongunstige EUR/USD koersverhouding sindsdien voor wat betreft de afzet nagenoeg afhankelijk 
van de interne markt; 

• Op de wereldmarkt zorgde een herstellende vraag vanuit onder andere Azië voor een kleine 
opleving in het prijsniveau. Deze was echter van korte duur. Sindsdien is een grillig verloop te 
zien; 

• De GDT prijs daalde sterk in de periode van eind januari tot medio mei. Vervolgens trad er een 
sterk herstel op die aanhield tot eind juli, waarna de prijzen weer daalden. Goede vraag vanuit 
onder andere China zorgde ervoor dat de prijs eind december weer bijna het hoogste niveau van 
begin van het jaar aantikte. 

 
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met december 2020, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering 
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NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) 
 

Significante stijging export naar Algerije 

• De export naar China liet een sterk herstel zien in het derde kwartaal, echter niet voldoende om 
de daling in het tweede kwartaal te compenseren. Oekraïne, Australië en in mindere mate de EU 
verloren terrein. Nieuw-Zeeland, Uruguay en de VS zagen daarentegen het volume toenemen; 

• De uitvoer naar Algerije steeg significant vanaf het tweede kwartaal. Per saldo was in de eerste 
negen maanden van 2020 sprake van een toename van 26%. Argentinië, Uruguay en de EU 
profiteerden van de extra vraag. De Nieuw-Zeelandse export nam zeer sterk af; 

• De handel op de Verenigde Arabische Emiraten daalde fors in het derde kwartaal. Dankzij sterke 
groei in het eerste halfjaar was per saldo nog sprake van een aanzienlijke toename. Met name 
vanuit Nieuw-Zeeland en de EU kwam meer product. Wel moest Nieuw-Zeeland fors terrein 
prijsgeven in het derde kwartaal; 

• De export naar Oman nam sterk toe in zowel het tweede als het derde kwartaal, zodat de daling in 
het eerste kwartaal meer dan goedgemaakt werd. Nieuw-Zeeland en de EU exporteerden meer; 

• De uitvoer naar Brazilië is sterk gegroeid in de eerste drie kwartalen van 2020. Met name 
Argentinië wist hiervan te profiteren. Uruguay zag de afzet echter sterk afnemen; 

• De uitvoer naar Bangladesh daalde per saldo sterk, hoewel enig herstel plaatsvond in het derde 
kwartaal. Met name Nieuw-Zeeland en Australië zagen het volume sterk afnemen. 

 
Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), 
uitgesplitst naar herkomstland 

Positie-ontwikkeling herkomstlanden 

 NZ EU-28 AU URU OVERIG 

1% -2% -10% 86% -41% 

-27% 126% - 32% 136% 

10% 41% - (*) -62% 88% 

2% 103% -60% - - 

23% 8% 200% - (*) -57% 

- -85% - -14% 42% 

-23% -9% -75% -50% -100% 

-12% 29% -9% -51% 438% 

18% 19% - 0% - (*) 

-15% -47% -3% >1.000% -64% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 

 
Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met september 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

 Grootste dalers (volume in tonnen)  
Tot en met september 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Algerije 41.770 26%  Bangladesh 16.690 25% 

Ver. Arab. Emiraten 8.955 13%  Indonesië 9.820 22% 
Soedan 8.420 274%  Cuba 7.920 27% 
Australië 7.270 25%  China 7.305 2% 
Nigeria 6.585 19%  Maleisië 6.760 15% 
Brazilië 5.565 12%  Angola 6.135 59% 
Oman 4.935 11%  Egypte 5.775 29% 
Saudi-Arabië 4.790 15%  Libanon 5.190 44% 
Libië 4.715 74%  Rusland 5.000 45% 
Dominicaanse Rep. 4.105 56%  Thailand 4.610 10% 
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MAGER MELKPOEDER 
 

Stagnatie in derde kwartaal 

• De mondiale handel is in het derde kwartaal nagenoeg gelijk gebleven. In het tweede kwartaal 

was nog sprake van een sterke opleving, maar deze bleek van korte duur te zijn; 

• Per saldo kwam het wereldhandelsvolume in de eerste drie kwartalen van 2020 iets lager uit dan 

in dezelfde periode van 2019, uitkomend op 1.686 duizend ton. 

 

Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume 
 Tot en met september (2020 vergeleken met 2019) 

 

Per kwartaal (x 1.000 ton) Cumulatief (x 1.000 ton) 

 

 

 

VS halen EU bijna in als grootste exporteur 

• De EU export daalde in de eerste negen maanden van 2020 aanzienlijk (-15%). In alle drie 
kwartalen was sprake van een sterke daling;  

• De VS lieten een tegenovergesteld beeld zien als de EU. Gedurende de eerste drie kwartalen 
exporteerden de VS beduidend meer mager melkpoeder (+25%); 

• De Nieuw-Zeelandse uitvoer daalde sterk in het derde kwartaal, waarmee geen vervolg werd 
gegeven aan het herstel in het tweede kwartaal. Uiteindelijk nam de uitvoer in de eerste drie 
kwartalen fors (-7%) af; 

• De Australische export herstelde sterk in het derde kwartaal. Dit herstel was al ingezet in het 
tweede kwartaal. De groei was dusdanig dat de krimp in het eerste kwartaal ruimschoots werd 
teniet gedaan; 

• De Canadese export nam met 7% toe in de eerste negen maanden van 2020. Wel liep het volume 
enigszins terug in het derde kwartaal. 

 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 
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MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) 
 

Alle landen in de top-5 in het rood 

• Het EU aandeel in de wereldhandel daalde sterk als gevolg van de forse krimp van de export. In 
de eerste negen maanden van 2020 lag het aandeel op ruim 38%. Vorig jaar was dit nog 45%; 

• Alle landen in de top-5 noteerden een afname. Per saldo daalde het verhandelde volume van 
deze landen met 92 duizend ton. Met name België en Duitsland lieten een aanzienlijke krimp zien. 
Alleen Polen heeft sinds het tweede kwartaal enig herstel getoond; 

• De uitvoer van de overige EU-lidstaten nam ook beduidend af. Met name het Verenigd Koninkrijk 
en Spanje exporteerden fors minder. 
  

EU derde landenexport 
 

 

Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton) 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

Positie EU-28 op de wereldmarkt 
Tot en met september 2020, aandelen in % 

 
 

 

Goede vraag door lage prijzen 

• Na een lange periode van prijsstijgingen, bereikte de prijs van mager melkpoeder begin 2020 het 
hoogste niveau. Onder invloed van de coronacrisis daalde de prijs vervolgens gestaag, waarbij 
net niet het Europese interventieniveau werd bereikt; 

• Door de lage prijzen kwam vanuit de diverse exportmarkten een goede vraag op gang en trad in 
mei en juni enig herstel op van het prijsniveau. In augustus volgde een kleine daling. De goed 
gevulde orderboeken bij de producenten zorgden er uiteindelijk voor dat de prijzen richting einde 
van het jaar weer langzaam opliepen; 

• Ook het wereldmarktprijsniveau daalde begin van het jaar hard. Aan deze daling kwam in mei een 
einde. Sindsdien zijn de prijzen nagenoeg onveranderd gebleven; 

• De op de GDT in januari 2020 ingezette prijsdaling duurde tot begin mei. Met een grillig verloop is 
er sindsdien een stijgende trend waar te nemen. Medio december lag de prijs alweer ruim  
USD 550 boven het laagste niveau van begin mei. 

 
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met december 2020, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering 

 

-11%

-17%

-3%

-23%

-23%

-9%

0

150

300

450

600

750

Frankrijk

België

Duitsland

Polen

Nederland

Overig EU

Rest 
wereld
61,6%

FR
7,1%

BE
6,9%

DE
6,2%

PL
4,0% NL

3,9%

Overig EU
10,4%

EU-28
38,4%

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Nederland

Wereldmarktprijs

Terug naar 1e pagina 
mager melkpoeder 



 

© ZuivelNL – Wereldzuivelhandel Actueel (t/m september 2020) 
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding                          - 13 -  30 december 2020 
 

MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) 
 

Herstel China, export naar Mexico blijft dalen 

• De uitvoer naar China liet een sterk herstel zien in het derde kwartaal, echter niet genoeg om de 
krimp in het eerste halfjaar volledig te compenseren. Ondanks de gespannen 
handelsverhoudingen wisten de VS een aanzienlijke groei te realiseren. Ook Australië noteerde 
een flinke plus. De EU en Oceanië exporteerden fors minder naar China; 

• De uitvoer naar Mexico daalde significant in de eerste drie kwartalen. In absolute zin zagen met 
name de VS en de EU het volume sterk teruglopen; 

• De handel op Indonesië vertoonde een sterke groei. Vooral de VS en Oceanië slaagden er in om 
aanzienlijk meer product te exporteren naar dit land. Dit ging ten koste van de positie van de EU; 

• De afzet op de Filippijnen nam vanaf het tweede kwartaal aanzienlijk toe, waarmee de daling in 
het eerste kwartaal meer dan teniet werd gedaan. De VS wisten ook in de Filippijnen de afzet 
sterk uit te breiden. De EU zag het volume daarentegen sterk terug lopen; 

• De export naar Algerije herstelde sterk van de daling in 2019. Vooral de EU profiteerde daarvan. 
Wel was in het derde kwartaal sprake van enige krimp; 

• Maleisië wist de groei, die te zien was in het eerste halfjaar, niet vast te houden. Ook bij deze 
bestemming slaagden de VS erin de export flink te laten toenemen, ten koste van vooral de EU en 
Oceanië. 

 
 

Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), 
uitgesplitst naar herkomstland 

Positie-ontwikkeling herkomstlanden 

 NZ EU-28 AU VS OVERIG 

-13% -9% 13% 438% -25% 

-100% -95% - -17% -66% 

69% -48% 12% 72% -40% 

-11% -44% 103% 86% -48% 

- 31% - - (*) 2% 

-21% -20% -38% 118% -66% 

-4% -25% -57% 12% 122% 

-68% -18% - 790% 9% 

-2% -40% 52% 89% -97% 

-16% -22% -13% 380% -16% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 

 
Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met september 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

 Grootste dalers (volume in tonnen)  
Tot en met september 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Algerije 26.590 31%  Mexico 74.295 26% 
Filippijnen 13.835 10%  Pakistan 12.920 52% 
Indonesië 11.480 8%  Thailand 5.775 11% 
Libië 7.520 149%  Japan 4.895 22% 
Saudi-Arabië 7.420 22%  Singapore 4.600 10% 
Egypte 6.550 12%  Cuba 3.105 30% 
Koeweit 5.555 61%  Vietnam 3.050 4% 
Nieuw-Zeeland 5.205 83%  Ver. Arab. Emiraten 2.955 13% 
Nigeria 3.645 11%  Myanmar 2.830 46% 
Dominicaanse Rep. 3.515 24%  Brazilië 2.725 16% 
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