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WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL 
 
De wereldzuivelhandel toonde ook in het vierde kwartaal een wisselend beeld. Enerzijds ontwikkelde 
de handel in kaas (+4%) en niet-mager melkpoeder (+4%) zich positief. Anderzijds bleef het volume 
van boter en -olie verder achter (-9%) en belandde ook mager melkpoeder in het rood (-6%). Deze 
cijfers weerspiegelen zich uiteindelijk ook in het jaarbeeld voor 2020 (zie overzichtsfiguur hieronder). 
 
De EU-export (inclusief het VK) liet in het vierde kwartaal van 2020, net als in de eerste driekwart jaar, 
opnieuw een verdere groei zien bij kaas. De handel in niet-mager melkpoeder groeide niet meer, maar 
bleef nagenoeg constant. De EU-export van boter en -olie daarentegen bleef in het vierde kwartaal 
meer dan een derde achter. Ook mager melkpoeder nam opnieuw beduidend af. 
 
Voor Nieuw-Zeeland stond het vierde kwartaal vooral in het teken van enig herstel, met uitzondering 
van de export van boter en -olie. Vooral de kaasexport ontwikkelde zich sterk. Door de positieve 
ontwikkeling bij niet-mager melkpoeder bleef de export daarvan over geheel 2020 uiteindelijk stabiel, 
terwijl voor de andere productgroepen de exportontwikkeling in 2020 per saldo negatief uitkwam.  
 
Bij Australië bleven in het vierde kwartaal zowel mager melkpoeder als kaas achter. De export van 
mager melkpoeder behield voor het complete jaar uiteindelijk nog een mager plusje. Boter en -olie en 
niet-mager melkpoeder herstelden juist sterk maar bleven, net als kaas, over geheel 2020 bezien per 
saldo achter bij 2019. De VS lieten in het laatste kwartaal bij kaas en beide melkpoeders een 
negatieve ontwikkeling zien. Alleen de export van boter en -olie groeide sterk. Deze productgroep 
toonde ook over geheel 2020 een plus, evenals mager melkpoeder. Kaas was stabiel. 
 

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

KAAS 

 

BOTER EN BOTEROLIE 

 

NIET-MAGER MELKPOEDER 

 

MAGER MELKPOEDER 
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KAAS 
 

Groei wereldhandel in kaas zet in laatste kwartaal 2020 stevig door 

• De wereldhandel in kaas noteerde in het vierde kwartaal een groei van ruim 4%, waarmee dit 
kwartaal de hoogste groei van 2020 liet zien; 

• Het totale exportvolume bedroeg in 2020 uiteindelijk ruim 1.979 duizend ton, zo’n 3% meer dan in 
2019. Dit vertegenwoordigde een extra volume van bijna 57 duizend ton. 

 

 

Sterke groei EU en Argentinië, terugval VS en herstel Nieuw-Zeeland 

• De groei van de EU-export hield ook in het vierde kwartaal van 2020 aan, hoewel het groeitempo 
iets afvlakte ten opzichte van het gemiddelde over de eerste driekwart jaar. Per saldo nam het 
volume in 2020 met 7% toe. Al sinds de tweede helft van 2019 is sprake van een forse stijging; 

• De VS uitvoer bleef in het vierde kwartaal sterk achter bij dezelfde periode in het voorafgaande 
jaar, waardoor de in kwartaal drie opgebouwde voorsprong weer verloren ging en de uitvoer in 
2020 uiteindelijk nagenoeg stabiel bleef; 

• De Nieuw-Zeelandse handel herstelde zich sterk in het vierde kwartaal. Hierdoor bleef de terugval 
in exportvolume over 2020 uiteindelijk beperkt tot 2%; 

• De Australische export bleef opnieuw achter. Al negen kwartalen op rij nam het volume af; 

• Het herstel bij Argentinië zette zich in het vierde kwartaal sterk door, waarmee de krimp in het 
eerste halfjaar meer dan teniet werd gedaan en 2020 per saldo een sterke groei liet zien. 

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

 

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

Bijna de helft van de wereldhandel afkomstig uit de EU 

• Door de stevige groei in 2020 kwam het EU-aandeel in de wereldhandel uit op bijna 48%, bijna 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 was bij de belangrijke kaaslidstaten 
Frankrijk en Italië in 2020 sprake van minder export; 

• Bij de overige EU-landen steeg de uitvoer per saldo sterk. Met name Polen en België lieten 
opmerkelijke toenames zien. De uitvoer van Spanje en het Verenigd Koninkrijk viel sterk terug. 
  

EU derde landenexport 
 

 

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

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

 
 

 
Verder herstel kaasprijzen lijkt eerste kwartaal 2021 door te zetten 

• Als gevolg van de maatregelen vanwege de eerste coronagolf vond in april en mei 2020 een forse 
prijsval plaats; 

• Door goedlopende Retail verkopen en aanvankelijke versoepeling van de coronamaatregelen 
liepen de prijzen daarna weer voorzichtig op, om in de rest van het jaar wat op en neer te 
bewegen, rond waarden die wel onder het prijsniveau van voor de coronacrisis bleven; 

• In de eerste maanden van 2021 lijkt de markt weer voorzichtig meer omhoog te kunnen kijken; 

• Ook op de wereldmarkt vonden in 2020 flinke prijsdalingen plaats door corona. De cheddarprijs 
daalde tussen april en september met ruim 25%. In het vierde kwartaal was weliswaar sprake van 
beperkt herstel, maar pas vanaf januari 2021 kreeg de cheddarprijs weer echt meer opwaarts 
momentum. In maart lag het gemiddeld prijsniveau inmiddels 16% boven dat van december 2020; 

• De opgaande lijn van de afgelopen maanden wordt ook zichtbaar in de ontwikkeling van de GDT-
prijs voor cheddar, die vanaf november duidelijk opliep, om rond maart pas wat te stabiliseren.  
 

Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met maart 2021, vergelijking tussen de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor Nederlandse Goudse 
kaas (48% vet) 
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KAAS (VERVOLG) 
 

Export naar Japan groeit, afzet richting VS toont herstel 

• De uitvoer naar Japan groeide in het vierde kwartaal, waardoor in 2020 de handel op Japan 
uiteindelijk per saldo licht toenam. Met name de EU liet stevige groei zien. Nieuw-Zeeland 
exporteerde per saldo minder maar herstelde zich wel wat in het vierde kwartaal. Dit gold niet voor 
de export uit Australië, die fors afnam. De groei vanuit de VS zette in het vierde kwartaal door; 

• De handel op Zuid-Korea is in 2020 sterk gegroeid, vooral vanuit de EU, VS en, in mindere mate, 
Nieuw-Zeeland. In het vierde kwartaal nam de groei sterk af; 

• De export naar de VS is per saldo in 2020 fors achtergebleven bij het voorafgaande jaar. Dit ging 
vrijwel volledig ten koste van de EU. Het herstel in de EU-uitvoer in de laatste maanden van het 
jaar kon de eerdere terugval bij lange na niet meer compenseren; 

• De handel op China liet dit jaar een stevige toename zien. Dit zette zich in het laatste kwartaal 
door. Met name de EU, Nieuw-Zeeland en, in iets minder mate, Australië profiteerden hiervan; 

• De kaashandel naar Mexico is in het vierde kwartaal ingestort, met name door een grote terugval 
in de export vanuit de VS. Dit overschaduwde de groei over de eerste driekwart jaar. Uiteindelijk 
bleef voor vrijwel alle leveranciers de exportontwikkeling op jaarbasis achter. 
 

Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met december 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 

-6% 13% -11% 5% 2% 

20% 27% -4% 15% -22% 

-11% -10% 2% - 11% 

5% 30% 9% -3% 35% 

-13% -23% - -3% -9% 

-11% 9% - 14% 31% 

-* 12% - -* 429% 

-19% 19% -20% -41% -48% 

-89% - 185% 23% 1% 

96% 32% 15% 1% 44% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 

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

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

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Zuid-Korea 24.650 18%  VS 12.365 8% 
Oekraïne 23.120 97%  Mexico 7.195 6% 
Chili 12.770 32%  Libanon 7.125 39% 
China 11.610 10%  Ver. Arab. Emiraten 5.725 18% 
Maleisië 7.485 30%  Ceuta 5.205 81% 
Zwitserland 7.270 12%  Indonesië 3.030 11% 
Algerije 5.455 22%  Zuid-Afrika 2.865 31% 
Canada 5.210 15%  Cuba 2.675 47% 
Bahrein 4.510 48%  Melilla 2.645 58% 
Japan 3.810 1%  Irak 2.515 17% 

Terug naar 1e pagina kaas 
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BOTER EN BOTEROLIE 
 

Wereldhandel in vierde kwartaal blijft sterk achter 

• In het vierde kwartaal van 2020 bleef de wereldhandel in boter en boterolie fors achter. Daarmee 
versterkte zich de al in het derde kwartaal ingezette negatieve ontwikkeling; 

• Het wereldhandelsvolume in boter en boterolie kwam voor het volledige jaar door de sterk 
geremde ontwikkeling in vooral het laatste kwartaal uiteindelijk 1% lager uit dan in 2019. Het 
volume bedroeg 768 duizend ton. 

 

Terugval EU-export in vierde kwartaal versterkt 

• Nieuw-Zeeland zag de uitvoer in 2020 stevig afnemen, hoewel de mate van daling in het laatste 
kwartaal beduidend minder sterk was dan die over de eerste driekwart jaar; 

• Bij de EU versterkte zich in het vierde kwartaal de reeds in het derde kwartaal ingezette daling. 
Het uitvoervolume bleef over de laatste drie maanden ruim een derde onder het niveau van het 
voorafgaande jaar. Door het eerste halfjaar groeide de EU-uitvoer in geheel 2020 nog wel fors; 

• De Amerikaanse export nam in het vierde kwartaal sterk verder toe, waardoor het negatieve 
cumulatief over de eerste drie kwartalen werd omgebogen in een positieve groei over heel 2020; 

• De uitvoer van Argentinië verdubbelde zich in het vierde kwartaal bijna ten opzichte van dezelfde 
periode in het voorafgaande jaar. Het land was met afstand de relatief grootste groeier in 2020; 

• Het herstel in de Australische uitvoer zette zich in het vierde kwartaal sterk door, maar kon niet 
voorkomen dat de ontwikkeling over het volledige kalenderjaar 2020 per saldo fors negatief bleef; 

• De Uruguayaanse uitvoer herstelde zich in het vierde kwartaal sterk, terwijl die van Oekraïne 
verder wegzakte. Hierdoor stevende Uruguay uiteindelijk Oekraïne in volume voorbij. 

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

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

 

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

Export grootste EU-exporteurs valt in vierde kwartaal sterk terug 

• Het aandeel van de EU in de wereldhandel bedroeg uiteindelijk ruim 32%, substantieel hoger dan 
in het voorafgaande jaar (28%); 

• Alle lidstaten in de top-5 lieten een toename zien. Met name Ierland, Nederland en België 
exporteerden in 2020 per saldo fors meer. Wel was bij deze landen in het vierde kwartaal sprake 
van een sterke terugval in de export; 

• Ook bij de overige landen nam de uitvoer per saldo significant toe. Vooral Polen, Portugal, het 
Verenigd Koninkrijk en Litouwen droegen hieraan bij. 

 
EU derde landenexport 
 

 

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

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

 
 

 

Boterprijzen meer dan hersteld van corona-malaise 

• De Nederlandse boternotering bereikte in april 2020 het diepste punt na de prijsval door corona. 
Het activeren van de Europese particuliere opslagregeling had zijn nuttige uitwerking en zorgde er 
in mei en juni voor dat het aanbod van (bulk) boter afnam, wat ruimte bood voor enig prijsherstel; 

• In de tweede helft van 2020 was sprake van een rustig marktbeeld op een structureel lager niveau 
dan pre-corona. Vanaf januari 2021 kent de markt weer meer opwaartse dynamiek. De prijzen in 
maart lagen gemiddeld ruim 20% boven die van december en kwamen daarmee op een niveau 
dat sinds het voorjaar van 2019 niet meer was bereikt. Eind maart trad wel enige stabilisatie op; 

• Op de wereldmarkt zette de prijsdaling in 2020 langer door en werd pas in september de bodem 
bereikt. Toen trad ook daar herstel in, dat zich in het half jaar daarna stevig doorzette. In februari 
en maart 2021 bereikte de gemiddelde maandprijs al niveaus die boven pre-corona niveau lagen; 

• De geschetste ontwikkeling op de wereldmarkt weerspiegelt zich ook in het verloop van de GDT-
prijs voor boter. Tussen half september 2020 en begin maart 2021 steeg deze met 77%. Pas in de 
tweede helft van maart leek sprake te zijn van enig stabilisatie. 
 

Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met maart 2021, 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 het vierde kwartaal stevig af, waardoor de groei over geheel 2020 
aanzienlijk lager uitkwam dan het beeld wat de eerste drie kwartalen lieten zien. De krimp zat 
vooral in de handel vanuit Nieuw-Zeeland. De EU-uitvoer bleef in het vierde kwartaal stabiel; 

• De handel op de VS liet in het vierde kwartaal enig verder herstel zien, maar bleef per saldo in 
2020 nog wel achter bij 2019. Vooral de afzet vanuit Nieuw-Zeeland en Australië kromp fors. De 
EU-export nam stevig toe, ondanks een terugval in het vierde kwartaal; 

• De uitvoer naar Saudi-Arabië bleef ook in het vierde kwartaal sterk groeien. Het extra volume 
kwam uit de EU, Nieuw-Zeeland en, in mindere mate, de VS; 

• De export naar Rusland viel in het laatste kwartaal flink terug. Belangrijkste leveranciers zijn 
Nieuw-Zeeland, Argentinië en Uruguay. Hiervan realiseerde alleen Argentinië groei in het vierde 
kwartaal. Dit land was ook meer dan Nieuw-Zeeland verantwoordelijk voor de overall toename 
over 2020 en wisselde daarmee van plek met Uruguay, waarvan de export juist sterk terugviel.  

• De export naar Australië viel in het vierde kwartaal terug. Dit drukte de groei over 2020, die nog 
wel positief bleef. Nieuw-Zeeland domineert deze handel maar de EU groeide hier relatief sterk. 

• De afzet naar de Filippijnen viel in het vierde kwartaal verder terug. Dit betekende vooral minder 
business voor Nieuw-Zeelandse exporteurs; 

• De Egyptische vraag stortte in het vierde kwartaal in. Eerdere groei in 2020 betrof vooral de EU. 
 
Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met december 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 
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Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

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

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Saudi-Arabië 15.005 41%  Ver. Arab. Emiraten 13.540 49% 
China 13.250 13%  Iran 8.835 84% 
Oekraïne 6.450 187%  Japan 6.685 27% 
Zwitserland 6.180 >1.000%  Turkije 6.430 36% 
Egypte 4.635 19%  Mexico 4.950 18% 
Israël 3.375 57%  Indonesië 4.620 20% 
Bahrein 3.190 109%  Vietnam 3.470 19% 
Peru 3.025 54%  EU-28 3.335 41% 
Marokko 2.690 19%  Algerije 3.285 40% 
Georgië 2.610 24%  Libanon 2.655 53% 
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NIET-MAGER MELKPOEDER 
 

Wereldhandel herstelt van eerste corona schok en neemt verder toe 

• In het vierde kwartaal van 2020 nam de wereldhandel met bijna 4% toe. Daarmee zette het al na 
de eerste corona schok in het tweede kwartaal ingezette herstel zich verder door; 

• Met drie opeenvolgende kwartalen van groei nam de totale wereldhandel over geheel 2020 per 
saldo toe met 2,6%. Het totaalvolume kwam daarmee uit op 2.261 duizend ton. 

 

 

Herstel Nieuw-Zeeland zet door in vierde kwartaal 

• Het herstel van de Nieuw-Zeelandse export zette zich in het vierde kwartaal van 2020 door, 
waardoor de export over het volledige kalenderjaar uiteindelijk nagenoeg stabiel kon blijven; 

• De EU-uitvoer groeide in het laatste kwartaal niet meer, maar lag nagenoeg op het niveau van het 
voorafgaande jaar. Per saldo was in 2020 uiteindelijk nog wel sprake van een forse toename; 

• De uitvoer van Argentinië bleef na de aanzienlijke stijgingen over de eerste negen maanden van 
2020 in het vierde kwartaal duidelijk achter. Dit temperde de nog steeds enorme groei in 2020; 

• Ook bij Uruguay bleef in het vierde kwartaal de export achter bij die van het laatste kwartaal van 
2019. Uiteindelijk liet Uruguay over geheel 2020 per saldo nog een matige groei zien; 

• De uitvoer vanuit de VS bleef in het laatste kwartaal sterk achter, waardoor het land in 2020 per 
saldo uiteindelijk minder exporteerde. Dit laatste gold ook zeker voor Australië, ondanks het feit 
dat de uitvoer in het vierde kwartaal juist een sterk herstel toonde. 

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

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

  

Per kwartaal (x 1.000 ton) Cumulatief (x 1.000 ton) 
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EU: Wisselend beeld top-5 exporterende lidstaten 

• Het aandeel van de EU in de wereldhandel nam in 2020 enigszins toe, tot krap 15%. In het 
voorafgaande jaar lag dit percentage nog ruim een procentpunt lager; 

• Binnen de top-5 van exporterende lidstaten is een wisselend beeld waarneembaar. Enerzijds 
daalde de Nederlandse en Deense export. Anderzijds lieten België, Ierland en Frankrijk een zeer 
sterke groei zien, waarbij België de uitvoer zelfs nagenoeg verdubbelde; 

• Bij de overige EU-landen was per saldo sprake van een lichte toename. Met name landen als 
Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk waren hiervoor verantwoordelijk. Daar tegenover 
stonden gedaalde exporten uit onder meer Spanje, Oostenrijk en, in minder mate, Tsjechië. 

 
EU derde landenexport 
 

 

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

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

 
 

 

Europese positie eerste kwartaal 2021 verbeterd door goede vraagontwikkeling 

• Een al optredende situatie van beperkte vraag gevolgd door de coronacrisis in het voorjaar deed 
de Europese prijzen voor volle melkpoeder in de periode van begin 2020 tot medio mei fors dalen; 

• Vanaf juni trad enig herstel op, maar was Europees product niet competitief op wereldmarkt. 
Hierdoor moest de afzet merendeels op de interne markt plaatsvinden. De ongunstige EUR/USD 
koersverhouding vormde bovendien een extra complicerende factor voor de exportmogelijkheden; 

• Een positieve vraagontwikkeling in met name Azië (China!) in het vierde kwartaal van 2020 en 
begin 2021 gaf na een vrij richtingloze periode vanaf november 2020 een opwaartse impuls aan 
de prijzen op de wereldmarkt. Dit verbeterde uiteindelijk ook de relatieve positie van Europees 
product, wat ook ruimte bood aan hogere prijsniveaus in de EU; 

• De ontwikkeling op de wereldmarkt is ook goed terug te zien in de GDT-prijzen. In de periode van 
begin november 2020 tot begin maart 2021 steeg het prijsniveau met 46%. Daarna was sprake 
van enig stabilisatie, mede onder invloed van de ontwikkelingen op de botermarkt. 

Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met maart 2021, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering 
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Exportontwikkeling naar China in vierde kwartaal opnieuw positief 

• De export naar China ontwikkelde zich in het vierde kwartaal opnieuw positief, waardoor de totale 
productstroom naar het land in 2020 nagenoeg stabiel was. Alle belangrijke leveranciers zagen 
hun volume toenemen, marktleider Nieuw-Zeeland het meest; 

• De uitvoer naar Algerije bleef in het vierde kwartaal sterk achter vergeleken met 2019. Toch 
groeide deze in 2020 nog wel fors. Vooral de EU en Uruguay profiteerden hiervan. Ondanks enig 
herstel in het vierde kwartaal deed Nieuw-Zeeland op deze markt een stevige stap terug; 

• De rem op de handel met de Verenigde Arabische Emiraten bleef erop in het vierde kwartaal. 
Dankzij sterke groei in het eerste halfjaar kon de ontwikkeling in 2020 per saldo nog positief 
afsluiten. Vooral Nieuw-Zeeland en de EU leverden meer product, waarbij Nieuw-Zeeland in het 
vierde kwartaal opnieuw verder terrein moest prijsgeven aan de EU; 

• De export naar Sri Lanka bleef achter in het vierde kwartaal, waardoor de achterstand op 2019 
opliep. Dit werd vooral gevoeld in Nieuw-Zeeland, dat deze markt vrijwel alleen bedient; 

• De sterke groei in de uitvoer naar Brazilië zette zich in het vierde kwartaal onverminderd voort. 
Hiervan profiteerden vooral de buurlanden Argentinië en Uruguay; 

• De uitvoer naar Bangladesh viel in 2020 sterk terug, hoewel de daling iets afvlakte in het vierde 
kwartaal. Dit ging vooral ten koste van marktleider Nieuw-Zeeland, die 90% van deze markt 
belevert. 

 
Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met december 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 

3% 2% 1% 3% -40% 

-20% 90% -  16% 26% 

3% 40% 289% -62% 68% 

0% 8% -57% - - 

- -85% - 23% 79% 

-21% -18% 37% 17% -100% 

37% 18% -13% - (*) -67% 

13% 14% -  0% -57% 

-8% -13% -22% -69% 410% 

19% -2% - 100% -21% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 

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

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

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Brazilië 28.580 51%  Bangladesh 17.450 20% 

Algerije 25.240 11%  Rusland 8.370 54% 
Oman 11.830 21%  Angola 7.530 57% 
Soedan 9.945 140%  Indonesië 6.380 11% 
Saudi-Arabië 6.510 14%  Libanon 5.605 40% 
Ver. Arab. Emiraten 6.080 7%  Thailand 5.170 9% 
Nigeria 5.940 12%  Egypte 5.050 21% 
Australië 5.930 15%  Cuba 4.145 13% 
Taiwan 5.085 14%  Singapore 4.005 7% 
Dominicaanse Rep. 4.510 44%  Maleisië 3.905 7% 
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Zwak vierde kwartaal wereldhandel vergroot achterstand in 2020 

• De mondiale handel bleef in het vierde kwartaal fors achter bij het voorafgaande jaar. Daarmee 

verdiepte zich de omslag die in het derde kwartaal al zichtbaar werd; 

• Per saldo lag het wereldhandelsvolume over geheel 2020 daardoor uiteindelijk op een lager 

niveau dan in 2019, uitkomend op 2.240 duizend ton (-2%). 

 

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

 

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

 

 

 

Vierde kwartaal over vrijwel gehele linie zwak 

• De EU-export bleef in het vierde kwartaal opnieuw achter. In alle kwartalen was in 2020 sprake 
van een sterke daling, waardoor het totaalvolume uiteindelijk met 14% terugviel;  

• Ook bij de VS was sprake van een zwak vierde kwartaal, wat een breuk betekende met de 
groeitrend in de eerste driekwart jaar. De totale groei in 2020 bleef daardoor steken op +16%; 

• Van de grootste exporteurs was Nieuw-Zeeland de enige die in het vierde kwartaal een 
(bescheiden) plus kon noteren. Daardoor bleef de volumekrimp uiteindelijk beperkt tot -4%; 

• De Australische export hield de eerdere hersteltrend niet vast in het vierde kwartaal. Daardoor 
kalfde de voor 2020 opgebouwde voorsprong af tot een magere 1% groei; 

• De Canadese export viel sterk terug in het vierde kwartaal. Dit deed de groei over de eerste 
driekwart jaar volledig teniet en zorgde per saldo voor een forse daling van het totale 
exportvolume in 2020. 

 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
Tot en met december 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 
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Alle top-5 EU-lidstaten in het rood 

• Het EU-aandeel in de wereldhandel daalde in 2020 sterk als gevolg van de forse krimp van de 
export. Over het hele jaar kwam het aandeel uit op 37%. In 2019 was dit nog 42% geweest; 

• Alle lidstaten in de top-5 noteerden een afname. Per saldo daalde het naar derde landen 
verhandelde volume van deze landen met ruim 101 duizend ton. België en Duitsland droegen 
hieraan het meeste bij. Ierland wist de afname het meest te beperken; 

• De uitvoer van de overige EU-lidstaten nam ook sterk af. Vooral het Verenigd Koninkrijk en 
Spanje exporteerden minder. Finland en Oostenrijk realiseerden als enigen groei van betekenis. 
  

EU derde landenexport 
 

 

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

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

 
 

 

Prijsherstel na coronadip houdt aan 

• Nadat een lange periode van prijsstijgingen de notering van mager melkpoeder in februari 2020 
op het hoogste niveau in jaren had gebracht, leidde de coronacrisis daarna tot een scherpe 
prijsval, waarbij in april 2020 uiteindelijk net niet het EU-interventieniveau werd bereikt; 

• In mei en juni trad, mede gestimuleerd door het lage prijsniveau en de door de EU Commissie 
geboden mogelijkheid tot private opslag, herstel op. Dit zette zich met ups en downs de rest van 
2020 geleidelijk aan door. De opwaartse lijn hield ook in de eerste maanden van 2021 aan; 

• Ook het wereldmarktprijsniveau kreeg onder invloed van corona vanaf maart 2020 een forse 
daling te verwerken. Hieraan kwam in mei een einde, waarna prijzen zich lange tijd vrij richtingloos 
op een lager niveau bewogen. Pas eind 2020 ontstond een nieuwe, opwaartse dynamiek in de 
markt. Dit leidde ertoe dat het gemiddeld prijsniveau in maart 2021 al bijna 20% hoger lag dan in 
november 2020; 

• Een indicatie voor het prijsherstel over het afgelopen jaar geeft ook het verloop van de GDT-
prijzen. Tussen het dieptepunt van begin mei 2020 en half maart 2021 stegen de prijzen met ruim 
40%, een verschil van bijna 980 US$ per ton. 

 
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met maart 2021, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering 
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Herstel China zet door, export naar Mexico fors gedaald 

• Het herstel in de uitvoer naar China zette zich in het vierde kwartaal sterk door, waardoor de 
volumegroei over geheel 2020 uiteindelijk positief uitviel. De VS waren ondanks de gespannen 
handelsverhoudingen relatief de grootste groeiers. De export vanuit zowel Nieuw-Zeeland als EU 
liftte mee op het herstel in het vierde kwartaal maar bleef over het gehele jaar toch nog iets achter; 

• De uitvoer naar Mexico viel in 2020 met bijna 80 duizend ton terug. Dit ging vooral ten koste van 
de VS en de EU, waarbij de EU haar positie op deze markt weer bijna volledig verloor aan de VS; 

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

• De groei in de afzet op de Filippijnen, die vanaf het tweede kwartaal zichtbaar is, zette zich ook in 
het vierde kwartaal door. Ook hier waren het vooral de VS die de export sterk uitbreidden. Dit ging 
opnieuw vooral ten koste van de EU, ondanks enig herstel in het laatste kwartaal; 

• De export naar Algerije herstelde zich in 2020 sterk van de daling in 2019. Vooral de EU 
profiteerde daarvan. Wel bleef de handel in kwartaal vier opnieuw achter, wat de groei wat drukte; 

• De handel op Maleisië viel in het vierde kwartaal verder terug, waardoor deze zich in 2020 per 
saldo licht negatief ontwikkelde. De stevige expansie die de VS ook op deze bestemming 
realiseerden werd uiteindelijk meer dan tenietgedaan door terugvallende export vanuit de EU en 
Oceanië. Overigens verliep ook voor de VS het vierde kwartaal op deze markt uitgesproken zwak. 

 
 

Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met december 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 

-3% -2% 13% 194% -15% 

-100% -96% - -13% -62% 

70% -37% 12% 47% -51% 

-21% -35% 54% 65% -48% 

- 21% - - (*) -30% 

-19% -17% -22% 62% -53% 

6% -24% -43% -3% 53% 

-70% -22% - 258% -18% 

-3% -26% 4% 54% -97% 

-12% -18% -24% 104% -38% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 
 
Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2020, ontwikkeling t.o.v. 2019 

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

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Algerije 22.925 20%  Mexico 79.460 22% 
Indonesië 20.520 11%  Pakistan 15.050 42% 
Filippijnen 16.470 9%  Vietnam 9.290 8% 
China 14.560 5%  Singapore 7.155 11% 
Libië 6.975 121%  Japan 6.840 24% 
Oman 4.975 208%  Thailand 6.480 9% 
Nieuw-Zeeland 3.580 32%  Ver. Arab. Emiraten 5.140 17% 
Koeweit 3.540 25%  Zuid-Korea 4.640 20% 
Dominicaanse Rep. 2.710 14%  Syrië 3.170 44% 
Brazilië 2.665 11%  Tunesië 3.015 40% 
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