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WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL 
 
De wereldzuivelhandel nam in het vierde kwartaal van 2019 bij alle productgroepen toe. Bij kaas werd, 
met uitzondering van de nulgroei in het tweede kwartaal, in alle kwartalen een stijging van meer dan 
4% gerealiseerd en bedroeg de groei in geheel 2019 uiteindelijk ruim 3%. Mager melkpoeder nam in 
het vierde kwartaal licht toe, een lager groeitempo dan in het derde kwartaal, en kwam voor geheel 
2019 uit op een toename van meer dan 2%. Boter en -olie nam in het laatste kwartaal van 2019 
beduidend toe, na twee kwartalen van daling. Per saldo resulteerde dit over het gehele jaar in een 
groei van bijna 5%. Ook niet-mager melkpoeder herstelde zich, na de forse daling in het derde 
kwartaal. Over 2019 kwam de groei uiteindelijk per saldo op ruim 3% uit. 
De EU-export liet in het vierde kwartaal een gemengd beeld zien. Bij kaas en boter en -olie was 
sprake van een significante toename. Ook in het derde kwartaal was dit al het geval. Bij de export van 
niet-mager melkpoeder werd voor het eerst sinds de tweede helft van 2017 een stijging gerealiseerd. 
Mager melkpoeder noteerde daarentegen voor het eerst in ruim een jaar tijd een aanzienlijke daling. 
Nieuw-Zeeland realiseerde in het vierde kwartaal bij alle productgroepen, mager melkpoeder 
uitgezonderd, een stijging. In het derde kwartaal was nog sprake van een afname bij kaas, niet-mager 
melkpoeder en boter en -olie. De daling bij mager melkpoeder volgde na drie kwartalen van sterke 
groei. 
Australië zag de export van kaas, boter en -olie en mager melkpoeder verder afnemen. Bij niet-mager 
melkpoeder was een herstel waarneembaar, echter lang niet voldoende om de daling in de rest van 
het jaar te compenseren. De VS zagen bij kaas een stabilisatie van de uitvoer, na sterke groei in het 
derde kwartaal. Bij mager melkpoeder vond in het vierde kwartaal een significante stijging plaats, na 
vier opeenvolgende kwartalen van afname. Bij boter en -olie zette de daling door. De uitvoer van niet-
mager melkpoeder herstelde in het vierde kwartaal na de krimp in de eerste drie kwartalen van 2019.  
 

Overzicht wereldhandel per product 
Tot en met december (2019 vergeleken met 2018) 
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KAAS 
 

Mondiale kaasmarkt eindigt jaar positief 

• De wereldhandel in kaas liet in het vierde kwartaal een toename van ruim 4% zien. Met 
uitzondering van het tweede kwartaal, toen sprake was van een nulgroei, werd in alle kwartalen 
een stijging van meer dan 4% gerealiseerd; 

• Het volume bedroeg in 2019 bijna 1.933 duizend ton, ruim 3% hoger dan in 2018. 
  

 

Exponentiële stijging EU in vierde kwartaal, export VS stabiel 

• De EU-export liet een significante stijging zien in de tweede helft van het jaar. In het vierde 
kwartaal was sprake van een verdere versnelling van het groeitempo. Uiteindelijk kwam de uitvoer 
in geheel 2019 fors hoger (+6%) uit dan in 2018; 

• De VS uitvoer bleef in het laatste kwartaal nagenoeg stabiel. Dankzij de toename in met name het 
eerste en ook het derde kwartaal lag het niveau in 2019 per saldo 3% boven dat in het jaar 
daarvoor; 

• De Nieuw-Zeelandse handel steeg in het vierde kwartaal, terwijl in het derde kwartaal nog sprake 
was geweest van een daling. Per saldo nam het volume in 2019 met 3% toe; 

• De Australische export nam voor het vijfde kwartaal op rij af; 

• De Argentijnse handel daalde fors in de tweede helft van het jaar. Dankzij de aanzienlijke groei in 
het eerste halfjaar was per saldo toch nog sprake van een lichte toename. De Uruguayaanse 
export daalde in het vierde kwartaal. Tezamen met de afname in het eerste halfjaar zorgde dit per 
saldo voor een forse krimp (-10%) in 2019. 

 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 
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Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume 
Tot en met december (2019 vergeleken met 2018) 
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KAAS (VERVOLG) 
 

EU-28: sterke groei Nederlandse export in vierde kwartaal 
• Het EU-aandeel in de wereldhandel kwam uit op bijna 46%, hoger dan in het voorafgaande jaar 

(ruim 44%); 

• Frankrijk uitgezonderd lieten de landen in de top-5 een stijging zien. Dankzij een sterke toename 
in het vierde kwartaal realiseerde Nederland per saldo alsnog groei in 2019. De Franse export 
daalde in het vierde kwartaal, waarmee de stijging in de eerste drie kwartalen teniet werd gedaan; 

• Bij de overige EU landen steeg de uitvoer per saldo fors. Met name Ierland, Oostenrijk, België en 
Litouwen noteerden een aanzienlijke stijging. 
  

EU derde landenexport 
 

 

Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton) 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

Positie EU-28 op de wereldmarkt 
Tot en met december 2019, aandelen in % 

  

 

 
Kaasprijzen blijven redelijk overeind ondanks Coronacrisis 

• In het vierde kwartaal van vorig jaar liepen de Nederlandse kaasprijzen als gevolg van een goede 
vraag en lage voorraadniveaus omhoog. In de eerste twee maanden van 2020 bleef de prijs 
nagenoeg onveranderd. Sinds maart is de markt aan het kantelen door de Coronacrisis. De 
hiermee gepaard gaande onzekerheid zorgt ervoor dat de prijzen in toenemende mate onder druk 
komen te staan; 

• De wereldmarktprijs ging vanaf december tot en met februari sterk omhoog. In maart kwam er een 
einde aan deze opgaande lijn en stabiliseerde het prijsniveau als gevolg van de Coronacrisis; 

• De GDT prijs voor Cheddar lijkt zich nog redelijk staande te houden. Medio maart herstelde de 
prijs na de daling begin maart. 

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

Afname Japan en VS in vierde kwartaal, aanzienlijke groei Zuid-Korea  

• De uitvoer naar Japan is sinds het derde kwartaal gedaald. Door de groei in het eerste halfjaar 
was per saldo toch nog sprake van een stabiele ontwikkeling. Enerzijds exporteerden de EU en de 
VS meer kaas naar Japan, anderzijds daalde de uitvoer van Australië sterk. Het volume uit Nieuw-
Zeeland bleef uiteindelijk gelijk, hoewel in het vierde kwartaal een afname plaatsvond; 

• De export naar de VS nam fors af in de laatste drie maanden van het jaar. Dankzij de sterke groei 
in de eerste drie kwartalen was per saldo nog sprake van een toename in geheel 2019. Vooral de 
EU-export steeg. Deze stijging vond met name plaats in het derde kwartaal, toen duidelijk werd 
dat de importtarieven voor kaas uit de EU verhoogd zouden worden. Omdat hiermee veel handel 
als het ware naar voren was gehaald, daalde de EU-export in het vierde kwartaal fors; 

• De handel op Zuid-Korea steeg beduidend in het vierde kwartaal. Uiteindelijk lag het niveau in 
2019 11% hoger dan in het jaar daarvoor. De VS, Nieuw-Zeeland en de EU wisten het volume 
sterk uit te bouwen. Groei van de EU-export vond plaats in de tweede helft van het jaar; 

• De uitvoer naar Mexico nam in de tweede helft van het jaar toe. Met deze stijging werd de krimp in 
het eerste halfjaar bijna teniet gedaan. De VS lieten een kleine daling zien, de EU zette meer af; 

• De handel op China liet in het vierde kwartaal een versnelling van de groei zien. Per saldo nam 
het volume in 2019 met 11% toe. De afzet uit Nieuw-Zeeland en de EU steeg sterk. De VS en 
Australië exporteerden echter beduidend minder. 
 

Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

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

Positie-ontwikkeling herkomstlanden 

 NZ EU-28 AU VS OVERIG 

0% 7% -11% 6% -37% 

20% 4% -1% - 1% 

16% 13% 0% 9% 28% 

3% 6% - -1% 0% 

33% 22% -18% -37% -43% 

-2% 2% - -13% -5% 

20% 7% -6% 7% -18% 

- 1% - - -49% 

8% - -54% -24% 6% 

-56% -17% -12% 2% -6% 

     

 

 
Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2019, ontwikkeling t.o.v. 2018 

 Grootste dalers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2019, ontwikkeling t.o.v. 2018 

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Zuid-Korea 13.165 11%  Chili 8.285 17% 
China 12.405 11%  Libanon 4.245 19% 
Oekraïne 9.820 70%  Australië 3.705 4% 
VS 5.950 4%  Libië 3.430 20% 
Canada 5.440 18%  Irak 2.695 15% 
Saudi-Arabië 4.870 8%  Armenië 2.000 79% 
Dominicaanse Rep. 3.035 19%  Algerije 1.600 6% 
EU-28 2.750 5%  Argentinië 1.495 41% 
Servië 1.735 32%  Brazilië 1.490 5% 
Vietnam 1.735 20%  Pakistan 970 43% 

Terug naar 1e pagina kaas 
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BOTER EN BOTEROLIE 
 

Zeer sterke groei in het vierde kwartaal 

• De wereldhandel in boter en boterolie liet in 2019 een wisselend beeld zien. Na de positieve start 
in het eerste kwartaal en de daling in het tweede en derde kwartaal volgde een aanzienlijke 
toename (+18,9%) in het vierde kwartaal; 

• Per saldo kwam de mondiale handel in boter en boterolie in 2019 ruim 4% hoger uit dan in 2018. 
Het volume bedroeg 783 duizend ton. 

 

 

Herstel Nieuw-Zeeland, aanhoudend sterke groei EU in vierde kwartaal 

• Nieuw-Zeeland herstelde sterk in het vierde kwartaal, na de significante daling in het tweede en 
het derde kwartaal. Door deze stijging kwam het door Nieuw-Zeeland geëxporteerde volume in 
2019 uiteindelijk hoger uit dan in het jaar daarvoor; 

• De EU realiseerde een aanzienlijke stijging sinds het tweede kwartaal. In het vierde kwartaal was 
sprake van een verdere versnelling van het groeitempo. Het volume nam in 2019 per saldo met 
maar liefst 35% toe;  

• De Amerikaanse export liep sterk terug. In alle kwartalen daalde het volume fors; 

• Ook Oekraïne zag de uitvoer gedurende het gehele jaar flink teruglopen; 

• De Australische uitvoer nam in de tweede helft van het jaar af. Dankzij de sterke toename in de 
eerste twee kwartalen was per saldo nog sprake van een stijging. 

 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

 
*Exclusief intrahandel 
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Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume 
 Tot en met december (2019 vergeleken met 2018) 

 

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

EU-28 bouwt exportpositie sterk uit 
• Het aandeel van de EU in de wereldhandel bedroeg ruim 27%, fors hoger dan in 2018 (21%); 

• Met uitzondering van Denemarken noteerden de landen in de top-5 een stijging van de export. 
Vooral Ierland, Nederland en België zagen de volumes hard oplopen; 

• Ook bij de overige landen nam de uitvoer per saldo fors toe. Vooral Duitsland, Polen 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 december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

Positie EU-28 op de wereldmarkt 
Tot en met december 2019, aandelen in % 

 
 

 
 
Daling boterprijzen nog relatief beperkt 

• Na een vrij rustige periode met vlakke prijzen in de maanden november tot en met januari 
kwamen de Nederlandse boterprijzen vanaf februari onder druk te staan als gevolg van de 
Coronacrisis. Ondanks deze toenemende prijsdruk vanwege vraaguitval en logistieke problemen 
bleef de daling bij boter tot nu toe nog relatief beperkt; 

• De wereldmarktprijs voor boter liet in januari en februari een stijging zien. Net als bij de Europese 
prijzen het geval was, kwam hieraan in maart een einde als gevolg van de Coronacrisis; 

• Momenteel is het wereldmarktprijsniveau hoger dan het prijsniveau van boter uit de EU. Dit 
prijsverschil zorgt echter niet voor extra vraag naar Europese boter vanuit de wereldmarkt 
vanwege de gedaalde vraag; 

• De prijzen op de GDT veiling zijn medio maart gestabiliseerd. 
 
 
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met maart 2020, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering 
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BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) 
 

Sterk herstel export naar China in vierde kwartaal 

• De export naar China steeg beduidend in het laatste kwartaal van 2019. Dit was echter niet 
voldoende om de daling in de eerste drie kwartalen van het jaar teniet te doen. Het volume nam 
per saldo met 12% af in 2019. Met name Nieuw-Zeeland zette minder af, hoewel de uitvoer in het 
vierde kwartaal sterk toenam. De EU realiseerde een flinke stijging; 

• De uitvoer naar de VS nam sterk af in de laatste drie maanden van het jaar. Hiermee eindigde een 
periode van groei, die sinds de tweede helft van 2018 was ingezet. Per saldo nam het volume in 
2019 nog altijd met meer dan de helft toe. Nieuw-Zeeland, Australië en de EU zagen de export 
naar de VS fors toenemen. Bij Nieuw-Zeeland was echter wel sprake van een forse daling van de 
afzet in het vierde kwartaal; 

• De uitvoer naar Rusland verdrievoudigde bijna. Ook in het vierde kwartaal werd een beduidende 
groei gerealiseerd. Nieuw-Zeeland, Argentinië en Uruguay noteerden een forse stijging; 

• De handel op Saudi-Arabië stabiliseerde in het vierde kwartaal, na de daling in de eerste drie 
kwartalen. De export uit de EU en Oekraïne nam in 2019 af, terwijl Nieuw-Zeeland het afzetniveau  
dankzij sterke groei in het laatste kwartaal gelijk wist te houden; 

• Naar Mexico werd in 2019 een kwart minder uitgevoerd. Met name de VS leverden positie in. 
Nieuw-Zeeland, de EU en Australië zagen de export naar Mexico daarentegen sterk toenemen; 

• De export naar Egypte steeg aanzienlijk in 2019. De EU exporteerde fors meer. De Nieuw-
Zeelandse uitvoer daalde. 

 
Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

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

Positie-ontwikkeling herkomstlanden 

 

NZ EU-28 AU VS OVERIG 

-15% 21% -14% 438% -62% 

121% 25% 81% - 120% 

213% -10% - - 125% 

-4% 60% - 500% 1% 

0% -7% - (*) -32% -71% 

7% 27% 48% -50% 31% 

9% 56% 581% -75% -76% 

-23% 140% -97% -31% -54% 

-6% 432% 152% - -100% 

20% 49% 190% 39% -34% 

     

*volume in 2018 = 0 ton 

 
Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2019, ontwikkeling t.o.v. 2018 

 Grootste dalers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2019, ontwikkeling t.o.v. 2018 

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Rusland 26.590 168%  EU-28 14.840 62% 
VS 24.495 56%  China 12.925 12% 
Turkije 10.930 156%  Mexico 9.440 25% 
Japan 6.025 32%  Iran 8.280 44% 
Egypte 4.925 25%  Marokko 3.720 20% 
Georgië 4.430 67%  Zuid-Afrika 3.320 41% 
Israël 3.780 171%  Saudi-Arabië 3.275 8% 
Zuid-Korea 3.600 28%  Brazilië 2.505 45% 
Indonesië 3.020 15%  Peru 2.420 30% 
Vietnam 3.005 19%  Singapore 2.140 11% 

Terug naar 1e pagina 
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NIET-MAGER MELKPOEDER 
 

Herstel in vierde kwartaal 

• De wereldhandel in niet-mager melkpoeder steeg in het vierde kwartaal met ruim 2%. In het derde 
kwartaal was nog sprake geweest van een forse daling; 

• Het volume nam in 2019 per saldo met ruim 3% toe en kwam uiteindelijk uit op een niveau van 
bijna 2.242 duizend ton. 

 

 
 

Nieuw-Zeeland verantwoordelijk voor groei 

• De Nieuw-Zeelandse export steeg beduidend in het vierde kwartaal, na de daling in het derde 
kwartaal. Nieuw-Zeeland was in 2019 de enige exporteur van belang, die groei liet zien. 
Uiteindelijk nam het uitgevoerde volume in 2019 met 12% (175 duizend ton) toe; 

• In lijn met de ontwikkeling in 2018 nam de EU-export in 2019 aanzienlijk af. Lichtpuntje was wel 
dat het volume in het laatste kwartaal een stijging liet zien; 

• De uitvoer van Uruguay daalde aanzienlijk in de tweede helft van 2019, waarmee de stijging in de 
eerste twee kwartalen ruimschoots teniet werd gedaan; 

• Argentinië noteerde gedurende het gehele jaar een forse daling; 

• De Australische export herstelde zich enigszins in het vierde kwartaal, echter lang niet voldoende 
om de daling in de eerste negen maanden van 2019 te compenseren.  

 
 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
 Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

 
*Exclusief intrahandel 
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Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume 
 Tot en met december (2019 vergeleken met 2018) 

  

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

Aandeel EU in wereldhandel blijft dalen 

• Het aandeel van de EU in de wereldhandel nam door de sterke exportdaling af en bedroeg ruim 
13%. In 2018 was dit nog meer dan 15%; 

• Met uitzondering van Denemarken, die een sterke groei realiseerde, daalde de uitvoer van de 
landen in de top-5 aanzienlijk; 

• Bij de overige EU-landen was ook sprake van een forse afname. Met name Zweden, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk noteerden een stevige krimp. Polen liet echter een forse toename zien. 

 
EU derde landenexport 
 

 

Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton) 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

Positie EU-28 op de wereldmarkt 
Tot en met december 2019, aandelen in % 

  

 
 
Coronacrisis drukt prijzen 

• Sinds januari zijn de Nederlandse prijzen in een neergaande lijn beland. In eerste instantie kwam 
dit door de beperkte vraag en lage handelsactiviteit. Medio februari begon de Coronacrisis door te 
werken in de prijsvorming. De notering van vol melkpoeder ging tot voor kort in een langzaam 
tempo naar beneden. Eind maart daalde de prijs echter scherp, als gevolg van het grote 
prijsverschil met concurrerende aanbieders buiten de EU; 

• Ook de wereldmarktprijs ging in maart sterk naar beneden, na een aantal maanden van lichte 
daling. Met name het grotendeels stilvallen van de handel naar China heeft een grote impact 
gehad op de prijzen; 

• De prijs op de GDT veiling ging als gevolg van de Coronacrisis medio maart sterk naar beneden. 
 

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

Aanhoudend sterke groei China, fors minder export naar Algerije 

• De export naar China heeft gedurende het gehele jaar een sterke groei laten zien. Het extra 
volume kwam hoofdzakelijk uit Nieuw-Zeeland en in mindere mate Oekraïne en Uruguay. De VS 
en de EU zagen de afzet fors afnemen; 

• De uitvoer naar Algerije daalde beduidend in het vierde kwartaal. Uiteindelijk kwam het volume in 
2019 15% lager uit dan in het jaar daarvoor. Met uitzondering van de VS moesten alle belangrijke 
exporterende landen terrein prijsgeven; 

• De handel op de Verenigde Arabische Emiraten daalde fors, ondanks een stijging in het vierde 
kwartaal. Met name vanuit Nieuw-Zeeland en de EU kwam minder product; 

• De export naar Sri Lanka liet in het vierde kwartaal een toename zien, na de dip in het derde 
kwartaal. Uiteindelijk werd in 2019 7% meer geëxporteerd naar deze bestemming. Nieuw-Zeeland 
en Australië exporteerden aanzienlijk meer naar dit land; 

• De uitvoer naar Bangladesh daalde in zowel het derde als het vierde kwartaal. Dankzij de stijging 
in met name het eerste kwartaal was over het gehele jaar per saldo echter nog steeds sprake van 
een flinke groei. Nieuw-Zeeland en in mindere mate de EU en de VS zorgden voor het extra 
volume; 

• De export naar Indonesië nam in 2019 met 20% toe, hoewel in het vierde kwartaal een lichte 
daling plaatsvond. Het grootste deel van het extra volume was afkomstig uit Nieuw-Zeeland. 

 
Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

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

Positie-ontwikkeling herkomstlanden 

 NZ EU-28 AU URU OVERIG 

24% -19% 3% 35% -4% 

-2% -18% -100% -24% -21% 

-7% -45% -86% -66% -65% 

3% 148% 537% - - 

12% 19% -65% -60% >1.000% 

5% -31% -25% -35% 148% 

23% 33% -100% - -100% 

-3% -16% -93% -100% - (*) 

- 155% - 2% -30% 

0% -30% -13% 56% -77% 

     

*volume in 2018 = 0 ton 

 
Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2019, ontwikkeling t.o.v. 2018 

 Grootste dalers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2019, ontwikkeling t.o.v. 2018 

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

China 122.735 20%  Algerije 39.920 15% 

Australië 11.205 38%  Ver. Arab. Emiraten 15.340 14% 
Cuba 9.935 40%  Brazilië 11.720 17% 
Indonesië 9.780 20%  Oman 9.435 14% 
Nigeria 7.920 19%  Mexico 7.890 57% 
Sri Lanka 6.070 7%  Egypte 7.520 24% 
Bangladesh 5.735 7%  Singapore 7.440 12% 
Colombia 5.155 99%  Vietnam 4.670 9% 
Saudi-Arabië 5.000 12%  Peru 4.360 18% 
Filippijnen 4.940 31%  Soedan 3.975 36% 
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MAGER MELKPOEDER 
 

Lichte groei in laatste kwartaal 

• In het vierde kwartaal steeg de wereldhandel van mager melkpoeder met bijna 1%, een lager 
groeitempo dan in het derde kwartaal; 

• De wereldhandel in mager melkpoeder nam in 2019 per saldo uiteindelijk met ruim 2% toe tot een 
volume van ruim 2.298 duizend ton. 

 
Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume 
 Tot en met december (2019 vergeleken met 2018) 

 

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

 

 

 
 

Sterke stijging VS in vierde kwartaal ten koste van EU 

• De EU-export noteerde in het vierde kwartaal voor het eerst in ruim een jaar tijd een aanzienlijke 
daling. Dankzij de forse groei in de eerste drie kwartalen kwam het volume in geheel 2019 per 
saldo nog wel flink hoger uit dan in 2018;  

• De VS lieten een tegengestelde beweging zien als de EU. In het vierde kwartaal wisten de VS 
aanzienlijk meer te exporteren. Hierdoor werd een groot deel van de daling in de eerste drie 
kwartalen teniet gedaan. Per saldo nam de Amerikaanse uitvoer in 2019 met 2% af; 

• De Nieuw-Zeelandse uitvoer daalde fors in de laatste drie maanden van het jaar. Uiteindelijk 
zorgde de sterke stijging in de eerste drie kwartalen nog voor groei in geheel 2019; 

• Australië zag de export voor het derde kwartaal op rij sterk afnemen. In 2019 lag het volume 
daardoor significant lager dan vorig jaar. 

 
 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 
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MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) 
 

Sterke daling België, Duitsland en Nederland in vierde kwartaal 

• Het EU aandeel in de wereldhandel steeg sterk als gevolg van de forse toename in de export. In 
2019 lag het aandeel op 42%. In 2018 was dit nog geen 39% geweest; 

• Alle landen in de top-5 noteerden een stijging van het verhandelde volume. Met name de export 
uit België, Frankrijk en Ierland groeide fors. Wel nam het uitgevoerde volume uit België, Duitsland 
en Nederland sterk af in het vierde kwartaal; 

• De uitvoer van de overige EU-landen steeg ook. Vooral Spanje en het Verenigd Koninkrijk waren 
hiervoor verantwoordelijk. De Poolse export daarentegen daalde aanzienlijk. 
  

EU derde landenexport 
 

 

Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton) 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

Positie EU-28 op de wereldmarkt 
Tot en met december 2019, aandelen in % 

  

 
 
Prijzen mager melkpoeder onderuit 

• In februari kwam er als gevolg van de Coronacrisis een abrupt einde aan de langdurige periode 
van stijging van de Nederlandse notering van mager melkpoeder. Daarbij daalden de prijzen van 
eiwitrijke producten als mager melkpoeder sneller dan die van vet gerelateerde producten als 
boter en vol melkpoeder; 

• De notering van mager melkpoeder ging in maart in een versneld tempo naar beneden, hoewel de 
vraag vanuit Azië nog altijd behoorlijk goed was. Europa ondervindt daarbij veel hinder van 
concurrentie uit de VS, die op een flink lager niveau aanbieden; 

• Analoog aan de ontwikkeling van het EU-prijsniveau ging ook het wereldmarktprijsniveau hard 
naar beneden in maart;  

• De prijzen op de GDT veiling dalen sinds februari. In maart vond er in die daling een versnelling 
plaats. 

 
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met maart 2020, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering 
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Daling export naar vijf grootste afzetmarkten in vierde kwartaal 

• De uitvoer naar Mexico daalde fors in het vierde kwartaal. Door de sterke stijging in de eerste drie 
kwartalen was in 2019 per saldo nog sprake van groei. Het extra volume kwam voornamelijk uit de 
EU. De VS exporteerden minder, maar bleven met afstand de belangrijkste leverancier; 

• De export naar China steeg met 13%, hoewel in het vierde kwartaal stagnatie plaatsvond. De 
groei kwam grotendeels uit de EU, Australië en Nieuw-Zeeland. Laatstgenoemd land exporteerde 
echter fors minder in het vierde kwartaal. De VS zagen de afzet sterk teruglopen; 

• De handel op Indonesië daalde in de tweede helft van 2019. Dankzij de sterke stijging in het 
eerste halfjaar was per saldo nog sprake van een forse toename. De EU zag de export, ondanks 
krimp in het derde en vierde kwartaal, significant groeien. De VS wisten dankzij een zeer sterke 
groei in het vierde kwartaal uiteindelijk meer af te zetten in 2019; 

• De uitvoer naar de Filippijnen daalde voor het derde kwartaal op rij. Door de aanzienlijke groei in 
het eerste kwartaal lag het niveau uiteindelijk per saldo nog wel hoger dan in 2018. De EU 
noteerde een forse groei in 2019. Ook Nieuw-Zeeland exporteerde meer. Wel zagen beide landen 
een verzwakking van de afzet in het vierde kwartaal. Anderzijds daalde de uitvoer van de VS fors; 

• De export naar Algerije nam significant af gedurende het gehele jaar. De EU en Canada 
exporteerden fors minder. Uruguay noteerde juist een aanzienlijke groei van de uitvoer. 

 
 

Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met december 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 

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

Positie-ontwikkeling herkomstlanden 

 NZ EU-28 AU VS OVERIG 

48% 573% - -5% -53% 

3% 32% 20% -57% 97% 

-2% 21% -24% 21% -9% 

13% 68% -52% -18% -45% 

-100% -30% -100% -100% -9% 

-6% 12% -66% -19% -30% 

18% -30% 52% 53% 311% 

-14% 20% - 149% 6% 

3% 23% -41% 63% 263% 

16% 4% -35% -8% -41% 

     

 

 
Grootste stijgers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2019, ontwikkeling t.o.v. 2018 

 Grootste dalers (volume in tonnen)  
Tot en met december 2019, ontwikkeling t.o.v. 2018 

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

China 36.140 13%  Algerije 48.350 29% 
Saudi-Arabië 20.965 79%  Pakistan 15.565 30% 
Vietnam 16.010 17%  Maleisië 12.915 10% 
Indonesië 15.045 9%  Bangladesh 9.310 23% 
Egypte 14.050 21%  Kazachstan 5.965 53% 
Nigeria 13.425 38%  Honduras 4.130 44% 
Colombia 11.960 63%  Syrië 3.935 35% 
Mexico 10.020 3%  Brazilië 3.745 14% 
Filippijnen 7.350 4%  Japan 3.060 10% 
Ver. Arab. Emiraten 6.350 26%  Dominicaanse Rep. 2.735 12% 
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