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WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL 
 
De wereldzuivelhandel nam, met uitzondering van kaas, in het eerste kwartaal van 2020 af. De 
coronacrisis heeft een duidelijke impact gehad op de mondiale handelsstromen. In het laatste kwartaal 
van 2019 was bij alle productgroepen nog sprake geweest van groei. Bij kaas werd in de eerste drie 
maanden van 2020 een toename van bijna 4% gerealiseerd. De wereldhandel van boter en -olie 
daalde met 5%. In het vierde kwartaal van 2019 was bij dit product nog sprake geweest van een 
significante toename. De afname bij niet-mager melkpoeder (-8%) en mager melkpoeder (-10%) was 
in de eerste drie maanden van dit jaar nog sterker. 
 
De EU-export liet in het eerste kwartaal van 2020 een toename zien bij kaas, boter en -olie en niet-
mager melkpoeder. Bij kaas en boter en -olie was sprake van een significante stijging. Hiermee werd 
de trend voortgezet van vorig jaar. Bij niet-mager melkpoeder was er ook in het vierde kwartaal van 
vorig jaar al groei, zodat verder herstel plaatsvond. Mager melkpoeder nam, net als in het laatste 
kwartaal van vorig jaar, beduidend af. 
Nieuw-Zeeland realiseerde in het eerste kwartaal een afname bij alle productgroepen. In het vierde 
kwartaal was nog sprake geweest van groei bij kaas, boter en -olie en niet-mager melkpoeder. Alleen 
bij kaas viel de teruggang in het eerste kwartaal nog mee, bij de andere productgroepen daalde het 
volume sterk. 
Australië liet in de eerste drie maanden van 2020 bij alle productgroepen een daling zien en vervolgde 
daarmee de dalende trend. De VS lieten een gemengd beeld zien. Enerzijds daalde de uitvoer van 
kaas en boter en -olie, anderzijds nam de export van niet-mager melkpoeder en mager melkpoeder 
toe. Bij mager melkpoeder was ook in het laatste kwartaal van 2019 sprake van een significante 
stijging. 
 

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

Wereldhandel kaas groeit door 

• De wereldhandel in kaas nam, ondanks de coronacrisis, in het eerste kwartaal van 2020 sterk toe 
(+4%) tot een volume van 500 duizend ton, waarmee een vervolg werd gegeven aan de groei in 
2019. 

  

 

EU export blijft toenemen, daling VS en Nieuw-Zeeland 

• De EU exporteerde in de eerste drie maanden van 2020 beduidend meer kaas (+11%). Als sinds 
de tweede helft van 2019 is sprake van een sterke groei; 

• De VS uitvoer daalde fors in het eerste kwartaal, zodat er geen vervolg werd gegeven aan de 
groei in 2019; 

• Ook de Nieuw-Zeelandse handel nam af in het eerste kwartaal, zij het licht. In het vierde kwartaal 
was nog sprake van een toename van de uitvoer; 

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

• De Argentijnse handel liet een daling zien en hield daarmee de neergaande lijn vast van de 
tweede helft van vorig jaar;   

• Na de forse krimp in 2019 realiseerde Uruguay in het eerste kwartaal van 2020 een sterk herstel 
van de kaasexport. 

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

 
*Exclusief intrahandel 
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Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume 
Tot en met maart (2020 vergeleken met 2019) 
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KAAS (VERVOLG) 
 

EU-28: aandeel in wereldhandel sterk toegenomen 

• Het EU-aandeel in de wereldhandel kwam uit op ruim 46%, 3 procentpunten hoger dan in het 
eerste kwartaal van 2019; 

• Frankrijk uitgezonderd lieten de landen in de top-5 een stijging zien. Duitsland is Nederland voorbij 
gestreefd als grootste kaasexporteur in de EU. De Duitse export nam met maar liefst 19% toe; 

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

EU derde landenexport 
 

 

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

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

  

 

 
Kaasprijzen fors gedaald 

• Sinds maart is de markt gekanteld als gevolg van de coronacrisis. De prijzen kwamen in 
toenemende mate onder druk te staan; 

• Met name het volledig wegvallen van de foodservice in de maanden maart tot en met begin juni 
zorgde voor een forse vraaguitval, wat niet werd goed gemaakt door extra verkopen in de retail. 
Door de verdere versoepelingen sinds juni is de vraag vanuit het foodservicekanaal weer aan het 
toenemen. Echter is het niveau van voor de coronacrisis nog bij lange na niet bereikt; 

• De wereldmarktprijs is in de maanden mei en juni sterk teruggevallen. De mate van daling was 
een stuk sterker dan in de EU; 

• De GDT prijs voor Cheddar liet dezelfde ontwikkeling zien als de wereldmarktprijs. Wel herstelde 
de veilingprijs zich enigszins tijdens het laatste veilingmoment medio juni. 

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

Sterke daling Japan, meer kaas naar China  

• De uitvoer naar Japan daalde fors in het eerste kwartaal. Al sinds het derde kwartaal van vorig 
jaar is er sprake van een daling. Met uitzondering van Australië noteerden alle belangrijke 
exporterende landen een afname van het volume; 

• De handel op Zuid-Korea steeg beduidend in het eerste kwartaal. Ook in het vierde kwartaal van 
2019 was al sprake van een forse groei. Nieuw-Zeeland en de EU zagen de export sterk 
toenemen. De VS en Australië leverden terrein in; 

• De export naar de VS groeide sterk in de eerste drie maanden van 2020. In het laatste kwartaal 
van 2019 daalde de uitvoer nog fors. Vooral de EU-export steeg. Uit Oceanië kwam minder kaas; 

• De uitvoer naar Mexico vervolgde in het eerste kwartaal de weg van sterke groei, die in de tweede 
helft van vorig jaar was ingezet. Het grootste deel van het extra volume kwam uit de VS; 

• De handel op China liet, ondanks de logistieke problemen door de coronacrisis, een sterke groei 
zien. Hiermee werd de positieve lijn van vorig jaar voortgezet. Met name Nieuw-Zeeland 
exporteerde fors meer. De VS en de EU zagen de uitvoer echter afnemen; 

• De export naar Australië nam in het eerste kwartaal af, zodat er geen vervolg werd gegeven aan 
het herstel in het laatste kwartaal van 2019. Er kwam veel minder kaas uit Nieuw-Zeeland. De EU 
en de VS wisten daarentegen fors meer te exporteren. 
 

Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met maart 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 

-7% -9% 3% -31% 35% 

70% 44% -19% -25% 56% 

-61% 8% -82% - 24% 

25% 2% - 22% 11% 

31% -7% -3% -40% 161% 

-14% 9% - 6% 37% 

-16% 3% 8% -42% 29% 

- 8% - -(*) -97% 

-94% - -40% 12% 7% 

-8% -5% -48% 5% -30% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 

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

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

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Oekraïne 6.160 146%  Japan 6.540 9% 
Mexico 5.400 18%  Libanon 1.525 27% 
Zuid-Korea 3.120 8%  Ceuta 1.460 79% 
Maleisië 2.740 44%  Chili 1.410 10% 
VS 2.585 8%  Irak 1.285 33% 
China 2.545 10%  Saudi-Arabië 1.235 7% 
Rusland 2.485 69%  Brazilië 1.080 14% 
Marokko 1.810 39%  Australië 915 3% 
Egypte 1.350 21%  Guatemala 840 28% 
Zwitserland 1.235 8%  Cuba 495 40% 

Terug naar 1e pagina kaas 
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BOTER EN BOTEROLIE 
 

Daling wereldhandel boter 

• De wereldhandel in boter en boterolie nam in het eerste kwartaal van 2020 sterk (-5%) af tot een 
volume van 208 duizend ton. In het vierde kwartaal van 2019 was nog sprake geweest van een 
significante toename. 

 
 

 
 

Aanhoudende groei EU, Nieuw-Zeeland levert fors in 

• Nieuw-Zeeland zag de uitvoer aanzienlijk afnemen. In het laatste kwartaal van vorig jaar werd nog 
een sterke stijging gerealiseerd; 

• De EU noteerde daarentegen een zeer sterke stijging (+68%) in de eerste drie maanden van 
2020. Al sinds het tweede kwartaal van 2019 is sprake van een forse groei van de Europese 
boteruitvoer;  

• De Amerikaanse export daalde fors en vervolgde daarmee de dalende lijn van vorig jaar; 

• Argentinië was samen met de EU de enige exporteur van belang die groei liet zien; 

• Oekraïne liet eenzelfde ontwikkeling zien als de VS; 

• De Australische uitvoer nam beduidend af. De daling werd reeds in de tweede helft van 2019 
ingezet. 

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

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

 

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

Nederland verdubbelt boterexport 
• Het aandeel van de EU in de wereldhandel bedroeg ruim 32%, aanzienlijk hoger dan in het eerste 

kwartaal van 2019 (18%); 

• Alle landen in de top-5 lieten een toename zien. Met name de verdubbeling van de Nederlandse 
export en de stijging van Ierland en België met de helft was opvallend; 

• Ook bij de overige landen nam de uitvoer per saldo significant toe. Het volume verdrievoudigde. 
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 maart 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 

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

 
 

 
 

Boterprijzen herstellen enigszins 
• Nadat er in de eerste maanden van het jaar nog sprake was van toenemende prijsdruk door 

vraaguitval en logistieke problemen als gevolg van de coronacrisis, lieten de prijzen sinds medio 
april weer een opgaande ontwikkeling zien. Dit was voor een belangrijk deel het gevolg van de 
activering van de particuliere opslagregeling in de EU en de herallocatie van de bij de 
zuivelverwerkers aangevoerde melk; 

• Evenals in Europa steeg de wereldmarktprijs voor boter in april. Sindsdien ontwikkelen de prijzen 
op de wereldmarkt zich echter tegengesteld aan die in Europa; 

• In juni is het verschil tussen de wereldmarktprijzen en Europese prijzen nagenoeg verdwenen; 

• De prijzen op de GDT veiling zijn sinds begin april continu gedaald. 
 
 
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) 
Tot en met juni 2020, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering 
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BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) 
 

Groei export naar China zet door, minder boter naar de VS 

• De export naar China nam aanzienlijk toe in het eerste kwartaal van 2020 en wist daarmee de 
groei vast te houden van de laatste drie maanden van vorig jaar. Met name Nieuw-Zeeland, de 
belangrijkste leverancier op deze markt, zette meer af. Ook de EU zag de uitvoer toenemen; 

• De handel op de VS nam sterk af. Ook in het vierde kwartaal was al sprake van een forse daling. 
De afzet uit Oceanië (Nieuw-Zeeland en Australië) kromp beduidend. Uit Australië kwam zelfs 
nagenoeg geen boter meer. De EU export naar de VS nam fors toe; 

• De uitvoer naar Saudi-Arabië groeide sterk. In 2019 nam het volume nog af. Het extra volume 
kwam volledig uit de EU. Alle andere exporterende landen lieten een daling zien; 

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

• De afzet in Australië steeg fors, wat voornamelijk afkomstig was uit Nieuw-Zeeland en de EU; 

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

 
Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met maart 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 

31% 13% -5% -100% 35% 

-20% 25% -99% - 47% 

-17% 141% - -79% -89% 

26% -100% - - 25% 

16% 218% - -100% 239% 

51% 499% -100% -(*) - 

-34% >1.000% 83% - -52% 

-3% -5% -100% 6% -79% 

26% 31% -98% -73% 110% 

14% 22% -21% 19% 7% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 

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

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

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Egypte 5.690 110%  Iran 9.585 98% 
China 5.345 28%  EU-28 5.160 93% 
Rusland 2.415 25%  Ver. Arab. Emiraten 4.330 49% 
Oekraïne 2.355 629%  Turkije 2.435 49% 
Australië 2.240 23%  Filippijnen 2.225 18% 
Saudi-Arabië 2.025 18%  Canada 1.830 26% 
Israël 1.525 261%  Chili 1.745 56% 
Azerbeidzjan 935 59%  VS 1.350 7% 
Zuid-Korea 890 21%  Vietnam 1.275 24% 
Marokko 835 16%  Libanon 1.260 55% 

Terug naar 1e pagina 
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NIET-MAGER MELKPOEDER 
 

Sterke afname wereldhandel 

• De wereldhandel in niet-mager melkpoeder daalde aanzienlijk in de eerste drie maanden van 
2020. Het volume nam met ruim 8% af tot 584 duizend ton. Met deze afname werd geen vervolg 
gegeven aan de groei, die in 2019 plaatsvond. 

 

 
 

Minder poeder uit Nieuw-Zeeland, herstel EU en Argentinië 

• De Nieuw-Zeelandse export daalde sterk in het eerste kwartaal van 2020. In het vierde kwartaal 
van 2019 was nog sprake van een beduidende stijging; 

• De EU zag de uitvoer toenemen. Ook in de laatste drie maanden van vorig jaar was er groei. 
Hiermee wist de EU verder te herstellen van de forse daling in 2018 en de eerste drie kwartalen 
van 2019; 

• Argentinië realiseerde een aanzienlijke stijging (+48%) in de eerste drie maanden van 2020, zich 
daarmee herstellend van de forse daling in 2019; 

• De uitvoer van Uruguay daalde voor het derde kwartaal op rij. Wel was de afname in het eerste 
kwartaal beperkt; 

• De Australische export nam fors af, waarmee het herstel in het vierde kwartaal niet kon worden 
voortgezet. 

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

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

  

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

Aandeel EU in wereldhandel toegenomen 

• Het aandeel van de EU in de wereldhandel nam dankzij het herstel van de export toe tot 13%. 
Vorig jaar was dit in dezelfde periode nog 11%; 

• Het beeld bij de top-5 exporterende landen was wisselend. Enerzijds daalde de uitvoer van 
Nederland en Zweden. Anderzijds steeg de export van Denemarken, Frankrijk en Ierland, waarbij 
het laatst genoemde land het volume bijna zag verdubbelen; 

• Bij de overige EU-landen was sprake van een sterke groei. Met name Polen liet een aanzienlijke 
toename zien. 

 
EU derde landenexport 
 

 

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

Positie EU-28 op de wereldmarkt 
Tot en met maart 2020, 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. Deze ontwikkeling werd in de maanden 
daarna versterkt door de coronacrisis en het ruime aanbod van product uit andere EU-lidstaten op 
de interne markt. In juni liep het prijsniveau weer op; 

• Ook de wereldmarktprijs ging in de eerste maanden van het jaar sterk naar beneden, grotendeels 
veroorzaakt door het stilvallen van de handel naar China. Ook hier is in juni weer een voorzichtige 
opleving van het prijsniveau te zien; 

• De prijsontwikkeling op de GDT veiling was in de maanden april en mei grillig, met op en 
neergaande prijzen. In juni namen de prijzen toe, analoog aan de ontwikkeling van de 
wereldmarktprijs. 

 

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

Meer poeder naar China ondanks coronacrisis 

• De export naar China nam in het eerste kwartaal van 2020 met 3% toe en heeft ondanks de 
logistieke problemen door de coronacrisis de groei weten vast te houden. Het extra volume kwam 
hoofdzakelijk uit Nieuw-Zeeland en Uruguay; 

• De uitvoer naar Algerije daalde, net als in het vierde kwartaal van vorig jaar, beduidend. De 
Nieuw-Zeelandse export nam zeer sterk af. Dit werd ten dele gecompenseerd door een hogere 
uitvoer van de EU, Argentinië en Uruguay; 

• De handel op de Verenigde Arabische Emiraten steeg aanzienlijk, waarmee het herstel werd 
voortgezet van de laatste drie maanden van vorig jaar. Met name vanuit Nieuw-Zeeland en in 
mindere mate de EU kwam meer product; 

• De uitvoer naar Bangladesh daalde voor het derde kwartaal op rij. Met name Nieuw-Zeeland 
moest flink terrein inleveren. Echter ook Australië en de EU zetten minder af; 

• De export naar Sri Lanka nam licht toe. Ook in het vierde kwartaal werd al groei gerealiseerd. 
Nieuw-Zeeland was verantwoordelijk voor het extra volume; 

• De export naar Thailand nam aanzienlijk af en vervolgde daarmee de dalende lijn die in de tweede 
helft van vorig jaar was ingezet. Nieuw-Zeeland zag de uitvoer met maar liefst 35% afnemen.. 

 
Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met maart 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% 477% -22% 

-53% 370% - 38% 162% 

41% 59% -(*) -38% -65% 

-21% -32% -100% -(*) - 

3% -100% -17% - - 

-35% 14% 13% 92% >1.000% 

2% -11% -(*) -(*) 15% 

70% 80% - -100% -(*) 

3% 30% -20% 291% 7% 

-27% -33% 28% - -31% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 

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

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

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Ver. Arab. Emiraten 10.490 42%  Algerije 12.065 15% 

Nigeria 6.810 76%  Brazilië 9.125 52% 
China 4.125 3%  Thailand 8.555 29% 
Australië 4.085 42%  Bangladesh 7.655 23% 
Soedan 2.670 259%  Egypte 5.730 54% 
Kameroen 1.755 75%  Vietnam 5.675 29% 
Dominicaanse Rep. 1.100 54%  Peru 5.295 54% 
Singapore 925 7%  Maleisië 5.090 27% 
Zuid-Korea 780 83%  Cuba 4.100 26% 
Jemen 685 39%  EU-28 3.735 86% 
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MAGER MELKPOEDER 
 

Forse krimp in eerste kwartaal 

• De mondiale handel van mager melkpoeder daalde fors (-10%) in het eerste kwartaal. Het 
volume kwam uit op bijna 557 duizend ton. In het laatste kwartaal van vorig jaar was nog sprake 
van een lichte groei. 

 

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

 

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

 

 

 
 

Sterke daling EU en Oceanië, forse stijging Noord-Amerika 

• De EU-export noteerde, net als in het laatste kwartaal van 2019, een aanzienlijke daling (-24%);  

• De VS lieten een tegengestelde beweging zien als de EU. In de eerste drie maanden van 2020 
nam de export fors toe. Ook in het vierde kwartaal wisten de VS aanzienlijk meer uit te voeren; 

• De Nieuw-Zeelandse uitvoer liet eenzelfde ontwikkeling zien als de EU. De sterke daling in het 
eerste kwartaal van 2020 was een voortzetting van de krimp in het vierde kwartaal van vorig jaar; 

• Australië zag de export voor het vierde kwartaal op rij sterk afnemen; 

• De Canadese export nam significant toe en herstelde daarmee van de daling in 2019. 
 
 
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) 
Tot en met maart 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 
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MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) 
 

EU-28: sterke daling bij alle top-5 exportlanden 

• Het EU aandeel in de wereldhandel daalde sterk als gevolg van de forse krimp van de export. In 
het eerste kwartaal van 2020 lag het aandeel op 36%. Vorig jaar was dit nog 42%; 

• Alle landen in de top-5 noteerden een aanzienlijke daling van het verhandelde volume. De Duitse 
export nam met maar liefst 46% (24 duizend ton) af; 

• Ook de uitvoer van de overige EU-landen daalde beduidend. Vooral Zweden, Ierland, Spanje en 
Denemarken waren hiervoor verantwoordelijk. Finland liet daarentegen een sterke stijging zien. 
  

EU derde landenexport 
 

 

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

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

  

 
 

Prijzen mager melkpoeder veren weer op 
• 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. De daling was zodanig dat het 
bereiken van het interventieniveau reëel werd geacht; 

• De notering van mager melkpoeder bereikte in april het dieptepunt. Doordat de vraag vanuit de 
exportmarkten opleefde, liep de prijs weer op. Deze stijging werd getemperd door stevige 
concurrentie vanuit de Verenigde Staten, die op een flink lager niveau aanboden. Eind juni was de 
prijsstijging weer tot staan gebracht en daalde het niveau weer iets; 

• Analoog aan de ontwikkeling van het EU-prijsniveau ging ook het wereldmarktprijsniveau hard 
naar beneden in maart. Deze daling zette door in de maanden april t/m juni;  

• De prijzen op de GDT veiling daalden vanaf eind januari tot begin mei. Sindsdien is er weer een 
opgaande lijn in de prijzen waarneembaar. 

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

Export naar Mexico fors teruggevallen 

• De uitvoer naar Mexico daalde fors (-22%) in het eerste kwartaal, Ook in het vierde kwartaal was 
al sprake van een sterke afname. Met name de VS en de EU zagen het volume sterk teruglopen; 

• De export naar China nam in de eerste drie maanden van 2020 met 11% af,  Alle belangrijke 
leveranciers moesten volume inleveren; 

• De handel op Indonesië daalde voor het derde kwartaal op rij. Er kwam veel minder poeder uit de 
EU. Daarentegen wisten de VS, Nieuw-Zeeland en Australië hun positie sterk uit te bouwen; 

• De export naar Algerije liet een aanzienlijke stijging zien en herstelde daarmee van de krimp in 
2019. Het extra volume kwam vooral uit de EU; 

• De uitvoer naar de Filippijnen daalde voor het vierde kwartaal op rij. Het volume kromp met maar 
liefst 33%. Vooral de EU en Nieuw-Zeeland zagen de export beduidend afnemen. De VS 
realiseerden echter een aanzienlijke groei; 

• De handel op Maleisië noteerde een toename, zich daarmee herstellend van de afname in 2019. 
De VS verdubbelden de afzet. Dit ging ten koste van de exportpositie van Nieuw-Zeeland, 
Australië en de EU. 

 
 

Top-tien bestemmingen wereldmarkt 
Tot en met maart 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 

-100% -81% - -18% 215% 

-3% -11% -25% -70% -2% 

74% -68% 16% 87% 74% 

- 21% - -(*) 31% 

-38% -74% -23% 12% -43% 

-10% -8% -50% 112% 16% 

-33% -61% -89% -3% >1.000% 

-66% -18% - 528% 128% 

1% -17% -37% 102% -85% 

-14% -45% -42% 833% 1% 

     

*volume in 2019 = 0 ton 

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

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

       

Bestemming: 
Absolute 
toename 

Relatieve 
toename 

 
Bestemming: 

Absolute 
afname  

Relatieve 
afname 

Algerije 7.235 24%  Mexico 19.785 22% 
Zuid-Afrika 3.010 218%  Filippijnen 17.845 33% 
Dominicaanse Rep. 2.710 59%  Vietnam 13.405 33% 
Bangladesh 2.655 51%  China 8.060 11% 
Nieuw-Zeeland 2.655 115%  Pakistan 7.115 62% 
Koeweit 2.065 51%  Singapore 4.940 26% 
Maleisië 1.900 7%  Chili 3.520 80% 
Australië 1.690 68%  Cuba 1.945 36% 
Oman 1.460 265%  Sri Lanka 1.910 58% 
Ver. Arab. Emiraten 1.450 22%  Indonesië 1.670 3% 
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