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Het advies van de High Level Group Melk (HLG) met betrekking tot het verbeteren van 

de onderhandelingspositie van zuivelboerderijen 

 

 

De High Level Group Melk (HLG) heeft in een rapport van 15 juli 2010 de Europese 

Commissie geadviseerd na te denken over een wetvoorstel waarin producentenorgranisaties 

van zuivelboerderijen de mogelijkheid krijgen gezamenlijk te kunnen onderhandelen over 

contractvoorwaarden, waaronder prijs, voor een deel van of voor de gehele productie van de 

aangesloten leden tot een maximum, uitgedrukt als een percentage van de Europese 

melkproductie.  

 

Dit advies geeft niet de unanieme zienswijze weer van de mededingingsautoriteiten van de 

Lidstaten in de HLG
1
: zij waarschuwen namelijk voor elk wetsvoorstel waarin 

zuivelboerderijen de mogelijkheid krijgen melkprijzen gezamenlijk af te spreken zonder dat er 

geschikte grenzen gesteld worden die gebaseerd zijn op de relevante markten, en zonder dat er 

bijpassende efficiëntieverhogende samenwerkingsvormen tussen landbouwbedrijven worden 

verlangd.  

 

Mededingingsautoriteiten hebben juist een diepgaande analyse uitgevoerd naar de oorzaken 

van de melkcrisis en naar de wisselwerking tussen mededingingsregels en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zij kwamen tot de conclusie dat  het mededingingsrecht 

agrariërs een stevig juridisch kader geeft voor het ontwikkelen van duurzame 

samenwerkingsvormen en voor het versterken van hun onderhandelingsmacht, en 

tegelijkertijd de prikkels handhaaft efficiënter, innovatiever en sterker te worden om de 

concurrentie zowel van binnen als van buiten de EU aan te kunnen
2
. 

 

Zonder een efficiëntieverhogende, structurele hervorming van de zuivelsector is het vrijwel 

zeker dat elk wetsvoorstel van dien aard de economische prikkels voor alle zuivelproducenten 

zal verkleinen verder te gaan met de nodige aanpassingen na de hervorming van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, terwijl de concurrentieachterstand van het MKB en 

lokale zuivelverwerkers verder verslechterd wordt. Hun mogelijkheden om over te stappen 

naar andere, goedkopere leveranciers zullen veel beperkter blijven dan die van internationale 

zuivelbedrijven. Bovendien zouden dergelijke wetsvoorstellen ervoor kunnen zorgen dat de 

grotere zuivelbedrijven en detaillisten gedwongen worden te zoeken naar nog concurrerende 

prijzen buiten de bestaande melkproductiegebieden waardoor regionale en structurele 

onevenwichtigheden in de productiekolom verder worden verslechterd door een verminderde 

                                                 
1  In de HLG zaten, naar aanleiding van discussies in ECN verband, ook vertegenwoordigers van de Franse en 

Duitse mededingingsautoriteiten. 
2  Zie de toelichtingsbrochure "How EU competition policy helps dairy farmers in Europe", en de Working 

Paper over "The interface between EU competition policy and the CAP: competition rules applicable to 

cooperation agreements between farmers in the dairy sector", beschikbaar via de DG Comp website: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/documents_en.html. 



vraag en een verhoogd aanbod van melkproductie in bepaalde gebieden, en door hogere 

marginale productiekosten op individueel bedrijfsniveau.  

 

Als gevolg van het verwachte verlies aan marktefficiëntie in zowel de melkproductie- als 

verwerkingsfasen, kunnen de verkoopprijzen van verschillende zuivelproducten (waaronder 

verse melk, lang houdbare melk, yoghurt) aanzienlijk stijgen, waardoor eindgebruikers 

enorme schade wordt toegebracht, met name aan gezinnen met lage inkomens van wie de 

vraag naar dergelijke producten relatief inelastisch is.  

 

Derhalve zou elke maatregel die producentenorganisaties van zuivelbedrijven de mogelijkheid 

geeft gezamenlijk melkprijzen af te stemmen het evenwicht in de onderhandelingsmacht doen 

verstoren en doen beslechten in het voordeel van één bepaalde categorie marktspelers, en 

daarbij niet alleen het risico lopen afbreuk te doen aan het doel de handelsverhoudingen in de 

hele productiekolom juist in balans te brengen, maar ook het risico lopen een cruciaal 

precedent te scheppen voor andere agrarische sectoren en het einddoel van de hervorming van 

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te verstoren, namelijk het verbeteren van de 

concurrentiepositie van de Europese agri-foodindustrie op de lange termijn als ook het 

verbeteren van de innovatieprikkels. 
 


