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STANDPUNTVORMING 
MELKQUOTA-TOEKOMST

Een getuigenis vanuit de Boerenbond

Eddy Leloup
Adviseur Hoofdbestuur
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Situering 

België: 11.000 melkveehouders & 3,0 miljard liter melk

Vlaanderen
6.500

Wallonië
4.500

> 70% aangesloten bij Boerenbond
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Structuur standpuntvorming Boerenbond
Middels democratische opbouw

Leden melkveehouders
⇓

30 melkveehouders-Kringen
⇓

5 Provinciale Vakgroepen
x 21 verkozen vertegenwoordigers

= 105 bestuursleden
⇓

1 Sectorvakgroep Melkvee 
= 21 bestuursleden – melkveehouders

⇓
Hoofdbestuur bekrachtigt de vakgroepadviezen

Melkveehouders hebben het laatste woord !
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Begeleiding standpuntvorming 
Boerenbond

• Studiedienst
→ Organisatie van voorlichting

→ Analyse van studierapporten

→ Swot-analyse van ≠ scenario’s

→ Participatie aan regionale, federale, Europese 
en internationale overlegstructuren

→ Netwerkvorming

→ Formulering van ontwerpadviezen
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Stategische sectorraadpleging

Opleiding & studiedagen voor 
(bestuurs-)leden
zuivelmarkt, zuivelbeleid en 
melkprijsvorming

eind 2005

↓
zomer 2006

↓
december 2006

↓
2007/2008

Standpuntformulering

Strategische positionering 
van de standpunten
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Het Boerenbond-standpunt inzake 
melkquotatoekomst

• Genuanceerd en realistisch

→ Gewijzigd E.U.-landbouwbeleid
ontkoppeling van productie
koppeling aan randvoorwaarden

→ Gewijzigd E.U.-zuivelbeleid
− van indirecte naar directe steun
− afbouw restituties
− afbouw interne steunprogramma’s
− afbouw interventie

• Niet adsoluut – wel procesmatig & evolutief
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→ Toenemende WTO-impact

− afbouw restituties

− lagere invoerheffingen

→ Wijzigende marktomstandigheden

− gunstige vraagzijde

− verlies export aandeel wereldmarkt

Is een behoud van de melkquota compatibel 
met wijzigend beleid en markt ?
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Boerenbond is geen expliciet vragende 
partij voor afschaffing van melkquota !

Maar houdt rekening met:
− MTR-Verordening (31 maart 2015 = einde melkquota)

− Gebrek aan politieke E.U.-bereidheid tot behoud van 
melkquota

− Aftekening van een gekwalificeerde meerderheid 
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�Indien afschaffing van melkquota

− Noodzaak aan vroege ‘phasing out’
→Voorkeur: geleidelijke quotaverruiming

− Aandacht voor tegengaan van delocalisatie van melkproductie
→Afweging tot inzet van peiler 2 ten gunste van ‘benadeelde’ 

gebieden

− Gevaar voor contractualisering van melkproductie
− Weinig vrees voor explosieve productie-uitbreiding

→Beperkende impact van milieu, grond, mestafzet, 
waterkwaliteitsnormen, …

→E.U.-melkveehouderijmodel blijft gebaseerd op ‘familiaal’ 
gezinsbedrijf

→Beperkende impact van beschikbaarheid van productiemiddelen: 
grond, arbeid, kapitaal,…

→Opvolgingsproblematiek & natuurlijke afvloei

− Eis tot behoud van ‘vangnetten’ want voedselproductie is niet
plaatsbaar binnen pure ‘vrije markt’



10

�Indien behoud van melkquota

− Noodzaak tot ‘market-driven’ flexibiliteit

− Supply management system blijft te overwegen
− bvb. flexibele superheffing kan interessant zijn voor de 

meest efficiënte lage kost melkveebedrijven

− matig cyclisch melkproductie is niet onmogelijk

− risicohoudend omwille van niet – WTO - acceptatie
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Ultieme doelstellingen

Boerenbond streeft naar:
- Kostendekkende melkproductie zonder kosten voor 

productierechten
- Participatie in bevoorrading van interne markt én 

wereldmarkt (met groeiende vraagzijde)
- Behoud van zoveel als mogelijk ‘leefbare’ familiale 

melkveebedrijven 
- Vrijheid tot ontwikkeling van het individueel 

ondernemerschap binnen de melkveehouderij
- Voldoende marktkracht met eerlijke margeverdeling
- Maatschappelijke verantwoordbaarheid van steun aan de 

landbouwers
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Europese landbouworganisaties

-> 25 landbouworganisaties 13 oude 
uit 20 EU-Lidstaten 7 nieuwe

-> Melkquota-enquête

-> Definitief standpunt : juni 2007
2 kampen

niet tegen afschaffing tegen afschaffing
(11) (7)

(Duitsland, Nederland, (Cyprus, Finland, Oostenrijk,
Denemarken, V.K., Italië…) Zweden, Griekenland, Slovenië,

Frankrijk

Economische argumenten sociale argumenten m.b.t.
platteland & tewerkstelling
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Te overwegen overgangsmaatregelen

– Quotaverhoging (-verwatering) : ++ (12)

– Verlaging van superheffing : ++ (11)

– Aanpassing (eliminatie) vetcorrectie :               -

– Grensoverschrijdende mobiliteit : -

– Grensoverschrijdende franchise : +

– Flankerende maatregelen : ?
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Tenslotte

- VERSNIPPERDE STANDPUNTVORMINGEN 
DIENEN VERMEDEN TE WORDEN

- KRACHTENBUNDELING & ALLIANTIE-
VORMING BINNEN DE MELKVEEHOUDERIJ 
IS ESSENTIEEL


