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Studie over de kosten voor de 
melkproductie in België

Wat bepaalt de prijs van een product?
Dat  is  moeilijk  te  zeggen  als   men  de 
productiekost  niet  kent.  Om  een  duidelijk 
beeld te krijgen was het nodig om een studie 
te maken van de productiekosten in België. 
Deze studie is een onderdeel van een meer 
globaal onderzoek over de melkproductie in 
een zo groot mogelijk aantal landen, om op 
die  manier  realistische  informatie  te 
verschaffen aan de melkproducenten, aan de 
verwerkers,  aan  de  politici  en  aan  de 
burgers. 
Op vraag  van  de  EMB  en van  de  Duitse 
afdeling,  namelijk  de  MEG,  werd  er 
begonnen met een studie over de productie; 
deze studie werd uitbesteed aan het Büro für 
Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL).
De  resultaten  hadden  voor  heel  wat 
opschudding  gezorgd  bij  de  bekendmaking 
in  januari  2013.  Want  de  cijfers  toonden 
duidelijk aan er een groot verschil is tussen 
de prijs betaald aan de producent en de prijs 
die  hij  zou  moeten  krijgen.  Dit  onderzoek 
werd  door  Europese  instanties  hoog 
ingeschat  door  haar  wetenschappelijke 
aanpak.
Kort  daarop  werden  nog  andere  studies 
aangevat  namelijk  in  Frankrijk  (EMB, APLI1 

et  OPL2,  in  februari  2014),  in  Nederland 
(DDB3 en EMB, in juni 2014) en nu in België 
met de steun van de Waalse regering.

1 APLI : Association des Producteurs de Lait 
Indépendants

2 OPL: Organisation de Producteurs de Lait
3 DDB : Dutch Dairymen Board

De verhouding tussen de kosten en de prijzen 
in  Frankrijk  en  in  Nederland  lieten  een 
gelijkaardig  beeld  zien  als  die  in  Duitsland. 
Ook  de  cijfers  in  België  tonen  dezelfde 
tendens.  Namelijk dat de prijs betaald aan 
de producent ruim afwijkt van de totaliteit van 
de kosten die de producent moet maken.  Dat 
maakt  het  zeer  moeilijk  om  een  redelijk 
inkomen voor een producent  te verzekeren. 
En was dat nu net één van de doelstellingen 
van het  gemeenschappelijk  landbouwbeleid4 
?
Door  die  toestand  is  het  niet  verwonderlijk 
dat een groot aantal melkveehouders ermee 
stoppen en dat het aantal  melkveebedrijven 
voorturend daalt.

4 Zie artikel 39 van Verdrag over de Werking van de 
Europese Unie, herzien in 2009
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De basisgegevens van de studie

De berekening van de huidige kosten voor de 
melkproductie  in  België  komen  in  eerste 
instantie  voort  uit  de  cijfers  die  door  de 
Europese  Unie  verzameld  werden  bij 
gespecialiseerde  bedrijven.  Deze  gegevens 
werden op dezelfde wijze bewerkt als die in 
Duitsland indertijd  bewerkt  werden door  het 
BAL,  zoals  ook  die  van  Frankrijk  en 
Nederland.  Dit  moet  een  internationale 
vergelijking mogelijk maken.
De gegevens die dus van de Europese Unie 
afkomstig  zijn,  komen  van  het  Europees 
netwerk  over  economische  resultaten  in  de 
landbouw, gewoonlijk afgekort als  RICA5. Dit 
netwerk is officieel  en juridisch erkend door 
de  lidstaten  van  de  Europese  Unie.  De 
gegevens  handelen  over  de  structuur,  de 
productie, het inkomen en de kosten  van de 
melkveebedrijven.  De  gegevens  van  het 
RICA over de Belgische toestand komen dan 
weer van het verbindingsbureau ILB-RICA – 
Bureau de Coordination Agricole (BCA).
Deze  gegevens  van  het  RICA  hadden  in 
eerste  instantie  betrekking  op  de  periode 
2004  tot   2012  (aangezien  het 
boekhoudkundige  gegevens  zijn  gaan  ze 
steeds ongeveer 3 jaar terug). Voor de meer 
recente  periode  steunt  de  studie  op  de 
gemiddelde cijfers voor de productiemiddelen 

5 De gegevens van het RICA zijn enkel gebaseerd 
op gesgepecialiseerde bedrijven  en op 
personevennotschappen.gepsecialiseerde 
bedrijven en op personenvennootschappen

zoals voeder, meststoffen, zaden en energie, 
zoals ze ons meegedeeld zijn door de FOD 
Economie,  KMO,  Middenstand  en  Energie. 
Op  basis  daarvan  werd  een  meer  actueel 
beeld verkregen voor de jaren 2013 en 2014. 
Een  ander  onderdeel  van  de 
berekeningsmethode is de werklast voor de 
producent  en  zijn  familie.  Deze  werd 
berekend  op  basis  van  de 
arbeidsovereenkomst voor landarbeiders die 
gelden in de landbouwbedrijven (het Paritair 
Comité 144).
In  de  steekproef  zitten  alleen 
gespecialiseerde  melkveebedrijven.  Vanuit 
statisch oogpunt werd de extrapolatie van de 
productiekosten  in  België  toegepast  op  de 
gemiddelde  bedrijfsgrootte  in  de  twee 
gewesten,  het   Waalse   en  het  Vlaamse. 
Deze  bedrijven  tellen  gemiddeld  57  en  62 
melkkoeien (toestand in 2012).
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Résultaten

De  productiekosten  voor  2013  en  2014 
werden  gewogen  in  functie  van  het  het 
volume  melk  dat  geproduceerd  wordt  per 
bedrijf, en dit voor de twee gewesten.
In  zijn  globaliteit  kwamen  we  tot  volgend 
resultaat:  de  productiekosten   in  2014 
bedroegen 45,59 eurocent per  liter  melk in 
Wallonië  en  46,17  eurocent  per  liter  in 
Vlaanderen (zie tabel 2) 
Het  gemiddelelde voor  België  is  dus 45,96 
eurocent .

In  bovenstaande  cijfers  is  de  BTW  niet 
inbegrepen.  Er  wordt  uitgegaan  van  melk 
met 3,3% eiwitgehalte en 4% vetgehalte. 
Er  werd  ook  rekening  gehouden  met  de 
subsidies.  Deze zijn  dus reeds afgetrokken 
van de totale kosten.(zie tabel 2).
Maar  er werd geen rekening gehouden met 
verdoken  lasten  ten  eerste  voor  het  eigen 
kapitaal dat in het bedrijf geïnvesteerd is, en 
ten tweede ook niet met de verdoken lasten 
voor  grondeigendom.  Een  gedetailleerd 
overzicht  van  die  verdoken  kosten  werd 
opgenomen in tabel 3.
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Tabel 1 :  Detail van de productiekosten (toestand 2014 – extrapolatie)

Vlaanderen Wallonië

in ct/kg

Zaden, sproeistoffen, meststoffen, energie , 
onderhoud van gebouwen engebouwen- en 
materieel

20,69 19,9

Andere kosten, lonen, pacht, belastingen, 
interest, ...

18,47 17,89

Productiekosten 39,16 37,79

Waarde rundsvlees -5,19 -4,83

Gewogen kosten (min vleeswaarde) 33,97 32,96

Inkomen 16,36 17,75

Totale kosten 50,33 50,71

Tabel 2 :  Productiekosten (toestand 2014 - extrapolatie)

Gewest

Productiekosten 
(Totaal, zonder 

verdoken kosten)
Steun Kosten zonder steun

in ct/kg

Vlaanderen 50,33 4,16 46,17 

Wallonië 50,71 5,12 45,59 

Nationaal 
gemiddelde

50,47 4,51 45,96

Tabel 3 : Verdoken kosten (toestand 2014 - extrapolatie)

Gewest
Verdoken kosten in ct/kg voor 

grond kapitaal

Vlaanderen 0,58 0,24

Wallonië 0,66 0,26

Nationaal 
gemiddelde

0,61 0,25

6



Samenvatting

In 2014 kregen de Belgische melkveehouders 
gemiddeld 36 cent per liter; en slechts 31,15 
cent per liter in december 2014.6

2014  was  dus  geen  goed  jaar.  Om  uit  de 
kosten te komen en om een normaal loon te 
hebben werd er in België  10 cent te weinig 
betaals,  en zelfs bijna 15 cent in december 
2014. 

De melkproductie laat dus niet toe 
om een leefbaar inkomen te 
verzekeren aan de Belgische 

producenten.

Om de kosten voor de melkproductie 
en een normaal loon te dekken is het 

nodig dat  de producenten 46 cent 
per liter ontvangen.

De toestand is niet alleen zo in België, ook in 
Duitsland,  Frankrijk  en Nederland krigen de 
melkveehouders te weinig uitbetaald. En het 

6 EC Milk Market Observatory (EU regulation no 
479/2010 article 2 - prices of raw milk at real fat 
and protein content)

is net zo in de andere Europese landen. De 
gevolgen zijn duidelijk merkbaar in de daling 
van het aantal bedrijven en ook in het lager 
aantal  arbeiders  in  de  landbouwsector.  Om 
een einde te stellen aan deze tendens is het 
absoluut  noodzakelijk  dat  melkveehouders 
een kostendekkende prijs krijgen.
De  steunmaatregelen  zijn  bijlange  niet  in 
staat  om  de  ontwrichtingen  in  het  huidig 
marktsysteem  te  counteren.  Een  aangapst 
kader van maatregelen is absoluut nodig om 
de melkmarkt goed te doen functioneren en 
om een voldoende inkomen te  waarborgen. 
Dat  kader  van  aatregelen  opstellen  en 
uitwerken  is  een  verantwoordelijkheid  die 
door  velen  moet  gedeeld  en  gedragen 
worden:  de  producenten,  de  politici  en  de 
consumenten,  met  als  uiteindelijk  doel  een 
rechtvaardige,  faire  en  correcte 
landbouwpolitiek.
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