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Europese steun voor melkbedrijven  -  Controle

De European Court of Auditors (ECA), dit is de Europese auditinstelling, kondigt een 
onderzoek aan naar de besteding van de Europese steun voor melkproducenten.

In 2015 liet de Europese Unie de quota voor melkproductie volledig uitdoven na ze 
enkele jaren stelselmatig te hebben verhoogd. Helaas trof net in die periode een 
aanzienlijke crisis de sector. Onder meer het Russische embargo op zuivel uit de EU 
zorgde voor een aanzienlijke prijsdaling in de periode 2015 tot einde 2017. De unie 
voorzag sowieso het ‘veiligheidsnet’ (zoals bepaald door richtlijn 1308/2013 – CM) ter 
waarde van 45 miljoen euro dat onder andere door het opkopen, omzetten of stockeren 
van overtollige melkreserves de prijzen stabiliseerde.

Een veel aanzienlijker pakket van 960 miljoen euro steun voortvloeiend uit artikel 228 
van  de CMO-richtlijn (Proposal for a Regulation of the European Parliament and the 
Council establishing a common organisation of the markets in agricultural products 
(Single CMO Regulation)) in diezelfde periode verleend onder de paraplu van 
‘noodmaatregelen’, eveneens ter leniging van de door het Russische embargo ontstane 
crisis. Maar liefst 737,3 miljoen euro daarvan kwam terecht bij melkproducenten.

De ECA kondigt nu aan deze sinds 2018 als afgerond beschouwde steunmaatregelen 
tegen het licht te gaan houden. Men wil zich dus verzekeren of alle middelen correct zijn 
aangewend. De auditeurs kondigen aan momenteel gesprekken te houden met vier 
lidstaten: Frankrijk, Italië, Ierland en Finland.

Uiteraard kan zulk onderzoek alleen maar worden toegejuicht. Wie bonafide zulke steun 
toepast - en ik ga ervan uit dat dat in onze Vlaamse melksector een evidentie was - heeft 
alles te winnen bij het eventueel detecteren van onjuiste praktijken elders.

1. Werden bovenvernoemde steunmaatregelen (zowel het ‘vangnet’ als de 
uitzonderlijke steun) ook toegepast in Vlaanderen? 

Zo ja, hoeveel middelen werden hiervoor door de Europese Unie uitgekeerd?

2. Hoe evalueert de minister de toenmalige Europese steunmaatregelen? 

In hoeverre waren ze voldoende afgestemd op de Vlaamse steuninspanningen?

3. Werd Vlaanderen reeds gecontacteerd door de ECA in functie van dit onderzoek? Zo 
ja, met welke gevolgen?



HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
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ANTWOORD
op vraag nr. 187 van 9 december 2019
van JORIS NACHTERGAELE

1. Ja. 
Vlaamse bedrijven kwamen in aanmerking voor 1,03 miljoen euro voor de Europese 
particuliere opslag van boter, 1,88 miljoen euro voor de particuliere opslag van magere 
melkpoeder en 15,1 miljoen voor de openbare interventie van magere melkpoeder. In 
het kader van de Europese vermindering van de melkproductie werd 1,71 miljoen euro 
uitgekeerd aan Vlaamse melkveehouders. Verder werd 1,43 miljoen euro 
uitzonderlijke steun toegekend aan melkveehouders met een IKM-certificaat (Integrale 
Kwaliteitszorg Melk) en werd 2,34 miljoen euro toegekend aan melkveehouders op 
basis van hun areaal blijvend grasland.

2. Deze tijdelijke Europese steunmaatregelen hebben een marktondersteunend effect 
gecreëerd in de periode volgend op het Ruslandembargo en de liberalisering van de 
melkproductie in de EU. Gelet op de ééngemaakte Europese markt met vrij verkeer 
van goederen zoals zuivel, is tijdelijk overheidsingrijpen in situaties van ernstig 
verstoorde marktwerking enkel zinvol als dit geharmoniseerd op EU-niveau gebeurt.

3. Neen, mijn diensten werden hierover niet gecontacteerd.


