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Health check ten aanzien van melkquotum 
 
Oosterwolde, 3 december 2008 
 
 
In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in 
het kader van de ‘Health check’ zijn diverse wijzigingen ten aanzien van het melkquotering 
opgenomen. Dit bericht gaat in op deze aanpassingen; te weten een jaarlijkse verruiming van 
het melkquotum met 1% vanaf 2009, een aanpassing van de negatieve vetcorrectie en een 
tijdelijke verhoging van het superheffingstarief. 
 
Health check akkoord 
Onlangs is door de Landbouw- en Visserijraad (ministers van de 27 Europese lidstaten) een 
akkoord bereikt over de Health Check voorstellen van de Europese Commissie. Onderdeel 
van dit akkoord zijn enkele maatregelen, die moeten zorgen voor een zogenaamde ‘zachte 
landing’ van het melkquotum welke op 1 april 2015 zal worden afgeschaft. 
 
Verruiming melkquotum 
De huidige melkquota zullen de komende vijf opvolgende quotumjaren, dat wil zeggen per 1 
april 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013, telkens met 1% verhoogd worden. Alleen in 2014 zal 
voor het laatste ‘quotumjaar’ geen verhoging plaatsvinden. 
 
Vetcorrectie 
Wanneer een melkveehouder melk levert met een vetpercentage, dat afwijkt van de 
vetreferentie behorende bij zijn melkquotum, wordt op de hoeveelheid geleverde kg melk een 
zogenaamde vetcorrectie toegepast. Alleen wanneer na verrekening van de vetcorrectie meer 
melk geleverd is dan de beschikbare hoeveelheid melkquotum, dan moet daadwerkelijk 
superheffing worden betaald. 
 
De berekening van de vetcorrectie is vastgelegd in EU verordening 595/2004 en luidt als 
volgt:  
Vetcorrectie = (gemiddeld geleverd vetpercentage – vetreferentie) * 0,18 * totaal geleverde kg 
melk 
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Voorbeeld 1: 
Een melkveehouder levert in het quotumjaar 2008/2009 exact 600.000 kg melk met een 
vetpercentage van 4,55%. Over hoeveel melkquotum moet deze melkveehouder beschikken 
bij een vetreferentie van 4,35%? 
 
Geleverde melk = 600.000 kg  
Vetcorrectie = (4,55 - 4,35) * 0,18 * 600.000 = 21.600 kg melk 
Geleverde melk na vetcorrectie = 600.000 + 21.600 = 621.600 kg melk = benodigd 
melkquotum 
 
Aanpassing vetcorrectie 
In het politiek akkoord is afgesproken, dat de vetcorrectieberekening wordt aangepast voor 
die situaties, waarbij melk geleverd wordt met een hoger vetpercentage dan de vetreferentie. 
Deze situatie geldt voor de meeste melkveebedrijven in Nederland. Het is de verwachting, dat 
deze wijziging zal ingaan per 1 april 2009 (begin van het eerstvolgende quotumjaar), maar 
hierover is het akkoord niet duidelijk. 
 
Nieuwe formule 
De aangepaste vetcorrectie voor bedrijven met een geleverd vetpercentage welke hoger is dan 
de vetreferentie luidt als volgt: 
Vetcorrectie = (gemiddeld geleverd vetpercentage – referentievetpercentage) * 0,09 * totaal 
geleverde kg melk 
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Gevolgen 
De aanpassing van de vetcorrectie heeft als gevolg, dat melkveehouders die melk leveren met 
een hoger vetpercentage dan de vetreferentie vanaf quotumjaar 2009/2010 meer melk mogen 
leveren op basis van een gelijkblijvend quotum. Hoe groter het verschil is tussen beide 
vetpercentages, hoe groter ook de hoeveelheid extra te leveren liters. Voor Nederland als 
geheel is berekend dat dit een verruiming van de hoeveelheid te leveren kilogrammen melk 
oplevert van circa 1,5%. 
 
LET OP: voor degenen die melk leveren met een lager vetpercentage dan het referentie 
vetpercentage, verandert de te hanteren vetcorrectie niet! 
 
Na aanpassing van de vetcorrectie heeft een veehouder, die melk levert met een hoger 
vetpercentage dan zijn vetreferentie, dus minder quotum nodig bij een gelijkblijvende 
productie. Hij heeft dan de keuze om  
1. zijn productie gelijk te houden en het overtollig geworden melkquotum te 

verkopen/verleasen, of 
2. zijn productie te verhogen, zodat hij zijn melkquotum opnieuw zelf vol melkt. 
 
In de volgende twee voorbeelden worden beide keuzes uitgewerkt. In beide voorbeelden 
wordt geen rekening gehouden met de jaarlijkse quotumverruiming zoals eerder in dit bericht 
is genoemd. 
 
Voorbeeld 2: 
De melkveehouder uit voorbeeld 1 houdt zijn bedrijfsvoering gelijk en blijft ook na 
aanpassing van de vetcorrectie 600.000 kg melk leveren met een vetpercentage van 4,55%. 
De melkveehouder heeft beschikking over hetzelfde melkquotum als in 2008/2009 namelijk 
621.600 kg melk met een vetreferentie van 4,35%. Hoeveel melkquotum kan de veehouder na 
aanpassing van de vetcorrectie verleasen/verkopen? 
 
Geleverde melk = 600.000 kg 
Vetcorrectie = (4,55 - 4,35) * 0,09 * 600.000 = 10.800 kg melk 
Geleverde melk na vetcorrectie = 610.800 kg melk = benodigd melkquotum 
Te verleasen/verkopen melkquotum na aanpassing van de vetcorrectie = 621.600 – 610.800 = 
10.800 kg 
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In tabel 1 wordt de hoeveelheid melkquotum weergeven, die als gevolg van de aanpassing van 
de berekening van de vetcorrectie eventueel verleast/vervreemd kan worden, wanneer de 
keuze wordt gemaakt de extra kg melk niet te leveren. 
 
Tabel 1. Te vervreemden melkquotum na aanpassing vetcorrectieberekening 

Verschil in vetpercentage 1 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 
Te vervreemden quotum als 
percentage van het totale melkquotum 
2

0% 0,88% 1,74% 2,56% 3,36% 4,13% 4,87% 5,60% 6,29% 

Opmerkingen: 
1 Het verschil in vet is hier aangegeven als het ‘geleverd vetpercentage’ minus de ‘vetreferentie’, uitgedrukt in procentpunten. 
2 Betreft de hoeveelheid te vervreemden melkquotum als gevolg van de aanpassing van de vetcorrectie-berekening, uitgaande van een 
gelijkblijvende productie (=geleverde kg en geleverd vetpercentage), een gelijkblijvend melkquotum (dus excl. de jaarlijkse 1% verruiming) 
en uitgedrukt als percentage van het melkquotum, dat vooraf aan de aanpassing van de vetcorrectie aanwezig was. 
 
Uitleg: 
Bij een beschikbaar melkquotum van 500.000 kg melk met een vetreferentie van 4,35% mag in 2008/2009 exact 482.625 kg melk geleverd 
worden met een vetpercentage van 4,55%. Wanneer de melkproductie in 2009/2010 gelijk is aan de productie in 2008/2009 dan kan er 
500.000 * 1.74% = 8.700 kg melkquotum worden vervreemd.  
 
Voorbeeld 3: 
De melkveehouder uit voorbeeld 1 wil na aanpassing van de vetcorrectie de extra ruimte 
binnen zijn quotum zelf vol melken. De melkveehouder heeft beschikking over hetzelfde 
melkquotum als in 2008/2009 namelijk 621.600 kg melk met een vetreferentie van 4,35%. 
Hoeveel kg melk mag de veehouder na aanpassing van de vetcorrectie extra leveren? 
 
Te leveren na aanpassing vetcorrectie = melkquotum / (1 + (geleverd vetpercentage – vetreferentie) * 0,09) 
 = 621.600 / (1 + (4,55 - 4,35) * 0,09) = 610.609 kg melk 
 
De extra te leveren kg melk binnen het bestaande melkquotum zijn in dit voorbeeld 610.609 – 
600.000 = 10.609 kg melk. 
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In tabel 2 wordt de hoeveelheid melk getoond, die als gevolg van de aanpassing van de 
berekening van de vetcorrectie extra geleverd mag worden, indien het verschil tussen het 
geleverde vetpercentage en de vetreferentie positief is.  
 
Tabel 2. Extra te leveren kg melk na aanpassing vetcorrectieberekening 

Verschil in vetpercentage 1 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 
Extra te leveren melk 2 0% 0,89% 1,77% 2,63% 3,47% 4,31% 5,12% 5,93% 6,72% 

Opmerkingen: 
1 Het verschil in vet is hier aangegeven als het ‘geleverd vetpercentage’ minus de ‘vetreferentie’, uitgedrukt in procentpunten. 
2 Betreft de hoeveelheid extra te leveren kg melk als gevolg van de aanpassing van de vetcorrectie-berekening, bij gelijkblijvend melkquotum 
(dus excl. de jaarlijkse 1% verruiming) en uitgedrukt als percentage van de oorspronkelijke hoeveelheid te leveren melk voor aanpassing van 
de vetcorrectie.  
 
Uitleg: 
Bij een beschikbaar melkquotum van 500.000 kg melk met een vetreferentie van 4,35% mag in 2008/2009 exact 482.625 kg melk geleverd 
worden met een vetpercentage van 4,55%. Als gevolg van de aanpassing van de vetcorrectie mag 482.625 * 1,77% = 8.5420 kg melk meer 
worden geleverd.  
 
Wens Tweede Kamer 
Op 26 november heeft minister Verburg van LNV o.a. over dit onderwerp van de Tweede 
Kamer gedebatteerd. Tijdens dit debat is de vraag gesteld of de meer te leveren kg melk door 
de aanpassing van de vetcorrectie ten goede kan komen aan alle melkveehouders i.p.v. alleen 
aan de melkveehouders die een hoger vet leveren dan hun vetreferentie. Minister Verburg 
heeft toegezegd dit in Brussel bij de onderhandelingen in te brengen. 
 
Tijdelijke verhoging superheffingstarief 
In het politieke akkoord is een tijdelijke aanpassing van het superheffingstarief opgenomen. 
Voor bedrijven, die in de quotumjaren 2009/2010 en 2010/2011 meer dan 6% meer melken 
dan in het melkquotumjaar 2008/2009, geldt een superheffingstarief van 150% van het 
normale superheffingstarief van € 27,83 per 100 kg melk. (Dat is dan dus € 41,75 per 100 kg 
melk.) Er zijn op dit moment nog diverse onduidelijkheden ten aanzien van de praktische 
uitwerking van deze tijdelijke verhoging van het superheffingstarief. Wanneer hierover meer 
bekend is, zal dit op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd.  
Met vriendelijke groet,   
 

A. Folkertsma 
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