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MELKPRIJSVERGELIJKING MAART 2015 
Prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml 

    toeslagen/kortingen MELKPRIJS 
deze maand 

voortschr. gem. 
laatste 12 mnd. 1) 

meest recente 
nabetaling Bedrijf   kwaliteit kwantum seizoen 

Milcobel BE 0,73 1,37   28,49 33,21 0,97 

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,31   29,53 33,54   

DMK DE   0,15   28,16 34,01   

Arla Foods DK DK 0,85     29,21 35,02 1,53 

Hämeenlinnan O. FI     -1,94 35,83 42,52 2,52 

Bongrain (Basse Normandie) FR 1,18     32,41 36,07   

Danone (Pas de Calais) FR       32,08 36,03   

Lactalis (Pays de la Loire) FR       32,28 35,30   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     32,62 37,21   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,13 0,40   34,45 38,36   

First Milk (compositional) UK 1,07 1,34   28,99 34,23   

Glanbia IE       30,44 34,38   

Kerry Agribusiness IE       30,37 34,83   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   41,20 43,86   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   29,03 32,26 1,03 

FrieslandCampina NL 0,05 0,75   33,06 35,57 2,83 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         31,76 36,02   

Emmi CH   3,31 -2,76 48,66 50,64   

Fonterra 3) NZ       25,93 25,63   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,16     35,64 39,97   

 
Bedragen in euro/100 kg, excl. BTW, gebaseerd op uitbetaalsysteem van de zuivelondernemingen en uitgaande van om de andere dag ophalen. 
1) Exclusief de meest recente nabetaling 
2) Rekenkundig gemiddelde 
3) Gebaseerd op meest recente prognose 
4) Gebaseerd op USDA aankondiging
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MELKPRIJZEN 
 
De berekende voorschotmelkprijzen komen in maart 2015 uit op gemiddeld  
€ 31,76 per 100 kg standaardmelk. Een daling van € 0,12 ten opzichte van de vorige maand. Ten 
opzichte van maart 2014 is dit een daling van € 8,51 ofwel 21,1%. 
 
De meeste zuivelondernemingen hebben de melkprijzen niet gewijzigd. De Franse melkprijzen zijn 
iets verlaagd (van -€ 0,2 tot € -€ 0,7), maar dat komt overeen met seizoensmatige aanpassingen in 
voorgaande jaren. Ook de daling van de melkprijs van het Finse Hameenlinnan Osuusmeijeri is 
seizoensgebonden. 
Tegenover de daling van Milcobel (- € 1) en Dairy Crest (- € 1,2) staan melkprijsstijgingen  van Müller 
(+ € 1) en FrieslandCampina  (€ 2,4). Deze relatief forse stijging van de melkprijs van 
FrieslandCampina  komt door een correctie van circa 1,75 euro door te laag ingeschatte melkprijzen 
van de referentiebedrijven in januari. 
 
De berekende melkprijs van Arla zal in april stijgen met € 1,55 en gelijk blijven in mei. De melkprijzen 
van FrieslandCampina dalen de komende maanden, namelijk - € 0,73 in april en - € 1,24 per 100 kg in 
mei. 
 
De berekende melkprijs van het Zwitserse Emmi is verlaagd, omdat via een verplichte inhouding op 
het melkgeld gezamenlijk wordt bijgedragen aan de export van zuivel. Doordat de Zwitserse 
Nationale bank in januari de vaste koppeling tussen de euro en de frank heeft losgelaten is de 
Zwitsers Frank fors in waarde gestegen met negatieve gevolgen voor de export van vooral kaas. 
De daling van de melkprijs in nationale valuta is veel groter dan de berekende melkprijzen in euro’s 
laten zien, omdat de omrekening plaatsvindt op basis van een (veel) lagere waarde van de euro 
ofwel meer euro’s per frank. 
 
Voorgaande geldt in meer of mindere mate voor de berekende melkprijzen van alle niet – euro 
landen. Zo is de berekende melkprijs voor de Verenigde Staten in maart 2015 € 35,64. Zou deze 
melkprijs berekend zijn op basis van de eurokoers van een jaar eerder, maart 2014, dan zou deze 
22% lager zijn, namelijk € 27,95 per 100 kg. 
 
Prijswijzigingen maart 2015 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: -1 
 
Muller: +1 
DMK: Ongewijzigd 
 
Arla: -0,04 (als gevolg van geringe koersaanpassing), april +1,55, mei ongewijzigd 
 
Hameenlinnan Osuusmeijeri: - 1,96 als gevolg van seizoen inhouding. 
 
Bongrain: -0,5 
Danone (A-prijs): -0,7  
Lactalis: -0,15 
Sodiaal (A-prijs) : -0,5  
 
Dairy Crest:  -1,2, t/m juni geen verdere prijsdaling 
First Milk:- + 0,7 (door koersstijging Britse pond t.o.v. de euro), april -1 (vanaf A-prijs) 
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Glanbia: Ongewijzigd. 
Eventuele prijsdalingen in april en mei zullen door de coöperatie worden gecompenseerd, zodat per 
saldo voor de melkveehouders de melkprijzen ongewijzigd blijven. 
Kerry: Ongewijzigd. 
 
Granarolo: ongewijzigd. 
 
DOC Kaas: ongewijzigd. 
Over 2014 is een voorlopige nabetaling berekend van € 1,03, bestaande uit 1% toeslag op de  
FrieslandCampina: maart + 2,4, april -0,7 mei -1,2. 
 
Emmi: +0,1. 
De berekende melkprijs in maart is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de vorige maand. Wel 
moet hierbij worden opgemerkt, dat de melkprijs van februari achteraf is gecorrigeerd van € 52,47 
naar € 48,65 door een inhouding voor export. Sinds het besluit van de Zwitserse Nationale Bank 
medio januari 2015 om de minimumkoers van de euro ten opzichte van de Zwitserse Frank niet 
langer te handhaven is de koers van de euro gedaald van 1,20 naar 1,06 CHF. De duurdere frank 
heeft zeer negatieve gevolgen voor de Zwitserse zuivelsector, omdat de export van vooral kaas 
(Emmentaler) minder opbrengt. Hierdoor zijn de melkprijzen gedaald en moeten de Zwitserse 
melkveehouders daarnaast extra bijdragen aan de exportkosten via een inhouding op het melkgeld 
(Schoggisgesetz). 
De melkprijsdaling uitgedrukt in nationale valuta is veel groter dan in euro’s, omdat de melkprijzen 
van franken naar euro’s worden omgerekend met een in waarde gedaalde euro ofwel meer euro’s 
per frank. 
 
Fonterra: +1,2 (als gevolg van koerswijzing) 
De melkprijs van Fonterra is niet gewijzigd, maar door de waardestijging van de Nieuw-Zeelandse 
dollar is de berekende melkprijs met € 1,2 gestegen. 
 
USA: + 1,9 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs in maart nauwelijks gestegen (van $ 15,46 
naar 15,56 $ per hundredweight (45,36 kg), maar in euro’s uitgedrukt is de stijging veel groter ( + € 
1,9 per 100 kg standaardmelk). 
 
MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
 

 29/04/15 1/04/15 2/1/2014 

Verse boter, in EEG-doos   302 318 406 

Vol melkpoeder 268 279 379 

Mager melkpoeder  185 201 330  

Weipoeder   77   81   99 

 
Minder vraag bij voldoende aanbod leidde de afgelopen periode lagere prijzen op de zuivelmarkt. 
Door de verwachte, verder groei in het melkaanbod blijven kopers vooralsnog afwachtend. Wel 
heeft de zwakke euro een positief effect op de export naar de wereldmarkt, maar het wachten blijft 
op een structurele verbetering van de vraag, bijvoorbeeld doordat China weer nadrukkelijker in de 
markt komt. 


