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MELKPRIJSVERGELIJKING APRIL 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 32,20 0,97 

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,31   30,52 32,86   

DMK DE   0,15   29,15 33,16   

Arla Foods DK DK 0,90     30,74 34,13 1,53 

Hämeenlinnan O. FI     -1,94 35,84 41,95 2,52 

Bongrain (Basse Normandie) FR 1,18     32,12 35,77   

Danone (Pas de Calais) FR       31,16 35,46   

Lactalis (Pays de la Loire) FR       31,50 34,91   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     31,95 36,78   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,13 0,40 -3,03 31,53 37,86   

First Milk (compositional) UK 1,08 1,35   28,11 33,29   

Glanbia IE       28,46 33,03   

Kerry Agribusiness IE       30,37 33,84   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   41,20 43,45   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   29,51 31,51 1,03 

FrieslandCampina NL 0,05 0,75   32,33 34,91 2,83 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         31,44 35,32   

Emmi CH   3,38 -2,82 50,51 50,74   

Fonterra 3) NZ       24,86 23,36   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,17     36,45 39,39   

 
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 april 2015 uit op gemiddeld € 31,44 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,26 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van april 2014 
is dit een daling van € 7,66 ofwel 19,6%. 
 
Dat de melkprijzen in april gemiddeld iets zijn gedaald is niet bijzonder. Meestal dalen de 
melkprijzen in het voorjaar om vervolgens vanaf mei weer te gaan stijgen. Of dat laatste dit jaar ook 
gaat gebeuren is zeer twijfelachtig. Op de zuivelmarkt is sprake van een aanhoudend prijsdruk en 
FrieslandCampina en Arla hebben vanaf mei en juni prijsverlagingen aangekondigd. 
 
In april hebben 4 ondernemingen de melkprijzen verhoogd variërend van + 0,5 (DOC Kaas) tot + 1,6 
(Arla) euro per 100 kg, terwijl 7 zuivelondernemingen de melkprijzen verlaagd hebben. De 
berekende melkprijs van het Britse Dairy Crest is het meest gedaald (minus € 2,9), maar dit komt 
volledig door de seizoensheffing in april. 
 
In maart én april is de door Glanbia Ingredients Ireland uitbetaalde melkprijs verlaagd met € 1 per 
100 liter. Deze prijsverlagingen zijn door de coöperatie Glanbia gecompenseerd via een uitkering aan 
de leden – melkveehouders uit het zogenaamde marktstabilisatiefonds. De berekende melkprijs is 
exclusief deze uitkering. 
 
Het Britse First Milk heeft vanaf april de uitbetalingssystemen aangepast waaronder de invoering 
van een A- en B – systeem. De berekende melkprijs is gebaseerd op de A- prijs. 
 
Het Nieuw-Zeelandse Fonterra heeft eerst op 30 april en later op 28 mei haar prijsverwachting voor 
het lopende seizoen 2014/15 naar beneden bijgesteld van 4,7 naar 4,4 NZD per kg vet en eiwit. 
Inclusief een mogelijk dividend van 0,25 ligt de verwachte melkprijs van 4,65 NZD ver beneden het 
niveau van de afgelopen jaren. In het seizoen 2006/07 lag de melkprijs van Fonterra voor het laatst 
onder de 5 NZD per kg vet en eiwit. 
 
Prijswijzigingen april 2015 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: ongewijzigd 
 
Muller: +1 
DMK: +1 
 
Arla: + 1,5, mei ongewijzigd, juni - 1 
 
Hameenlinnan Osuusmeijeri: ongewijzigd 
 
Bongrain: -0,3 
Danone (A-prijs): -0,9  
Lactalis: -0,8 
Sodiaal (A-prijs) : -0,7 
 
Dairy Crest:  - 2,9 door seizoensheffing 
First Milk:- 0,9 (A-prijs) 
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Glanbia: -1 ,maart achteraf gecorrigeerd met -1, prijzen exclusief uitkeringen door de coöperatie  uit 
marktstabilisatie fonds. 
Kerry: Ongewijzigd. 
 
Granarolo: voorlopig ongewijzigd. 
 
DOC Kaas: +0,5 
FrieslandCampina: april -0,7 mei -1,2, juni -1,5 
 
Emmi: +1,9 door lagere inhouding voor exportkosten (Schoggigesetz) 
 
Fonterra: -1,1 
Fonterra heeft haar prijsverwachting voor het lopende seizoen 2014/15 verlaagd van 4,7 naar 4,4 
NZD per kg vet en eiwit. Uitgaande van een verwacht dividend van 0,25 is de berekende melkprijs 
van Fonterra met terugwerkende kracht vanaf juni 2014 gebaseerd op 4,65 NZD per kg vet en eiwit. 
 
USA: + 0,8 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs in april iets gestegen, namelijk van $ 15,56 
in maart naar 15,81 $ per hundredweight (45,36 kg) in april. 
 
MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
 

 27/05/15 29/04/15 2/1/2014 

Verse boter, in EEG-doos   294 302 406 

Vol melkpoeder 232 268 379 

Mager melkpoeder  175 185 330  

Weipoeder   67   77   99 

 
Door de seizoensmatige piek in de Europese melkaanvoer is er voldoende aanbod. Kopers blijven 
nog steeds terughoudend en stellen orders uit in afwachting van lagere marktprijzen. Hierdoor is 
sprake van aanhoudende prijsdruk. Sinds maart zitten de Nederlandse noteringen in een neergaande 
lijn. 
 
De wereldmarktprijzen laten eenzelfde beeld zien als de ontwikkeling van de Europese prijzen. De 
fors gedaalde prijzen op de GDT veilingen in april en mei weerspiegelen het beeld dat er minder 
vraag is en voldoende aanbod. Positief puntje vanuit Europees perspectief blijft de relatief zwakke 
positie van de euro t.o.v. de dollar, waardoor Europees product momenteel relatief goed 
concurrerend op de wereldmarkt is. 
 
Het is vooralsnog afwachten wanneer het omslagpunt in de markt komt. Hoe de Europese 
melkproductie zich in het quotumloze tijdperk gaat ontwikkelen, speelt hierbij een belangrijke rol. 
Als de groei uiteindelijk meevalt en de internationale vraag tegelijkertijd weer aan gaat trekken, kan 
dit een positieve uitwerking hebben op de marktsituatie. 


