
 

www.milkprices.nl, 5-11-2015 - 1 -  

MELKPRIJSVERGELIJKING SEPTEMBER 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   26,39 28,91   

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,61   26,38 29,32   

DMK DE   0,15   25,19 28,79   

Arla Foods DK DK 0,81     27,92 30,22 1,53 

Hämeenlinnan O. FI     1,94 39,71 39,17 1,94 

Bongrain (Basse Normandie) FR 1,04     33,30 33,38   

Danone (Pas de Calais) FR       35,72 33,99   

Lactalis (Pays de la Loire) FR       32,16 32,75   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     35,91 34,52   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,13 0,40 1,99 36,41 35,26   

First Milk (compositional) UK 1,99 1,33   25,26 28,54   

Glanbia IE       23,99 27,64   

Kerry Agribusiness IE       26,52 28,80   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   38,29 40,25   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   24,19 27,37 1,02 

FrieslandCampina NL 0,05 0,75   27,71 30,84 2,92 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         30,32 31,86   

Emmi CH   3,22 3,57 54,03 50,87   

Fonterra 3) NZ       21,67 22,70   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,17     35,97 37,37   

 
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 september 2015 uit op gemiddeld € 30,32 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,55 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van 
september 2014 is dit een daling van € 7,26 ofwel 19,3%. 
 
Na de (geringe) stijgingen in de vorige 2 maanden zijn de melkprijzen in september gemiddeld 
gedaald. 
Nadat Milcobel gedurende de periode maart – augustus de melkprijzen niet heeft veranderd, is de 
melkprijs in september met € 2,1 per 100 kg standaardmelk verlaagd. In deze berekende melkprijs is 
de toeslag uit het crisisfonds (voorzien € 2,70/100 liter gedurende 6 maanden) niet meegenomen, 
omdat deze toeslag rechtstreeks aan de melkveehouders – dus niet via het melkgeld – wordt 
uitbetaald. Dit in tegenstelling tot de overeenkomst in Frankrijk. De Franse afspraken over hogere 
opbrengstprijzen voor consumptiemelk, boter en kaas (Emmenthal) in Frankrijk werken wel door in 
de melkprijzen, die aan de Franse melkveehouders worden uitbetaald. Omdat het slechts een deel 
van de zuivelproducten geldt en per zuivelonderneming verschilt, kunnen hiermee de relatief hoge 
Franse melkprijzen niet volledig verklaard worden. Overigens zijn de meeste Franse melkprijzen in 
september wel duidelijk verlaagd, maar dat komt vooral door het seizoenseffect. In Frankrijk zijn de 
melkprijzen in de zomer vaak hoger, mede om de melkproductie in deze maanden te stimuleren. 
 
First Milk (- € 1,0), Glanbia (- € 1,0), DMK (- € 1,0) en Müller (- € 0,5) hebben in september de 
melkprijzen verlaagd. Arla en FrieslandCampina hebben in september hun melkprijzen niet gewijzigd 
en voor oktober prijsverhogingen aangekondigd (Arla + € 0,6 en FC + € 0,5). Voor november blijft de 
melkprijs van Arla gelijk, terwijl FrieslandCampina een verhoging heeft aangekondigd van € 0,7 per 
100 kg standaardmelk. 
 
Prijswijzigingen september 2015 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: -2,1, melkprijs exclusief toeslag uit crisisfonds  
 
Muller: -0,5 
DMK: -1,0 
 
Arla: ongewijzigd, oktober + 0,5, november ongewijzigd 

 
Hameenlinnan Osuusmeijeri: ongewijzigd 
 
Bongrain: -1,7 
Danone (A-prijs): - 1,6 
Lactalis: -1,1 
Sodiaal (A-prijs): ongewijzigd 
Het is niet eenvoudig een verklaring te geven voor de relatief hogere Franse melkprijzen. De  
volgende factoren spelen daarbij een rol. 
Bij het vaststellen van de melkprijzen kan door de zuivelondernemingen gebruik gemaakt worden 
van door het CNIEL berekende marktindicatoren. Omdat deze indicatoren zijn gebaseerd op de 
zuivelopbrengsten en het melkprijsverschil met Duitsland (minus een franchise) in de voorgaande 3 
maanden werken prijsverhogingen en – verlagingen op de zuivelmarkt in Frankrijk vertraagd door. 
Vergeleken met vorig jaar zijn de melkprijzen in Frankrijk op dit moment relatief minder gedaald. 
Ook de forse daling van de Europese melkprijzen na de zomer van 2014 kwam vertraagd tot 
uitdrukking in de Franse melkprijzen. 
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In juli hebben vertegenwoordigers van de melkveehouders, zuivelindustrie en de 
groothandel/supermarkten onder druk van protestacties van melkveehouders afspraken gemaakt 
om de melkprijs te verhogen. Als gevolg hiervan worden de prijzen van bepaalde zuivelproducten 
(boter, room, Emmentaler kaas, consumptiemelk) op een niveau gehouden overeenkomend met 
een melkprijs voor de melkveehouders van € 34 per 100 liter. Wellicht is dit de belangrijkste factor, 
waarbij overigens wel beseft moet worden dat slechts een deel van de geproduceerde 
zuivelproducten onder deze afspraak valt. 
Tot slot heeft het uitgangspunt, dat de melkprijzen in de LTO Internationale Melkprijsvergelijking 
worden berekend op basis van de zogenaamde A- prijzen van Danone en Sodiaal. Deze 2 
zuivelondernemingen passen een systeem toe van A- en B – melkprijzen. De B – prijzen zijn 
gebaseerd op de opbrengstprijzen van boter en mager melkpoeder en zijn dit jaar lager dan de A- 
prijzen (zie grafiek). 
 

 
 
Omdat de B- prijs geldt voor een beperkt deel van de melkproductie is het effect hiervan op de 
berekende melkprijzen ook beperkt. Het maandelijkse A – volume (is de hoeveelheid melk waarvoor 
de A- prijs wordt uitbetaald) is bij Sodiaal 90% van het maandelijkse quotum. Voor het 
standaardbedrijf met 500.000 kg melk op jaarbasis is het maandelijkse quotum 90% van 500.000 is 
37.500 kg. Voor de resterende hoeveelheid wordt de B – prijs uitbetaald. Danone hanteert 
maandelijks variërende percentages, namelijk 8,5% van november t/m april, 9,5% in mei en 12% in 
de maanden juni t/m oktober. Wanneer in de melkprijsvergelijking rekening zou worden gehouden 
met A- en B - prijzen, dan dalen de berekende melkprijzen van Danone en Sodiaal in de periode 
januari t/m september gemiddeld met € 0,1 respectievelijk € 0,9 per 100 kg melk. 
 
Dairy Crest: +1,2 als gevolg van een hogere seizoenstoeslag. Een deel van deze hogere toeslag is 
overigens weer teniet gedaan door de daling van het Britse pond t.o.v. de euro. In oktober blijven de 
melkprijzen ongewijzigd, terwijl voor november en december prijsverlagingen van respectievelijk 1,5 
en 0,6 pence per liter zijn aangekondigd ofwel in totaal bijna € 3 per 100 kg. 
First Milk (A-prijs): -1,0 (voorlopig). De melkprijs van augustus is met terugwerkende kracht 
gecorrigeerd van € 27,00 naar € 26,29 per 100 kg. 
 
Glanbia: -1,0, prijs exclusief uitkering door de coöperatie van 1 cent per liter. 
Kerry: ongewijzigd 
 
Granarolo: ongewijzigd 
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DOC Kaas: ongewijzigd 
FrieslandCampina: ongewijzigd, oktober + 0,5 en november + 0,7 
 
Emmi: -1,2 door prijsverlaging en koersdaling Zwitserse Frank t.o.v. de euro 
 
Fonterra: -0,9 volledig als gevolg van koersdaling Nieuw-Zeelandse dollar t.o.v. de euro 
  
USA: -0,8. Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 16,27 in augustus 
naar $ 15,82 per hundredweight (45,36 kg) in september. 
 
MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
 

 4/11/15 30/09/15 2/1/2014 

Verse boter, in EEG-doos  302 289 406 

Vol melkpoeder 249 231 379 

Mager melkpoeder  178 177 330  

Weipoeder 55 58   99 

 
Sinds eind augustus is de markt wat opgeleefd en zijn de prijzen duidelijk omhoog gegaan. 
In oktober zijn de prijzen gestabiliseerd: de markt lijkt nog onzeker over de verdere richting van de 
ontwikkeling, omdat er nog geen structurele veranderingen in vraag en aanbod lijken te zijn. 


