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MELKPRIJSVERGELIJKING MAART 2017 
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   34,01 28,51 0,47 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   31,82 27,47   

DMK DE   0,15   31,33 25,61   

Arla Foods DK DK 1,36     35,32 28,63 1,25 

Valio FI       35,10 34,70 0,68 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     32,67 30,66   

Danone (Pas de Calais) FR       32,83 31,80   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   31,95 30,23   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     33,00 30,82   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,34   33,09 27,46   

Dairygold IE 0,39     31,58 25,50   

Glanbia IE       30,88 24,05   

Kerry Agribusiness IE       31,06 25,60   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   38,77 36,95   

FrieslandCampina NL       35,02 28,97 3,30 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,23 29,13   

Hochwald Milch eG DE 0,76 0,76   31,69 26,62 0,59 

Emmi CH   3,28 -3,64 43,41 47,02   

Fonterra 3) NZ       32,38 31,36   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,16     37,17 35,76   

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 2017 uit op gemiddeld € 33,23 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,21 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van maart 
2016 ligt de gemiddelde melkprijs € 5,11 ofwel 18,2 % hoger. 
 
In maart is een einde gekomen aan de stijging van de gemiddelde melkprijs, die begon in juli 2016. 
De – overigens geringe-  daling is vooral een gevolg van enkele seizoensaanpassingen. 
Voor de komende maanden lijken de melkprijzen weinig te veranderen. Zo heeft FrieslandCampina 
aangekondigd de melkprijzen in april en mei niet te zullen wijzigen. Ook de melkprijzen van de 
Franse zuivelondernemingen blijven naar verwachting ongeveer hetzelfde. Hier tegenover staan 
echter prijsverlagingen van Arla (minus € 1,2 en € 1,0 in april respectievelijk mei) en Dairy Crest 
(vanaf juni). 
 
De prijsverlaging van Arla in mei geldt overigens niet voor de Britse leden- melkveehouders. Dit is 
opvallend, want Arla heeft als uitgangspunt dat alle leden in de verschillende landen dezelfde 
melkprijs ontvangen. Wel worden hierbij correcties toegepast om abrupte wijzigingen als gevolg van 
koersaanpassingen te voorkomen. 
 
Door de verslechterde marktsituatie heeft het Britse Dairy Crest aangekondigd de melkprijzen in juni 
en juli elk met 1 pence per liter ofwel in totaal zo’n € 2,4 per 100 kg te verlagen. Wel is met de 
vertegenwoordigers van de producentenorganisatie afgesproken, dat tot en met september de 
melkprijzen niet verder verlaagd worden. Zo weten de Britse melkveehouders in ieder geval waar ze 
de komende maanden aan toe zijn. 
Overigens steeds meer ondernemingen– meestal als gevolg van afspraken met hun 
producentenorganisatie – maken de melkprijzen eerder bekend. Zo maakt bijvoorbeeld het Franse 
Savencia ieder kwartaal de melkprijzen voor de komende 3 maanden bekend. 
 
Voor de eerste maal wordt in deze melkprijsvergelijking de melkprijs van het Duitse Hochwald 
gepubliceerd. Vanaf januari 2015 zijn de maandelijkse melkprijzen van deze onderneming berekend. 
In 2015 verwerkte Hochwald volgens hun jaarverslag in totaal 2,3 miljard kg melk afkomstig van 
5.034 leveranciers, waarvan 3.729 door de leden van de coöperatie Hochwald eG in Zuid- Duitsland. 
De resterende melk is afkomstig van leveranciers aan de fabrieken Lunenburg (Oost- Duitsland) en 
Bolsward (Nederland). De berekende melkprijzen zijn gebaseerd op de coöperatie Hochwald eG. 
Om de reeks niet te verstoren is de melkprijs van Hochwald eG voorlopig niet opgenomen in het 
gemiddelde van de EU zuivelondernemingen. 
 
Prijswijzigingen februari 2017 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: ongewijzigd 
 
Muller: voor de 4e achtereenvolgende maand ongewijzigd. 
DMK: ongewijzigd en in april ongewijzigd. 
 
Arla: +0,5 , april – 1,2 en mei -2,0. 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
Over 2016 is een nabetaling uitgekeerd van 0,70 cent/liter ofwel € 0,68 per 100 kg. 
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Savencia:  -0,5 , april ongewijzigd, mei + 0,4 en juni + 1,5. 
Danone (A-prijs): ongewijzigd 
Lactalis: -0,9 , april – 0,5 en mei ongewijzigd 
Sodiaal (A-prijs): -0,5 
 
Dairy Crest: -0,5 door daling Britse pond ten opzichte van de euro. In april en mei geen 
prijswijzigingen (door seizoensheffingen in deze maanden zal de berekende melkprijs wel dalen), juni 
– 1,2 (-1 pence per liter), juli -1,2 (1 ppl) en augustus t/m september geen wijzigingen. 
 
Dairygold: ongewijzigd 
Glanbia Ingredients Ireland: -2,2 De prijsdaling komt volledig door het vervallen van de 
seizoenstoeslag. 
De seizoenstoeslag van februari 2016 is gecorrigeerd van € 2,83 naar € 2,30 per 100 kg. 
Kerry: ongewijzigd 
 
Granarolo: ongewijzigd 
 
FrieslandCampina: + 1,0,april en mei ongewijzigd. 
Met de melkgeldafrekening van maart zijn de inhoudingen en toeslagen voor de 
duurzaamheidstoeslag (Foqus Planet) over de in 2016 geleverde melk verrekend. De hoogte van de 
toeslag is afhankelijk van het aantal behaalde punten voor diverse duurzaamheidsthema’s. Het 
totale bedrag dat is uitgekeerd aan de melkveehouders, is gelijk aan het totaal aan inhoudingen. 
Daarom is deze toeslag (gemiddeld 0) niet meegenomen in de berekende melkprijs. 
De nabetaling over 2016, zoals vermeld in de vorige publicatie, is gecorrigeerd van € 3,34 naar € 3,30 
per 100 kg. 
 
Gemiddeld: -0,21 
 
Hochwald eG: ongewijzigd 
De berekende melkprijs van Hochwald is inclusief een kwaliteitstoeslag van € 0,76 per 100 kg 
(kiemgetal < 50.000 en celgetal < 250.000) en een volumetoeslag van eveneens € 0,76 per 100 kg 
(40.000 – 45.000 kg melk per maand). Omdat in Duitsland de geleverde hoeveelheid melk in liters 
wordt omgerekend naar kilogrammen met een factor 1,02, wordt bij de berekending van de Duitse 
melkprijzen een correctie van 1,02/1,03 toegepast. 
 
Emmi:- 0,3. 
In de maandelijkse melkprijzen van 2015 is met terugwerkende kracht een nabetaling verwerkt van 2 
CHF ofwel € 1,8 per 100 kg. Naar verwachting wordt in december 2017 de nabetaling over 2016 
bekend gemaakt. 
 
Fonterra: -1,2 als gevolg van een daling van de Nieuw-Zeelandse dollar ten opzichte van de euro. 
 
USA: -2,6. Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 16,88 in februari 
naar $ 15,81 per hundredweight (45,36 kg) in maart. 
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MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
(Bron: ZuivelNL) 

 3/5/2017 5/4/2017 gemiddelde 2016 

Verse boter, in EEG-doos  454 442 325 

Vol melkpoeder 273 262 225 

Mager melkpoeder  175 171 180 

Weipoeder 89 85   64 

 
De EU melkaanvoer bleef in februari met bijna 5% achter. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect 

kwam de daling op ruim 1% uit. Sinds juni 2016 is al sprake van krimp. De grootste dalingen werden 

gemeten in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarentegen laten Polen en Nederland 

(inclusief correctie schrikkeldag) met een groeiend volume een tegengestelde beweging zien. 

Niet alleen in de EU, maar ook in Oceanië (Australië en Nieuw-Zeeland) en Zuid-Amerika (Argentinië, 

Brazilië en Uruguay) is al geruime tijd sprake van een afname van de melkproductie. De VS zijn nog 

altijd het enige exportland van betekenis met een toename in de melkproductie. In zowel januari als 

februari (gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect) werd daar een groei van ruim 2% gerealiseerd. 

De zuivelmarkt laat momenteel twee gezichten zien. Enerzijds bevinden de prijzen van eiwit 

gerelateerde producten als melkpoeder zich op een laag niveau. In het eerste kwartaal lieten de 

noteringen van zowel vol als mager melkpoeder een continu neerwaartse beweging zien. Dit kwam 

voornamelijk door achterblijvende vraag op zowel de Europese markt als op de wereldmarkt. Wel 

lijkt nu de bodem te zijn bereikt vanwege de ondersteuning, die het interventieprijsniveau geeft. 

Anderzijds beweegt de boternotering zich onverminderd op een zeer hoog niveau. Na een 

kortstondige periode van daling is deze sinds half februari weer gaan stijgen. Momenteel ligt de 

Nederlandse boternotering al een aantal weken op een recordniveau. 


