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MELKPRIJSVERGELIJKING juni 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   35,01 31,64 0,47 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   34,79 30,07   

DMK DE   0,15   33,90 29,00   

Arla Foods DK DK 0,96     32,81 30,47 1,25 

Valio FI       35,10 34,87 0,68 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     33,49 31,62   

Danone (Pas de Calais) FR       34,16 32,54   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   30,84 31,03   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     32,10 31,55 0,19 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33 -2,49 29,05 29,29   

Dairygold IE 0,39     33,80 29,46   

Glanbia IE       32,86 28,42   

Kerry Agribusiness IE       32,98 29,02   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   38,77 37,59   

FrieslandCampina NL       35,75 31,60 3,30 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,69 31,21   

Hochwald Milch eG DE 0,76 0,76   33,17 28,90 0,59 

Emmi CH   3,23   47,44 47,12   

Fonterra 3) NZ       34,23 33,28   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,16     36,97 37,35   

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 juni 2017 uit op gemiddeld € 33,69 per 100 kg 
standaardmelk. Een stijging van € 0,51 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van juni 2016 
ligt de gemiddelde melkprijs € 7,62 ofwel 29,2 % hoger. 
 
Dat het melkprijsverschil met vorig jaar zo groot is, komt niet alleen door de goede melkprijzen dit 
jaar, maar ook omdat in juni 2016 de melkprijzen een dieptepunt bereikten. Vanaf april dit jaar 
liggen de maandelijkse melkprijzen boven het 5-jarig gemiddelde (van 2012 t/m 2016). 
 
Deze maand heeft het Duitse Müller de melkprijs het meest verhoogd, namelijk met € 2 per 100 kg. 
DMK, Savencia en alle Ierse ondernemingen hebben de melkprijs met € 1,0 verhoogd. Ook de 
berekende melkprijzen van FrieslandCampina (+ € 0,7), Danone (+ € 0,5) en Lactalis (+ € 0,5) zijn 
gestegen. De melkprijs van Dairy Crest is als enige gedaald met € 1,6. Net als in juni wordt de 
melkprijs van Dairy Crest ook in juli verlaagd met 1 pence per liter(ppl). Voor september is een 
prijsverhoging van 1 ppl aangekondigd. 
 
De komende maanden zullen de melkprijzen verder stijgen. Voor juli en augustus zijn 
prijsverhogingen aangekondigd door DMK van in totaal € 4,0 ,Arla € 2,7 ,FrieslandCampina € 1,7 en 
Lactalis (inclusief september) € 4,0 per 100 kg. 
 
Buiten Europa stijgen de melkprijzen ook. Fonterra heeft onlangs haar melkprijsprognose voor het 
lopende melkprijsjaar verhoogd met 0,25 NZD per kg vet en eiwit. Inclusief ingeschat dividend van 
0,50 NZD wordt voor 2017/18 een melkprijs van verwacht van 7,25 NZD per kg vet en eiwit ofwel 
 € 35,45 per 100 kg melk. In 2016/17 is de voorlopige melkprijs 6,65 NZD. 
De Amerikaanse klasse III melkprijs is gestegen van $ 15,57 naar 16,64 per cwt. Dit is in juni 
omgerekend € 36,97 per 100 kg standaardmelk. 
 
Prijswijzigingen juni 2017 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: + 1,0 
 
Muller: +2,0 
DMK: + 1,0 juli + 2,0 en augustus +2,0 
Vanaf januari 2016 is met terugwerkende kracht de berekende melkprijs verhoogd door een 
aanpassing van de duurzaamheidstoeslag (Milkmasterbonus). Volgens het DMK jaarverslag 2016 is 
gemiddeld € 0,6 per 100 kg uitgekeerd. In de melkprijsberekening is deze premie daarom verhoogd 
van 0,5 naar € 0,6 per 100 kg. 
 
Arla: ongewijzigd, juli +1,7 en augustus + 1,0 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties.  
 
Savencia:  + 1,0 en juli + 1,5 
Danone (A-prijs): + 0,5 
Lactalis: +0,1. Juli + 2,0, augustus + 1,0 en september + 1,0. 
De berekende melkprijzen van maart tot en met mei zijn verlaagd met gemiddeld € 0,65 per 100 kg  
vanwege een correctie van de basisprijs. 
Sodiaal (A-prijs): ongewijzigd, juli + 2,9 
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Over 2016 heeft Sodiaal een nabetaling uitgekeerd van € 2 per 1.00 liter ofwel € 0,19 per 100 kg 
melk. 
 
Dairy Crest: -1,6 ( -1 pence per liter (ppl), juli – 1 ppl en in september + 1ppl 
 
Dairygold: + 1,0 
Glanbia Ingredients Ireland: + 1,0 
Kerry: +1,0 
 
Granarolo: voorlopig ongewijzigd 
 
FrieslandCampina: + 0,7 juli + 0,5 en augustus + 1,2 
 
Gemiddeld: + 0,51 
De vorige maand gepubliceerd melkprijs van mei is gecorrigeerd van € 33,28 naar € 33,18 (zie 
opmerkingen bij DMK en Lactalis). 
 
Hochwald eG: ongewijzigd 
 
Emmi: + 3,8 door het vervallen van de seizoensheffing 
 
Fonterra: + 3,7 vooral door een prijsstijging en deels door de gestegen koers van de Nieuw-
Zeelandse dollar ten opzichte van de euro. 
Op basis van de meest recente prognose van Fonterra is voor het huidige melkprijsjaar 2017/18 
vanaf juni een melkprijs berekend op basis van 7,25 NZD per kg vet en eiwit ( is melkprijs 6,75 plus 
verwacht dividend van 0,50). Omgerekend is dit € 35,45 per 100 kg melk. In mei – de laatste maand 
van het vorige seizoen 2016/17 - is uitgegaan van de voorlopige melkprijs van 6,65 NZD (=6,15 + 
0,50).  
 
USA: +1,6 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 15,57 in mei naar $ 16,44 
per hundredweight (45,36 kg) in juni. 
 
MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
(Bron: ZuivelNL) 

 26/7/17 12/7/17 gemiddelde 2016 

Verse boter, in EEG-doos  619 614 325 

Vol melkpoeder 305 295 225 

Mager melkpoeder  174 179 180 

Weipoeder 83 85   64 

 
De EU melkaanvoer bleef in mei nagenoeg stabiel. Hiermee werd geen vervolg gegeven aan de lichte 
groei in de maanden maart en april. De ontwikkeling binnen de EU liet in mei een wisselend beeld 
zien. Terwijl het volume in Duitsland, Frankrijk en ook in Nederland daalde, nam de aanvoer in 
vooral Ierland en Polen sterk toe. 
Elders in de wereld is sprake van een stijging van de melkaanvoer. In Nieuw-Zeeland nam deze in 
zowel maart als april relatief sterk toe, hoewel in mei het volume licht daalde. In Zuid-Amerika lijkt 
de lange periode van krimp afgesloten te zijn. In Argentinië en Uruguay vond in de afgelopen 
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maanden een herstel plaats van het volume. De melkproductie van de VS groeit al geruime tijd met 
gemiddeld rond 2%. 
 
De zuivelmarkt laat net als een aantal maanden geleden weer twee gezichten zien. Enerzijds staan 
de prijzen van mager melkpoeder onder druk, wat het gevolg is van afgenomen vraag en 
toenemende concurrentie op de wereldmarkt vanuit vooral de VS. In juni heeft de Europese 
Commissie ook een klein volume interventiepoeder verkocht. Anderzijds ligt de Nederlandse 
notering van boter op een ongekend hoog niveau (ruim boven de 600 euro per 100 kg), bereikt na 
maanden van onafgebroken stijging. De notering van vol melkpoeder blijft al een tijdje min of meer 
hangen op hetzelfde niveau, voornamelijk ondersteund door de hoge vetprijzen. 


