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MELKPRIJSVERGELIJKING juli 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   36,01 32,85 0,47 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   37,27 31,25   

DMK DE   0,15   35,88 30,31   

Arla Foods DK DK 1,01     34,55 31,35 1,25 

Valio FI       36,36 35,04 0,68 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     34,94 32,09   

Danone (Pas de Calais) FR       35,65 32,87   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   33,85 31,81   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     35,11 32,07 0,19 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33   30,13 29,77   

Dairygold IE 0,39     34,80 30,77   

Glanbia IE       33,85 29,98   

Kerry Agribusiness IE       34,42 30,41   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   38,77 37,79   

FrieslandCampina NL       36,24 32,63 3,30 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         35,19 32,07   

Hochwald Milch eG DE 0,76 0,76   33,17 29,81 0,10 

Emmi CH   3,17 3,53 53,35 49,10   

Fonterra 3) NZ       33,98 33,29   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     34,25 37,28   

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 juli 2017 uit op gemiddeld € 35,19 per 100 kg 
standaardmelk. Een stijging van € 1,42 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van juli 2016 
ligt de gemiddelde melkprijs € 8,80 ofwel 33,3 % hoger. 
 
Als gevolg van de verbeterde marktsituatie en deels door een seizoenseffect zijn de melkprijzen in 
juli weer verder gestegen. Gezien de aangekondigde prijsverhogingen zal de gemiddelde melkprijs 
dit jaar nog verder stijgen. Hoewel de recordjaren 2013 en 2014 waarschijnlijk buiten bereik zullen 
blijven, wordt 2017 een goed melkprijsjaar. 
Dat melkveehouders met forse schommelingen in de melkprijzen zullen moeten leven, wordt weer 
eens bevestigd door het grote prijsverschil met vorig jaar (plus € 8,80 per 100 kg ofwel 33,3%). 
 
Bijna alle berekende melkprijzen zijn gestegen. Meest opvallend – in de voorgaande maanden 
stegen de Franse melkprijzen minder dan gemiddeld - is dat de Franse melkprijzen in juli ook 
aanzienlijk zijn gestegen met als uitschieter Sodiaal (+€ 2,9). De komende maanden zullen ook deze 
prijzen verder stijgen. Zo heeft Lactalis verdere prijsverhogingen aangekondigd voor augustus  
(+€ 1,0) en september ( + € 1,0). 
De melkprijs van DMK zal in augustus stijgen met € 1,0 ,terwijl Arla en FrieslandCampina 
prijsverhogingen hebben aangekondigd voor augustus en september van in totaal € 2,0 resp. € 3,2 
per 100 kg. 
 
De melkprijs van Dairy Crest is gestegen als gevolg van het vervallen van de seizoensheffing. De 
relatief lage melkprijs van Dairy Crest komt deels door de waardedaling van het Britse pond, 
waardoor bij de omrekening naar euro’s de melkprijs lager uitkomt. Echter ook zonder deze 
koersdaling zou de melkprijs van Dairy Crest aanzienlijk lager zijn dan het gemiddelde van de EU 
ondernemingen. Overigens heeft Dairy Crest voor september en oktober prijsverhogingen 
aangekondigd van 1 resp. 2 pence per liter ofwel in totaal zo’n € 3,4 per 100 kg. 
 
Prijswijzigingen juli 2017 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: + 1,0 
 
Muller: +2,5 
DMK: + 2,0 en augustus +2,0 
 
Arla: +1,7 augustus + 1,0 en september + 1,0 
 
Valio: +1,3 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties.  
 
Savencia:  + 1,5 
Danone (A-prijs): + 1,5 
Lactalis: + 1,9 (voorlopig) augustus + 1,0 en september + 1,0. 
De berekende melkprijzen van maart t/m juni 2017 zijn gewijzigd door een correctie van de 
gehanteerde basisprijzen. 
Sodiaal (A-prijs): + 2,9 
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Dairy Crest: +1,1  
De prijsdaling van 1 pence per liter (ppl) is gecompenseerd door het vervallen van de seizoensheffing 
(was 2,25 ppl in juni). Augustus ongewijzigd, september + 1ppl en oktober + 2 ppl ofwel  
in totaal + € 3,4. 
 
Dairygold: + 1,0 
Glanbia Ingredients Ireland: + 1,0 
Kerry: +1,4 
 
Granarolo: voorlopig ongewijzigd 
 
FrieslandCampina: + 0,5 augustus + 1,2 en september + 2,0 
 
Gemiddeld: + 1,42  
De vorige maand gepubliceerd melkprijs van juni is gecorrigeerd van € 33,69 naar € 33,77 (zie 
opmerkingen bij Lactalis). 
 
Hochwald eG: ongewijzigd 
Over 2016 heeft Hochwald een nabetaling gedaan van € 0,6 per 100 kg. Van dit bedrag is € 0,5 
ingehouden door de onderneming, zodat de berekende nabetaling uitkomt op € 0,1 per 100 kg. 
 
Emmi: + 3,9 door de seizoenstoeslag in juli 
Vanaf juli 2016 zijn de berekende melkprijzen aangepast door een correctie van de inhoudingen voor 
de marktregelingen. Per saldo zijn hierdoor de berekende melkprijzen van Emmi met zo’n € 2 per 
100 kg gestegen. 
 
Fonterra: -0,3 als gevolg van koerswijziging 
 
USA: -2,7 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 16,44 in juni naar $ 15,45 
per hundredweight (45,36 kg) in juli. 
 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 30/8/17 26/7/17 gemiddelde 2016 

Verse boter, in EEG-doos  685 619 325 

Vol melkpoeder 310 305 225 

Mager melkpoeder  172 174 180 

Weipoeder 76 83   64 

 
De EU melkaanvoer liet in juni een stijging zien van bijna 2%, de eerste groei van betekenis sinds 
lange tijd. Binnen de EU was sprake van een wisselend beeld. Enerzijds nam de aanvoer in vooral 
Ierland en Polen opnieuw sterk toe. Anderzijds daalde het volume in de grote zuivellanden 
Duitsland, Frankrijk en Nederland. Wel is in Duitsland, ten opzichte van de maanden daarvoor, de 
mate van daling afgenomen. 
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Elders in de wereld is sprake van een stijging van de melkaanvoer. In Nieuw-Zeeland nam deze in de 
seizoensmatige lage productiemaand juni sterk toe. In Zuid-Amerika is de lange periode van krimp 
afgesloten. In Argentinië en Uruguay vond in de afgelopen maanden een sterk herstel plaats van het 
volume. De melkproductie van de VS groeit al geruime tijd met gemiddeld rond 2%. 
 
De zuivelmarkt heeft nog altijd twee gezichten. Enerzijds staan de prijzen van mager melkpoeder al 
langere tijd onder druk, wat het gevolg is van afgenomen vraag en toenemende concurrentie op de 
wereldmarkt vanuit de VS en Oceanië. De prijs voor mager melkpoeder bevindt zich momenteel 
weer rond het interventieprijsniveau. Anderzijds ligt de Nederlandse notering van boter op een 
ongekend hoog niveau, 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. Europa speelt met deze hoge prijzen en de ongunstige EUR/USD koers 
verhouding namelijk geen rol van betekenis op de wereldmarkt. 


