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MELKPRIJSVERGELIJKING FEBRUARI 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   29,54 34,32 0,97 

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,31   28,54 34,44   

DMK DE   0,15   28,16 34,83   

Arla Foods DK DK 0,85     29,25 36,05 1,53 

Hämeenlinnan O. FI       37,79 43,11 2,52 

Bongrain (Basse Normandie) FR 1,18     32,90 36,75   

Danone (Pas de Calais) FR       32,82 36,75   

Lactalis (Pays de la Loire) FR       32,43 36,12   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     33,11 37,60   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,13 0,39   35,63 38,81   

First Milk (compositional) UK 1,05 1,31   28,33 35,01   

Glanbia IE       30,44 35,17   

Kerry Agribusiness IE       30,37 35,59   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   41,20 44,23   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   29,03 33,20 1,03 

FrieslandCampina NL 0,05 0,75   30,63 36,29 2,83 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         31,88 36,77   

Emmi CH   3,31 -2,75 52,47 51,63   

Fonterra 3) NZ       24,69 26,72   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     33,78 40,49   

 
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 februari 2015 uit op gemiddeld  
€ 31,88 per 100 kg standaardmelk. Een daling van € 0,21 ten opzichte van de vorige maand. Ten 
opzichte van februari 2014 is dit een daling van € 9,11 ofwel 22,2%. 
  
De meeste zuivelondernemingen hebben de melkprijzen in februari ten opzichte van januari niet 
gewijzigd. Uitzonderingen zijn DOC Kaas en FrieslandCampina met stijgingen van € 1,43 
respectievelijk € 1,21 per 100 kg, terwijl de berekende Franse en Britse melkprijzen zijn gedaald. 
Meest opvallend was de daling van de melkprijs van Hameenlinnan Osuusmeijeri met €  -2,73. Sinds 
oktober 2014 is de berekende melkprijs van deze Finse coöperatie gedaald met in totaal € 8,56 per 
100 kg. 
 
In maart en april zullen de melkprijzen van Arla (april + 1,55) en FrieslandCampina stijgen (maart + 
2,43, april -0,73 ofwel per saldo +1,70). 
 
Diverse zuivelondernemingen hebben over 2014 een nabetaling uitgekeerd en/of aangekondigd. De 
voorlopige berekende nabetalingen over 2014 zijn in euro per 100 kg (tussen () 2013): 
Arla 1,53 (2,01), FrieslandCampina 2,83 (2,91), DOC Kaas 1,03 (2,31), Glanbia 0,49 en Kerry 0,20. 
 
Prijswijzigingen februari 2015 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: Ongewijzigd 
 
Muller: Ongewijzigd 
DMK: Ongewijzigd 
 
Arla: -0,04 (als gevolg van geringe koersaanpassing), maart ongewijzigd, april +1,55 
De voorlopige nabetaling over 2014 is gebaseerd op een nabetaling van 4,05% van de basiswaarde 
(exclusief kwaliteitstoeslag). Dit komt overeen met 11,5 DKK ofwel € 1,53 per 100 kg. Een deel van 
deze nabetaling (4,1 DKK) wordt uitgekeerd in de vorm van ledencertificaten. 
 
Hameenlinnan Osuusmeijeri: - 2,73. Januari correctie van € 41,97 naar € 40,52. 
 
Bongrain: -0,5 
Danone (A-prijs): -0,9  
Lactalis: -0,3 
Sodiaal (A-prijs) : -0,5  
 
Dairy Crest:  -0,3,maart – 2,0, t/m juni geen verdere prijsdaling 
First Milk:-0,8, maart ongewijzigd, april -1 (vanaf april A-prijs) 
 
Glanbia: Ongewijzigd. 
De melkprijs van januari is achteraf iets aangepast van € 30,50 naar € 30,44, omdat gecorrigeerd 
werd voor een BTW percentage van 5,0%, terwijl deze met ingang van 1 januari 5,2% is. 
Over 2014 is een extra betaling gedaan van € 0,5 per 100 liter geleverde melk. Deze betaling (€ 0,49 
per 100 kg) is met terugwerkende kracht verwerkt in de maandelijkse melkprijzen en dus ook het 
voortschrijdend gemiddelde van de laatste 12 maanden. 
Tot dusver zijn nog geen seizoenstoeslagen opgenomen in de berekende melkprijzen, omdat nog 
aanvullende informatie ontbreekt. 
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Kerry: Ongewijzigd. 
Kerry heeft over 2014 ook een extra betaling gedaan, namelijk € 0,22 per liter (inclusief BTW). Deze 
betaling, € 0,20 per 100 kg excl. BTW is net als bij Glanbia verwerkt in de maandelijkse melkprijzen 
en het voortschrijdend gemiddelde. 
 
Granarolo: februari en maart geen wijzigingen. 
 
DOC Kaas: +1,4. 
Over 2014 is een voorlopige nabetaling berekend van € 1,03, bestaande uit 1% toeslag op de 
voorschotmelkprijs plus een ledentoeslag van € 0,68. Met terugwerkende kracht vanaf januari 2014 
zijn de berekende maandelijkse melkprijzen van DOC Kaas aangepast. Op basis van het recent 
gepubliceerde jaarverslag wordt bij DOC Kaas uitgegaan van een gemiddelde duurzaamheidstoeslag 
van € 0,84 (was 0,23 weidegangtoeslag). 
FrieslandCampina: + 1,2,maart + 2,4 en april -0,7. 
Met terugwerkende kracht vanaf januari 2014 zijn de berekende maandelijkse melkprijzen van 
FrieslandCampina iets aangepast. Op basis van het recent gepubliceerde jaarverslag wordt uitgegaan 
van een gemiddelde weidegangtoeslag van € 0,29 (was 0,31). 
 
Emmi: +0,3. 
De stijging van de berekende melkprijs van het Emmi komt door de (verdere) koersstijging van de 
Zwitserse Frank ten opzichte van de euro. Uitgedrukt in nationale valuta is de berekende melkprijs 
gedaald met 1,33 naar 55,72 CHF per 100 kg. 
 
Fonterra: -0,3. 
Onlangs heeft Fonterra bij de presentatie van de halfjaar cijfers de verwachte melkprijs voor het 
lopende seizoen 2014/15 gehandhaafd op 4,7 NZD per kg vet en eiwit. Omdat het aanvullende 
dividend iets lager wordt ingeschat, namelijk 20-30 cent, is bij de melkprijsvergelijking uitgegaan van 
een melkprijs (inclusief dividend) van 4,95 NZD (is 4,7 + 0,25, was 4,7 + 0,3). 
 
USA: -0,5 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs in februari gedaald met $ 0,71 naar 15,46 
$ per hundredweight (45,36 kg). 
 
MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
 

 1/04/15 4/03/15 2/1/2014 

Verse boter, in EEG-doos   318 342 406 

Vol melkpoeder 279 283 379 

Mager melkpoeder  201 220 330  

Weipoeder   81   86   99 

 
Na stijgingen in januari en februari zijn de Nederlandse noteringen in maart gedaald. Sinds begin 
maart is er echter sprake van een kentering in de markt. De verwachting van een stijgend aanbod na 
het einde van de quotering plus voldoende dekking voor de korte termijn leidt tot een afwachtende 
houding bij kopers. 


