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MELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 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   28,49 29,40   

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,61   26,87 30,14   

DMK DE   0,15   26,18 29,58   

Arla Foods DK DK 0,81     27,92 30,85 1,53 

Hämeenlinnan O. FI     1,94 39,72 39,70 1,94 

Bongrain (Basse Normandie) FR 1,04     34,98 33,89   

Danone (Pas de Calais) FR       37,36 34,23   

Lactalis (Pays de la Loire) FR       33,23 33,21   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     35,91 34,96   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,14 0,41   35,24 35,68   

First Milk (compositional) UK 2,04 1,36   27,00 29,45   

Glanbia IE       24,98 28,27   

Kerry Agribusiness IE       26,52 29,31   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   38,29 40,71   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   24,19 28,04 1,02 

FrieslandCampina NL 0,05 0,75   27,71 31,57 2,92 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         30,91 32,44   

Emmi CH   3,26 3,62 55,26 50,81   

Fonterra 3) NZ       22,58 22,79   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,17     36,74 38,27   

 
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 augustus 2015 uit op gemiddeld € 30,91 per 100 kg 
standaardmelk. Een stijging van € 0,07 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van augustus 
2014 is dit een daling van € 7,69 ofwel 19,9%. 
 
Net als vorige maand is er sprake van een geringe stijging van de gemiddelde melkprijs en opnieuw 
komt dit vooral door de toename van enkele Franse melkprijzen (Bongrain en Sodiaal). Hoewel de 
indruk is gewekt, dat er in Frankrijk overeenstemming was over de ontwikkeling van de melkprijzen, 
komt dit niet eenduidig tot uitdrukking in de melkprijzen. Zo heeft Lactalis als gevolg van de 
onderhandelingen besloten de melkprijzen van augustus tot en met december met € 4 per 1.000 
liter te verhogen, terwijl Sodiaal in augustus een ‘anticipatietoeslag’ van € 20 per 1.000 liter heeft 
uitgekeerd. De Franse melkprijzen liggen wel duidelijk boven het gemiddelde van alle 
ondernemingen en zijn in vergelijking met vorig jaar relatief minder gedaald. 
 
In België was wel sprake van een echt akkoord. Belgische melkveehouders ontvangen gedurende 6 
maanden een crisistoeslag uit een fonds bijeengebracht door de retail via een vast bedrag van 14 
cent per liter verkochte consumptiemelk. Op basis van hun quotum per 31 maart 2015 hebben 
melkveehouders een eerste betaling ontvangen van 2,2 cent per liter. Deze toeslag wordt 
rechtstreeks – dus niet via het melkgeld - uitbetaald en daarom bij de berekening van de melkprijs 
van Milcobel buiten beschouwing gelaten. 
 
De hogere melkprijs van het Finse Hameenlinnan Osuusmeijeri komt door de seizoenstoeslag vanaf 
augustus. DMK en Arla hebben in augustus de melkprijzen met € 1 verlaagd en FrieslandCampina 
met € 1,50 per 100 kg. De melkprijsdaling van DOC is beperkt tot € 0,50, omdat besloten is de 
nabetaling over 2015 (doelstelling 2%) reeds in het voorschot uit te betalen. 
 
Voor september en oktober hebben Arla en FrieslandCampina aangekondigd de melkprijzen niet te 
wijzigen respectievelijk met € 0,50 per 100 kg te verhogen.  
 
Fonterra heeft de verwachte melkprijs voor het lopende melkprijsjaar 2015/16 verhoogd met 0,75 
NZ$ per kg vet en eiwit ofwel zo’n € 3,4 per 100 kg standaardmelk. Hiermee komt de melkprijs van 
Fonterra voor augustus uit op € 22,58 per 100 kg. 
 
Prijswijzigingen augustus 2015 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: ongewijzigd 
 
Muller: Ongewijzigd. De kwantumtoeslag van Muller is met terugwerkende kracht gecorrigeerd 
vanaf juli 2014, waardoor de berekende melkprijzen met € 0,31 zijn verhoogd. 
DMK: -1,0, september -1,0 
 
Arla: -1,0, september ongewijzigd en oktober + 0,5 

 
Hameenlinnan Osuusmeijeri: + 1,9 als gevolg van seizoenstoeslag 
 
Bongrain: +1,1 
Danone (A-prijs): - 0,4 
Lactalis: -0,3 
Sodiaal (A-prijs): +3,1 
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Dairy Crest: in euros (bijna) ongewijzigd. De prijsstijging van + 0,25 ppl is teniet gedaan door de 
daling van het Britse pond t.o.v. de euro, september ongewijzigd  
First Milk (A-prijs): -0,3 (voorlopig), september -0,3 
 
Glanbia: ongewijzigd, prijs exclusief uitkering door de coöperatie van 1 cent per liter. 
Kerry: ongewijzigd 
 
Granarolo: ongewijzigd 
 
DOC Kaas: -0,5 
FrieslandCampina: – 1,5, september ongewijzigd en oktober + 0,5 
 
Emmi: -1,7 vooral door koersdaling Zwitserse Frank 
 
Fonterra: Fonterra heeft voor het lopende seizoen vanaf juni 2015 de verwachte melkprijs verhoogd 
van 4,30 naar 5,05 NZD per kg milk solids. Deze melkprijs is inclusief een verwacht dividend van 0,45 
NDZ. 
  
USA: -0,4 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs in augustus iets gedaald van $ 16,33 in juli 
naar $ 16,27 per hundredweight (45,36 kg). 
 
MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
 

 30/09/15 2/09/15 2/1/2014 

Verse boter, in EEG-doos  289 262 406 

Vol melkpoeder 231 198 379 

Mager melkpoeder  177 167 330  

Weipoeder 58 54   99 

 
In diverse lidstaten, zoals Ierland, Nederland en Polen wordt veel meer melk geproduceerd. Dit zorgt 
voor extra aanbod, dat niet automatisch door de markt geabsorbeerd kan worden. Ook buiten 
Europa is het aanbod ruim. Tegelijk is reeds langere tijd sprake van tegenvallende vraag. De 
afgenomen koopbereidheid van China en de Russische importban spelen daarbij een belangrijke rol. 
Het ruime aanbod en aanhoudende terughoudendheid bij kopers zorgden vanaf maart tot en met 
eind augustus voor een bijna continue daling van de Nederlandse noteringen. Sindsdien is de markt 
wat opgeleefd en zijn de prijzen omhoog gegaan. Bij mager melkpoeder zorgde vooral de interventie 
voor een ondergrens in de prijs. Bij de andere producten lijkt deze ontwikkeling hoofdzakelijk 
sentiment gedreven te zijn, aangezien er geen duidelijke signalen zijn dat er minder aanbod dan wel 
meer vraag in de markt is. 
Belangrijkste oorzaak van het positievere marktsentiment zijn de resultaten van de laatste drie GDT 
veilingen. De prijzen veerden sterk omhoog als gevolg van de significante reductie van het aanbod 
door het Nieuw-Zeelandse Fonterra op de veiling. Fonterra heeft aangegeven dit te doen, omdat zij 
verwacht dat de melkaanvoer in Nieuw-Zeeland zal dalen en de focus in de productie is verschoven 
naar producten met meer toegevoegde waarde. 


