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MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2016 
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   26,39 27,74   

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,61   27,37 28,05   

DMK DE   0,15   26,18 27,20   

Arla Foods DK DK 0,84     28,66 29,08 1,53 

Bongrain (Basse Normandie) FR 1,18     30,15 32,40   

Danone (Pas de Calais) FR       32,17 32,93   

Lactalis (Pays de la Loire) FR       29,30 31,71   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     31,68 32,78   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,13 0,39   30,65 34,00   

Glanbia IE       23,99 26,21   

Kerry Agribusiness IE       25,56 27,88   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   38,29 38,68   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   25,16 26,32 1,02 

FrieslandCampina NL 0,05 0,75   28,44 29,71 2,92 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         28,86 30,34   

Emmi CH   3,21   50,06 51,55   

Fonterra 3) NZ       21,22 21,83 -0,69 

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     32,16 35,64   

 
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 januari 2016 uit op gemiddeld € 28,86 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,54 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van januari 
2015 is dit een daling van € 2,87 ofwel 9,0 %. 
 
In januari zijn de meeste melkprijzen verlaagd. De berekende melkprijs van het Britse Dairy Crest 
daalde het meest (€ 3,2 per 100 kg), maar dat komt door het vervallen van de seizoenstoeslag en de 
daling van het Britse pond ten opzichte van de euro. Ook de melkprijs van Lactalis daalde fors (€ 1,8) 
gevolgd door DMK en DOC (elk minus € 1,0) ,FrieslandCampina (- € 0,7), Sodiaal (- € 0,6), Muller (- € 
0,5) en Bongrain (- € 0,3). De melkprijzen van Milcobel, Glanbia, Kerry en Granarolo bleven 
ongewijzigd, terwijl de berekende melkprijs van Danone als enige steeg (+ € 1,5). De berekende 
melkprijs van Arla steeg iets (+ € 0,1) als gevolg van een wijziging in de verhouding eiwit- en vetprijs. 
 
Voor de komende maanden hebben Arla ( februari - € 1,0) en FrieslandCampina ( maart - € 0,7) 
evenals het Britse Dairy Crest (- € 2,0 in maart) prijsverlagingen aangekondigd. 
 
Met ingang van januari 2016 worden de melkprijzen van het Britse First Milk en het Finse 
Hameenlinnan Osuusmeijeri niet langer berekend. Dit komt o, omdat de melkprijsgegevens niet 
langer worden aangeleverd en daarom is besloten op korte termijn andere zuivelondernemingen toe 
te voegen. Door deze wijziging is het gemiddelde van nu 14 zuivelondernemingen niet langer 
vergelijkbaar met het gemiddelde van de 16 ondernemingen in de voorgaande publicaties. Wel 
wordt in het rekenmodel met terugwerkende kracht vanaf januari 2010 gerekend met het (nieuwe) 
gemiddelde van 14 melkprijzen. Dus de daling van € 0,54 respectievelijk € 2,87 heeft betrekking op 
het gemiddelde van 14 zuivelondernemingen en dus niet het eerder gepubliceerde gemiddelde. 
 
Prijswijzigingen januari 2016 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: ongewijzigd 
 
Muller: -0,5 
DMK: -1,0, februari ongewijzigd 
 
Arla: Vanaf januari is de verhouding van de eiwit- en vetprijs veranderd van 1,5 naar 1,6. Als gevolg 
hiervan neemt de berekende melkprijs voor standaardmelk iets toe, namelijk + 0,1. Februari -1,0 en 
maart ongewijzigd. 

 
Bongrain: -0,3 
Danone (A-prijs): + 1,5. 
Lactalis: - 1,8 
Sodiaal (A-prijs): -0,6 
 
Dairy Crest:- 3,2 als gevolg vervallen seizoenstoeslag en daling Britse pond ten opzichte van de euro. 
Februari ongewijzigd, maar vanaf maart prijsverlaging aangekondigd van 1,6 ppl ofwel zo’n 2 euro. 
 
Glanbia: ongewijzigd, prijs exclusief uitkering door de coöperatie van 1 cent per liter. 
Kerry: ongewijzigd 
 
Granarolo: ongewijzigd 
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DOC Kaas: -1,0 door een prijs verlaging van -0,3 en het verwerken van de ledentoeslag in de 
melkprijs. 
FrieslandCampina:– 0,7, februari ongewijzigd, maart -0,7. 
 
Gemiddeld: -0,54. 
 
Emmi: -1,5 als gevolg van een prijsverlaging en koersdaling Zwitserse franc. 
 
Fonterra: Op 28 januari heeft Fonterra haar prognose voor het lopende melkprijsjaar 2015/16 
verlaagd van 4,60 NZD per kg milk solids (=vet en eiwit) naar 4,15. Uitgaande van een geschat 
dividend van 0,50 is met terugwerkende kracht vanaf juni 2015 de berekende melkprijs van Fonterra 
gebaseerd op 4,65 per kg milk solids (was 5,10). 
  
USA: -2,1. Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 14,44 in 
december naar $ 13,72 per hundredweight (45,36 kg) in januari. 
 
MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
 

 2/3/2016 3/2/16 7/1/2015 

Verse boter, in EEG-doos  236 264 272 

Vol melkpoeder 186 195 221 

Mager melkpoeder  163 165 173  

Weipoeder 50 51   74 
 
Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in noordwest Europa wordt nog steeds veel 
meer melk geproduceerd. Buiten Europa neemt de groei wat af. In Nieuw-Zeeland ligt de 
melkproductie sinds de start van het nieuwe melkseizoen op een lager niveau dan vorig jaar, hoewel 
de achterstand minder groot is dan eerst werd voorspeld. In de VS was in de laatste maanden van 
2015 een vertraging in de groei van de melkplas waarneembaar en lag de productie in afgelopen 
januari slechts 0,3% boven januari 2015. 
 
De fundamenten in de zuivelmarkt, namelijk de reeds lange tijd achterblijvende mondiale vraag en 
het te grote aanbod, blijven onveranderd. Door deze disbalans lopen voorraden op en blijven de 
prijzen onder druk staan. De mager melkpoederprijs beweegt zich rond het interventieprijsniveau. 
Langzamerhand lopen in de EU de voorraden van mager melkpoeder, zowel publiek als particulier, 
op. De prijs van boter en vol melkpoeder heeft de bodem nog niet bereikt en beweegt zich verder 
naar beneden. In februari is als gevolg daarvan ook de EU boterprijs steeds dichter het 
interventieniveau genaderd. 
 
Dat de markt nog steeds onder druk staat, blijkt ook uit de uitkomsten van de GDT veilingen sinds 
medio januari. Zowel de prijzen van mager en vol melkpoeder als de veilingprijs van boter gingen 
fors onderuit. Hoewel deze terugval met een lichte plus in de algemene GDT index begin maart 
(+1,4%) tot stilstand kwam, lijkt vooralsnog geen sprake van een echte kentering in de markt. 
 


