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MELKPRIJSVERGELIJKING APRIL 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   23,27 26,60 0,47 

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,61   24,64 26,91   

DMK DE   0,15   23,21 26,24   

Arla Foods DK DK 0,78     26,79 28,50 1,37 

Savencia (Basse Normandië) FR 0,88     29,00 31,60   

Danone (Pas de Calais) FR       31,12 32,83   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   28,03 30,57   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     29,93 32,43   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,12 0,37 -2,76 23,49 32,29   

Dairygold IE 0,39     22,56 26,01   

Glanbia IE       22,01 24,76   

Kerry Agribusiness IE       23,89 26,73   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   36,35 38,12   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   23,34 25,09   

FrieslandCampina NL   0,75   26,67 28,54 3,49 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         26,29 29,15   

Emmi CH   3,21 -3,57 42,64 50,87   

Fonterra 3) NZ       20,32 20,14   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     30,55 34,61   

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 april 2016 uit op gemiddeld € 26,29 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 1,15 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van april 2015 
is dit een daling van € 4,79 ofwel 15,4 %. 
 
De berekende melkprijzen zijn in april met ongeveer hetzelfde bedrag gedaald als in maart. Met 
uitzondering van het Ierse Glanbia zijn alle melkprijzen verlaagd. 
De melkprijs van het Britse Dairy Crest is het meest gedaald, voor een groot deel als gevolg van de 
seizoensheffing in april. De één na grootste daling komt op naam van het Italiaanse Granarolo 
(minus € 1,9) 
 
Voor de komende maanden zijn verdere prijsverlagingen aangekondigd. De garantieprijs van 
FrieslandCampina daalt in mei met € 2,5 en blijft in juni ongewijzigd. Arla verlaagt de prijzen met € 1 
in mei en € 1,3 in juni. Andere prijsverlagingen betreffen DOC Kaas (en DMK) met € 2,1 in mei en € 1 
in juni en Dairy Crest. Laatstgenoemde verlaagt de prijzen met 0,3 pence per liter (ppl)  in mei en 1 
ppl in juni ofwel in totaal zo’n € 1,5 per 100 kg standaardmelk. 
 
Het Nieuw-Zeelandse Fonterra heeft voor het nieuwe seizoen, dat begint in juni, een openingsprijs 
aangekondigd van 4,25 NZD per kg vet en eiwit. Inclusief een (geschat) dividend van 0,5 komt de 
melkprijs uit op 4,75 NZD ofwel € 21,93 per 100 kg standaardmelk. Deze prijs ligt boven de 
verwachte melkprijs voor het lopende seizoen (4,40 NZD), maar is nog steeds veel lager dan de 
melkprijs in de voorgaande jaren. 
 
Prijswijzigingen april 2016 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: -1,0. De nabetaling over 2015 is gecorrigeerd van € 0,49 naar € 0,47 per 100 kg 
standaardmelk. 
 
Muller: -0,5 
DMK: -1,5 mei - 2,0 en juni -1. 
 
Arla: april -0,9 , mei -1,0 en juni -1,3. 

 
Savencia: -0,6, mede omdat de toeslag voor celgetal is verlaagd. 
Danone (A-prijs): -0,4 
Lactalis: -0,9. Met terugwerkende kracht is de volumetoeslag aangepast, waardoor de melkprijzen 
met c.a. € 0,34 per 100 kg zijn verlaagd. 
Sodiaal (A-prijs): -1,0. Met terugwerkende kracht is de melkprijs verhoogd met € 0,21 per 100 kg 
melk, doordat de zogenaamde ASAP premie is verwerkt in de melkprijzen. Via deze premie worden 
melkveehouders gestimuleerd om de toekomstige melk leveringen zo goed mogelijk te voorspellen. 
Uitgegaan is van een gemiddelde toeslag van € 0,21. 
 
Dairy Crest: - 4,2 voor een groot deel als gevolg van de seizoensheffing in april. Mei – 0,3 en juni – 
1,0 ppl ofwel in totaal - € 1,5. 
 
Dairygold: -1,0 
Glanbia Ingredients Ireland: -ongewijzigd. De berekende melkprijs van Glanbia is exclusief de 
uitkeringen door de coöperatie van 1,9 cent per liter. 
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Kerry: -1,5. Kerry heeft over 2015 een aanvullende betaling gedaan van 0,6 cent per liter inclusief 
BTW ofwel € 0,55 per 100 kg excl. BTW. Dit bedrag is met terugwerkende kracht verwerkt in de 
melkprijzen van 2015. 
 
Granarolo: -1,9 
 
DOC Kaas: -0,9 mei -2,1 en juni -1. 
FrieslandCampina: - 1,0 ,mei -2,5 en juni ongewijzigd. Vanaf januari 2015 is de kwaliteitstoeslag van 
€ 0,05 vervallen, omdat de uitbetaling naar kwaliteit is opgenomen in de Foqus planet toeslag. 
 
Gemiddeld: -1,15 
 
Emmi: -3,1 door lagere A- en B – prijzen en een hogere seizoensheffing. Over de in 2014 geleverde 
melk hebben de melkveehouders in december 2015 een nabetaling ontvangen van € 0,07 per 100 
kg. 
 
Fonterra: Ongewijzigd. 
  
USA: -0,9. Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 13,74 in maart 
naar $ 13,63 per hundredweight (45,36 kg) in april. 
 
MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
 

 1/6/2016 6/1/2016 gemiddelde 2015 

Verse boter, in EEG-doos  270 275 295 

Vol melkpoeder 200 210 235 

Mager melkpoeder  168 167 181  

Weipoeder 55 51   65 

 
De groei van de melkproductie in noordwest Europa zwakt licht af. Ondanks het iets lagere 
groeitempo in Europa is de toename van de mondiale melkplas nog steeds hoofdzakelijk een 
Europese aangelegenheid. De melkproductie in de VS neemt ook toe, hoewel in april de groei lager 
was dan in februari en maart. In Oceanië is het melkseizoen bijna voorbij. De Australische 
melkproductie blijft al geruime tijd achter vanwege ongunstige weersomstandigheden. De Nieuw-
Zeelandse melkaanvoer is ook afgenomen. De daling is echter minder sterk dan verwacht. 
 
Het marktbeeld is op dit moment iets positiever. Er is sprake van een opwaartse correctie van de 
markt, die in de afgelopen maanden te ver doorgezakt was. De bodem werd medio april bereikt, 
waarna de noteringen als gevolg van de iets minder sterke aanbodgroei dan verwacht en een 
toename in de (dekkings)vraag omhoog gingen. Interventie van mager melkpoeder vindt vooralsnog 
volop plaats. Inmiddels is het nieuwe plafond van 218.000 ton bereikt. In juni zal gestart worden met 
de aankoop via inschrijving (tender). 


