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MELKPRIJSVERGELIJKING JULI 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   22,27 24,93 0,47 

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,61   23,65 25,59   

DMK DE   0,15   20,24 24,25   

Arla Foods DK DK 0,72     24,51 27,22 1,37 

Savencia (Basse Normandië) FR 0,74     28,86 30,48   

Danone (Pas de Calais) FR       31,55 32,04   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   27,48 29,53   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     28,96 31,53   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,12 0,35   24,50 29,95   

Dairygold IE 0,39     24,04 24,30   

Glanbia IE       21,02 22,48   

Kerry Agribusiness IE       22,93 24,69   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   36,35 37,62   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   20,25 23,59   

FrieslandCampina NL   0,75   24,24 27,06 3,49 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         25,39 27,68   

Valio FI       34,42 34,42 0,78 

Emmi CH   3,23 3,59 49,97 49,07   

Fonterra 3) NZ       25,96 20,12   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,16     35,05 33,19   

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 2016 uit op gemiddeld € 25,39 per 100 kg 
standaardmelk. Een stijging van € 0,32 ten opzichte van de vorige maand1. Ten opzichte van juli 2015 
is dit een daling van € 4,91 ofwel 16,2 %. 
 
Voor het eerst sinds juli vorig jaar zijn de melkprijzen van de Europese zuivelondernemingen 
gemiddeld gestegen. De komende maanden zullen de melkprijzen verder stijgen. Zowel Arla als 
FrieslandCampina hebben de melkprijzen in september verhoogd met € 1,2 per 100 kg. Voor beide 
ondernemingen is dit de eerste prijsverhoging in 2016. Ook de melkprijs van Dairy Crest stijgt in 
september met ongeveer € 1,2 per 100 kg. DMK heeft aangekondigd de melkprijs in september te 
zullen verhogen. Na demonstraties en blokkades hebben producentenvertegenwoordigers en 
Lactalis een prijsverhoging afgesproken van gemiddeld zo’n € 3,5 per 100 kg voor de resterende 
maanden van 2016. 
 
In juli zijn de berekende melkprijzen van Dairygold (+ € 1,5), Dairy Crest (+ € 1,2), Glanbia (+ € 1,0), 
Müller (+ € 1,0) en Danone ( + € 0,4) gestegen. Behalve Lactalis (- € 0,3) zijn de overige melkprijzen 
niet gewijzigd ten opzichte van de vorige maand. 
 
Buiten de EU zijn de melkprijzen in juli meer gestegen. 
Fonterra heeft de melkprijsprognose voor het lopende seizoen 2016/17 verhoogd met 0,5 NZD naar 
4,75 NZD per kg vet en eiwit. Hierdoor is de berekende melkprijs gestegen naar € 25,96 per 100 kg 
standaardmelk. 
De melkprijs in de Verenigde Staten is omgerekend in euro’s fors gestegen, namelijk met € 4,9 per 
100 kg standaardmelk 
De berekende melkprijs van het Zwitserse Emmi is ook gestegen, maar dit komt vooral door de 
seizoenstoeslag. 
 
Prijswijzigingen juli 2016 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: voor de derde achtereenvolgende maand ongewijzigd 
 
Muller: +1,0 
DMK: voor de derde achtereenvolgende maand ongewijzigd. Voor september heeft DMK 
aangekondigd de melkprijs te zullen verhogen. 
 
Arla: juli en augustus ongewijzigd, september + € 1,2. 
 
Savencia: voor de derde achtereenvolgende maand ongewijzigd 
Danone (A-prijs): +0,4 
Lactalis: -0,3 
De producentenorganisatie en Lactalis zijn overeengekomen, dat de basisprijzen voor de rest van dit 
jaar (augustus tot en met december) uitkomen op gemiddeld € 290 per 1.000 liter melk met 38 gram 
vet en 32 gram eiwit. Omgerekend naar LTO standaardmelk komt dit overeen met ongeveer € 31,0 
per 100 kg voor de rest van 2016 ofwel + € 3,5 ten opzichte van juli. 
Sodiaal (A-prijs): ongewijzigd 
  

                                                           
1 De vorige maand gepubliceerde gemiddelde juni melkprijs van € 25,14 is gecorrigeerd naar € 25,07 als gevolg 
van een aanpassing van de melkprijs van Glanbia (zie toelichting). 
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A- en B prijzen Danone en Sodiaal 
De berekende melkprijzen van Sodiaal en Danone zijn gebaseerd op de zogenaamde A- prijs. Voor 
een deel van de melk wordt een lagere B – prijs uitgekeerd. 
In juli waren de (basis-) prijzen A en B van Sodiaal € 270,00 respectievelijk € 191,70 per 1.000 liter. 
Uitgaande van het Franse nationale melkaanleverpatroon en de maximale A- hoeveelheid geldt voor 
zo’n 6,5% van de in juli geleverde melk de B- prijs. Hiermee rekening houdend zou de berekende 
melkprijs voor juli € 0,49 lager uitkomen. Over de eerste zeven maanden van 2016 zou de berekende 
melkprijs van Sodiaal dalen met € 0,77 als er rekening wordt gehouden met A- én B - prijzen. 
Ook Danone hanteert A- en B - prijzen, maar de invloed hiervan op de berekende melkprijzen is veel 
geringer. Dit komt doordat Danone in vergelijking met Sodiaal ruimere A-hoeveelheden en hogere B- 
prijzen hanteert. Uitgaande van gemiddelde A- en B- prijzen zou de gemiddelde melkprijs van 
Danone in de eerste zeven maanden van 2016 met € 0,11 dalen. Voor juli is de maximale A- 
hoeveelheid niet beperkend uitgaande van het nationale aanvoerpatroon. 
 
Dairy Crest: + 1,2(door vervallen seizoensheffing), augustus ongewijzigd, september +3,1 als gevolg 
van een prijsverhoging van 1 pence per liter (ppl) en een seizoenstoeslag van 1,5 ppl en oktober 
geen wijziging. 
 
Dairygold: +1,5 
Glanbia Ingredients Ireland: +1,0. Met terugwerkende kracht zijn de melkprijzen van mei en juni 
met € 1,0 verlaagd. 
Kerry: ongewijzigd 
 
Granarolo: ongewijzigd 
 
DOC Kaas: juli en augustus ongewijzigd. Voor september heeft DMK aangekondigd de melkprijzen te 
zullen verhogen. 
FrieslandCampina: ongewijzigd tot en met augustus, in september + € 1,2. 
 
Gemiddeld: + 0,32 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Emmi: +2,5 
De verhoging van de berekende melkprijs van Emmi heeft verschillende oorzaken. Enerzijds is de 
melkprijs gestegen, omdat voor alle melk de A- of B – prijs is uitbetaald. In juni werd nog voor 15% 
van de melk de lage C- prijs uitgekeerd. Hiertegenover staat echter een eenmalige inhouding voor 
marktondersteuning. Door de seizoenstoeslag in juli is de melkprijs per saldo toch gestegen. 
 
Fonterra: +2,5 
Op basis van de hogere melkprijsprognose (van 4,25 naar 4,75 per kg vet en eiwit) en een verwacht 
dividend van 0,55 is de berekende melkprijs gestegen naar € 25,96 per 100 kg standaardmelk. 
Hoewel de melkprijs in het lopende seizoen hoger is dan de voorgaande twee jaren, ligt de huidige 
melkprijs nog aanzienlijk lager dan in de jaren 2007/08 t/m 2013/14. 
 
USA: +4,9. 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 13,22 in juni naar $ 15,25 
per hundredweight (45,36 kg) in juni. 
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MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
 

 31/8/2016 3/8/2016 6/1/2016 gemiddelde 2015 

Verse boter, in EEG-doos  377 330 275 295 

Vol melkpoeder 244 210 210 235 

Mager melkpoeder  189 177 167 181  

Weipoeder 80 68 51   65 

 
Per saldo nam de EU melkaanvoer in juni voor het eerst sinds de afschaffing van het melkquotum af, 

met ruim 1%. 

Niet alleen in Europa neemt het aanbod af. Ook in Oceanië is sprake van een krimp. De Australische 

melkproductie blijft al geruime tijd achter in vergelijking met het jaar daarvoor. Ook voor Nieuw-

Zeeland wordt verwacht dat de melkaanvoer dit melkseizoen lager uit zal vallen, vooral als gevolg 

van de krimp in de melkveestapel. 

De marktprijzen zijn sinds het bereiken van de bodem medio april over de gehele linie fors omhoog 

gegaan. In de afgelopen maand is de markt verder opgeveerd. De opgaande lijn wordt veroorzaakt 

door minder aanbod en een positief sentiment in de markt. Met name de vetprijzen noteren hoger, 

wat zich vertaalt in hogere prijzen voor boter, kaas en vol melkpoeder. Ook de notering van mager 

melkpoeder stijgt, maar minder hard dan de overige zuivelproducten. De prijs van mager 

melkpoeder ligt momenteel ruim boven het interventieprijsniveau. 


