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MELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 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   25,01 24,64 0,47 

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,61   24,64 25,40   

DMK DE   0,15   20,24 23,75   

Arla Foods DK DK 0,72     24,51 26,92 1,37 

Savencia (Basse Normandië) FR 0,74     28,86 30,01   

Danone (Pas de Calais) FR       30,98 31,54   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   29,87 29,29   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     30,41 31,09   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,34   24,09 29,03   

Dairygold IE 0,39     25,04 24,19   

Glanbia IE       23,00 22,27   

Kerry Agribusiness IE       25,34 24,52   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   36,35 37,46   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   20,25 23,26   

FrieslandCampina NL   0,75   24,24 26,77 3,49 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         26,19 27,34   

Valio FI       34,42 34,42 0,78 

Emmi CH   3,23 3,58 50,09 48,67   

Fonterra 3) NZ       28,46 20,29   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,18     38,05 33,30   

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 2016 uit op gemiddeld € 26,19 per 100 kg 
standaardmelk. Een stijging van € 0,80 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van augustus 
2015 ligt de gemiddelde melkprijs € 4,08 ofwel 13,5 % lager. 
 
Voor de tweede achtereenvolgende maand is de gemiddelde melkprijs gestegen. Mede gezien de 
aangekondigde melkprijzen voor de komende maanden, is het duidelijk dat de melkprijzen uit hun 
dal klimmen. Wel ligt de gemiddelde melkprijs nog steeds op een historisch laag niveau. Zo was de 
gemiddelde melkprijs in augustus sinds de start van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking in 
1999 nog nooit zo laag als deze maand. In 2009 – het jaar van de laagste melkprijzen tot dusver – 
was de gemiddelde melkprijs in augustus € 26,97 per 100 kg. 
 
De melkprijzen zullen verder stijgen. Zo is reeds bekend, dat de melkprijzen van Dairy Crest, 
FrieslandCampina en Arla de komende maanden in totaal met respectievelijk € 5,1, 4,1 en 3,2 per 
100 kg zullen stijgen. Naast de melkprijsstijging van € 2,2 per 100 kg in september, verwacht DOC 
voor oktober een vergelijkbare stijging. 
 
Dat de gemiddelde melkprijs in augustus is gestegen, is mede te danken aan de ontwikkeling van de 
melkprijzen van de Franse ondernemingen. Zo heeft het Franse Lactalis onder druk van acties van 
melkveehouders de melkprijs voor de resterende maanden van 2016 verhoogd waardoor de 
berekende melkprijs in augustus is gestegen naar € 29,87 per 100 kg (+ 2,4). Uitgaande van het 
eerder afgesloten contract tussen Lactalis en haar melkveehouders/leveranciers zou de melkprijs in 
augustus zo’n € 7 per 100 kg lager geweest zijn. 
 
De klasse III melkprijs in de Verenigde Staten is voor de derde achtereenvolgende maand gestegen 
en ligt met $ 16,91 per cwt voor het eerst dit jaar boven het niveau van 2015. 
De definitieve melkprijs van Fonterra is in het seizoen 2015/16 uitgekomen op 3,90 NZD per kg vet- 
en eiwit. Inclusief dividend van 0,40 NZD wordt in totaal 4,30 NZD per kg vet- en eiwit ofwel zo’n € 
20 per 100 kg standaardmelk uitbetaald. De melkprijsverwachting voor het lopende seizoen 2016/17 
is door Fonterra onlangs opnieuw verhoogd, nu met 0,50 naar in totaal 5,80 NZD per kg vet- en 
eiwit. Dit is inclusief een verwacht dividend van 0,55. Uitgedrukt in euro’s per 100 kg standaardmelk 
komt dit overeen met € 28,46. 
 
Prijswijzigingen augustus 2016 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: + 2,8 de eerste prijsstijging in 2016. 
 
Muller: +1,0 
DMK: ongewijzigd, september + 2,2. 
 
Arla: ongewijzigd, september + € 1,2 en oktober € 2,0. 
 
Savencia: voor de vierde achtereenvolgende maand ongewijzigd 
Danone (A-prijs): -0,6 
Lactalis: +2,4 
Sodiaal (A-prijs): +1,5 
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Dairy Crest: -0,4 als gevolg van koerswijziging. Uitgedrukt in nationale valuta is de melkprijs gelijk 
gebleven. In september, oktober en november stijgen de prijzen met respectievelijk 1, 1 en 0,5 
pence per liter (ppl) ofwel in totaal 2,5 ppl. Dit komt overeen met in totaal c.a. € 5 per 100 kg. 
 
Dairygold: +1,0 
Glanbia Ingredients Ireland: +2,0 
Kerry: +2,4 
 
Granarolo: ongewijzigd 
 
DOC Kaas ongewijzigd. September +2,2 en voor oktober is een vergelijkbare melkprijsverhoging 
aangekondigd.. 
FrieslandCampina: ongewijzigd, in september + 1,2 en oktober + 3,0 
 
Gemiddeld: + 0,80 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Emmi: +0,1. De B -prijs is iets gestegen. 
 
Fonterra: + 2,5 
Op basis van de hogere melkprijsprognose (van 4,75 naar 5,25 per kg vet en eiwit) en een verwacht 
dividend van 0,55 is de berekende melkprijs gestegen naar € 28,46 per 100 kg standaardmelk. 
 
USA: + 3,0 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 15,25 in juli naar $ 16,91 
per hundredweight (45,36 kg) in augustus. 
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MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
 

 28/9/2016 31/8/2016 6/1/2016 gemiddelde 2015 

Verse boter, in EEG-doos  409 377 275 295 

Vol melkpoeder 268 244 210 235 

Mager melkpoeder  203 189 167 181  

Weipoeder 85 80 51   65 

 

Niet alleen in Europa neemt de melkaanvoer af. Ook in Oceanië is sprake van een krimp. Voor 

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

gevolg van de krimp in de melkveestapel. De VS zijn het enige exportland van betekenis met een 

beduidende toename. In augustus nam de Amerikaanse melkproductie met 2% toe. 

De marktprijzen zijn sinds het bereiken van de bodem medio april over de gehele linie fors omhoog 
gegaan. Wel lijkt momenteel de grote stijging tot staan te zijn gebracht en vindt er stabilisatie plaats 
in het prijsniveau. De opgaande lijn van de afgelopen maanden werd vooral veroorzaakt door 
minder aanbod en een positief sentiment in de markt. Vooral de vetprijzen noteerden hoger, wat 
zich vertaalde in hogere prijzen voor boter, kaas en vol melkpoeder. Ook de notering van mager 
melkpoeder steeg, maar minder hard dan de overige zuivelproducten. De prijs van mager 
melkpoeder ligt momenteel ruim boven het interventieprijsniveau. 


