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MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 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   33,51 25,59 0,47 

Müller(Leppersdorf) DE 0,51 0,61   31,57 25,78   

DMK DE   0,15   29,35 23,95   

Arla Foods DK DK 0,87     29,69 26,77 1,37 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     30,66 29,64   

Danone (Pas de Calais) FR       32,50 31,42   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   31,33 29,23   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     30,40 30,40   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,34 2,23 28,74 26,92   

Dairygold IE 0,39     29,15 24,52   

Glanbia IE       28,95 22,75   

Kerry Agribusiness IE       29,19 24,75   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   36,35 36,99   

DOC Cheese NL 0,03 0,34   29,51 23,57   

FrieslandCampina NL   0,75   32,02 26,87 3,49 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         30,86 27,28   

Valio FI       35,10 34,47 0,78 

Emmi CH   3,26   47,68 47,77   

Fonterra 3) NZ       32,96 26,03   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,18     38,78 33,40   

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 november 2016 uit op gemiddeld € 30,86 per 100 kg 
standaardmelk. Een stijging van € 1,67 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van 
november 2015 ligt de gemiddelde melkprijs € 1,56 ofwel 5,3 % hoger. 
 
Voor het eerst sinds juli 2014 is de gemiddelde melkprijs hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. 
Hoewel de melkprijzen de laatste maanden flink zijn gestegen zijn ze nog steeds fors lager dan in 
dezelfde maand in de jaren 2010 t/m 2014. Wel zullen de melkprijzen de komende maanden verder 
stijgen. 
 
Arla verhoogt de melkprijzen in december en januari elk met € 2 per 100 kg. Voor DMK en DOC  
neemt de melkprijs in deze maanden toe met € 1 per maand. FrieslandCampina verhoogt de 
garantieprijs in december met € 4,5, terwijl voor januari een verlaging van € 3,0 is aangekondigd. 
Deze prijsschommeling komt, doordat de melkprijzen van de referentiebedrijven in november door 
FrieslandCampina te laag waren ingeschat. De forse toename van de garantieprijs in december was 
vooral een correctie voor deze achteraf gezien verkeerde inschatting. 
Het Britse Dairy Crest is koploper wat betreft aangekondigde prijsverhogingen, namelijk van 
december t/m februari 2017 in totaal bijna 6 pence per liter ofwel plus € 6,8 per 100 kg ten opzichte 
van de melkprijs in november 2016. 
Naar verwachting zullen de Franse melkprijzen de komende maanden en in het eerste kwartaal van 
2017 met zo’n € 1,5 á 2,0 per 100 kg stijgen. 
 
Wanneer de melkprijs van Fonterra als indicator voor de wereldmarkt wordt genomen, liggen sinds 
de zomer van 2016 de Europese melkprijzen gemiddeld onder het niveau op de wereldmarkt. 
Onderstaande grafiek laat zien hoe de berekende melkprijzen in Nieuw Zeeland (Fonterra) maar ook 
de Verenigde Staten – na de EU de grootste exporteurs op de wereldmarkt- zich verhouden ten 
opzichte van het Europees gemiddelde. 
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Prijswijzigingen november 2016 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: + 3,5 
 
Muller: +3,0 
DMK: + 2,0 en +1,0 in december en + 1,0 in januari 2017. In de berekende melkprijs van DMK is de 
duurzaamheidstoeslag (Milkmaster bonus) nog niet verwerkt. 
 
Arla: + 2,0 en december +2,0 en januari 2017 +2,0. 
 
Savencia: +0,4. De berekende melkprijs van Savencia is vanaf april 2016 verhoogd met € 0,33 per 
100 kg als gevolg van een correctie van de kwaliteitstoeslag voor celgetal. 
Danone (A-prijs): +0,7 
Lactalis: + 0,5. De berekende melkprijs van oktober is gecorrigeerd van € 30,36 naar € 30,85 per 100 
kg. 
Sodiaal (A-prijs): ongewijzigd 
 
Dairy Crest: +1,4. In december t/m februari stijgen de prijzen met respectievelijk 1,78 , 2 en 2 pence 
per liter ofwel in totaal zo’n € 6,8 per 100 kg. 
 
Dairygold: +1,2. 
Glanbia Ingredients Ireland: +2,0.  
De berekende melkprijs is exclusief de coöperatie toeslag van € 0,95 per 100 kg. 
Kerry: + 1,0. 
 
Granarolo: ongewijzigd 
 
DOC Kaas: + 4,0, december + 1,0 en januari 1,0. 
FrieslandCampina: + 3,6 en december + 4,4 en januari -3,0. 
 
Gemiddeld: + 1,67. 
Door de correcties van de melkprijzen van Savencia en Lactalis is de oktober melkprijs gecorrigeerd 
naar € 29,19 per 100 kg (was € 29,13). 
 
Valio: +0,7. 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Emmi: -3,0 als gevolg van het vervallen van de seizoenstoeslag. 
 
Fonterra: -0,7 als gevolg van de daling van de NZ dollar ten opzichte van de euro. 
 
USA: + 2,0 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 14,82 in oktober naar  
$ 16,76 per hundredweight (45,36 kg) in november. 
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MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
(Bron: ZuivelNL) 

 4/1/2017 30/11/2016 6/1/2016 gemiddelde 2015 

Verse boter, in EEG-doos  436 439 275 295 

Vol melkpoeder 320 307 210 235 

Mager melkpoeder  215 204 167 181  

Weipoeder 83 79 51   65 

 
De EU melkaanvoer lag tot en met oktober 2016 1,1% boven het niveau van vorig jaar. In oktober 
nam het volume met ruim 3% af. Voor de vijfde maand op rij was sprake van een daling, waardoor 
de cumulatieve voorsprong ten opzichte van 2015 snel is terug gelopen. Grootste dalingen worden 
gemeten in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Ook in Zuid-Amerika (Argentinië, Brazilië en Uruguay) en Australië is al geruime tijd sprake van een 
forse daling van de melkproductie. Tevens laat Nieuw-Zeeland momenteel een afname van de 
melkaanvoer zien. In de piekmaanden oktober en november daalde deze met 5%, het gevolg van de 
ongunstige weersomstandigheden. De VS zijn het enige exportland van betekenis met een 
beduidende toename. Zowel in september als oktober werd een groei gerealiseerd van meer dan 
2%. 
 
Momenteel is sprake van een vaste markt met een positieve ondertoon. Door het tekort aan vet 
(room) op de markt heeft boter in de afgelopen maanden een flinke prijssprong gemaakt. De 
Nederlandse boternotering overtrof eind november het recordniveau van september 2007 en is 
sindsdien onveranderd. Dankzij de sterke toename van de vetprijzen binnen Europa en de 
beduidende prijsstijging op de wereldmarkt heeft de notering van vol melkpoeder in november en 
december een forse stap omhoog gemaakt. De notering van mager melkpoeder is sinds september 
nagenoeg stabiel. Het besluit van de Europese Commissie om interventievoorraden (via tendering) 
te verkopen zorgde voor onzekerheid in de markt. Uiteindelijk heeft dit geen verstorend effect 
gehad, omdat een relatief kleine hoeveelheid tegen een prijs boven het huidige marktniveau is 
verkocht. 
 


