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MELKPRIJSVERGELIJKING APRIL 2017 
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   34,01 29,43 0,47 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   31,82 28,08   

DMK DE   0,15   31,82 26,80   

Arla Foods DK DK 1,32     34,16 29,25 1,25 

Valio FI       35,10 34,76 0,68 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     32,66 30,96   

Danone (Pas de Calais) FR       33,62 32,02   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   31,74 30,58   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     32,06 31,01   

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,34 -2,58 31,19 28,13   

Dairygold IE 0,39     31,58 26,61   

Glanbia IE       30,88 25,14   

Kerry Agribusiness IE       31,06 26,48   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   38,77 37,17   

FrieslandCampina NL       35,02 29,68 3,30 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,03 29,74   

Hochwald Milch eG DE 0,76 0,76   31,69 27,08 0,59 

Emmi CH   3,28 -3,64 42,98 47,04   

Fonterra 3) NZ       32,84 32,84   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     35,67 36,19   

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 april 2017 uit op gemiddeld € 33,03 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,24 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van april 2016 
ligt de gemiddelde melkprijs € 5,95 ofwel 22,0 % hoger. 
 
Hoewel de meeste melkprijzen gelijk zijn gebleven, is voor de tweede achtereenvolgende maand de 
gemiddelde melkprijs iets gedaald. Dit lijkt strijdig met de huidige (eind mei) positieve 
ontwikkelingen op de zuivelmarkt, maar beseft moet worden dat deze publicatie de melkprijzen van 
april betreft. Bovendien werken marktprijzen ook nog eens vertraagd door in de aan de 
melkveehouders uitbetaalde melkprijzen. De komende maanden lijken verdere prijsverhogingen 
mogelijk, hoewel dit nog niet duidelijk blijkt uit de mei en juni melkprijzen van Arla en 
FrieslandCampina. 
De melkprijs van Arla daalt in mei zelfs met € 1,0 per 100 kg en blijft in juni gelijk. FrieslandCampina 
laat de mei prijs ongewijzigd, maar verhoogt de melkprijs in juni met € 0,75 per 100 kg. 
 
Gezien de relatie van melkprijzen in Europa met de ontwikkelingen op de wereldmarkt is de recent 
door het Nieuw-Zeelandse Fonterra aangekondigde prijsverhoging ook positief nieuws voor 
Europese melkveehouders. Fonterra heeft voor het lopende melkprijsseizoen 2016/17 haar 
melkprijs verwachting verhoogd van omgerekend € 31,20 naar € 32,84 en voor het nieuwe seizoen 
2017/18 (dat begint in juni) een relatief hoge openingsmelkprijs vastgesteld van € 34,57 per 100 kg. 
 
Prijswijzigingen april 2017 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: ongewijzigd 
 
Muller: ongewijzigd. 
DMK: ongewijzigd en in mei ongewijzigd. 
 
Arla:– 1,2, mei -1,0 en juni ongewijzigd. 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties.  
 
Savencia:  april ongewijzigd 
Danone (A-prijs): +0,8 
Lactalis: -0,5. De maart melkprijs is gecorrigeerd van € 31,95 naar € 32,18 per 100 kg. 
Sodiaal (A-prijs): -0,9 
 
Dairy Crest: -1,9 door seizoensheffing. 
 
Dairygold: ongewijzigd 
Glanbia Ingredients Ireland: -ongewijzigd 
Kerry: ongewijzigd 
 
Granarolo: ongewijzigd 
 
FrieslandCampina: april en mei ongewijzigd, juni + 0,7 
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Gemiddeld: -0,24 
 
Hochwald eG: ongewijzigd 
 
Emmi:- 0,4. 
 
Fonterra: +0,7. 
Fonterra heeft de melkprijsprognose voor het lopende seizoen 2016/17 verhoogd van 6 NZD per kg 
vet en eiwit naar 6,15 NZD. Omgerekend per kg standaardmelk en inclusief een verwacht dividend 
van NZD 0,50 per kg vet en eiwit, is de berekende melkprijs met terugwerkende kracht vanaf juni 
2016 gebaseerd op NZD 6,65 per kg vet en eiwit ofwel omgerekend € 32,84 per 100 kg 
standaardmelk. 
Voor 2017/18 heeft Fonterra een openingsprijs van NZD 6,50 per kg vet en eiwit vastgesteld. 
Inclusief een (geschat) dividend van NZD 0,50 is de berekende melkprijs gebaseerd op NZD 7,00 per 
kg vet en eiwit ofwel € 34,57 per 100 kg standaardmelk. 
 
USA: -1,5. Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 15,81 in maart 
naar $ 15,22 per hundredweight (45,36 kg) in april. 
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MARKTSITUATIE 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 
(Bron: ZuivelNL) 

 31/5/2017 3/5/2017 gemiddelde 2016 

Verse boter, in EEG-doos  537 454 325 

Vol melkpoeder 295 273 225 

Mager melkpoeder  197 175 180 

Weipoeder 97 89   64 

 
De EU melkaanvoer bleef in maart stabiel, na een langdurige periode van daling. De ontwikkeling 
binnen de EU liet in deze maand een gevarieerd beeld zien. Terwijl het volume in Polen, Italië, 
Ierland en ook Nederland in maart toenam, daalde de aanvoer in Duitsland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk. 
Ook elders in de wereld lijkt een verandering van het beeld plaats te vinden. In Nieuw-Zeeland nam 
de melkaanvoer in maart sterk toe. In Zuid-Amerika lijkt de lange periode van krimp afgesloten te 
zijn. In Argentinië en Uruguay vond een herstel plaats van het volume in april. De melkproductie van 
de VS stijgt al geruime tijd. Ook in maart en april lag het groeitempo rond de 2%. 
 
De prijzen op de zuivelmarkt laten momenteel een sterk opgaande lijn zien. De boternotering stijgt 
de afgelopen tijd onafgebroken. De Nederlandse notering ligt momenteel ruim boven de 500 euro 
per 100 kg. Als gevolg van de alsmaar stijgende prijs voor boter en room, gaat de notering voor volle 
melkpoeder ook verder omhoog. Mager melkpoeder is eveneens aan een opmars bezig, hoewel de 
prijs nog altijd dicht bij het interventieniveau ligt. Wel vindt hierdoor niet of nauwelijks aankoop 
voor interventie plaats. 
 


