
 

www.milkprices.nl, 1-11-2017 - 1 -  

MELKPRIJSVERGELIJKING september 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   38,01 34,75 0,47 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   38,75 33,42   

DMK DE   0,15   38,85 33,02   

Arla Foods DK DK 1,07     36,50 33,19 1,25 

Valio FI       36,36 35,36 0,68 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     34,94 32,98   

Danone (Pas de Calais) FR       35,93 33,62   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   35,66 32,58   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     36,08 32,94 0,19 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33 1,63 32,56 30,64   

Dairygold IE 0,39     36,30 33,05   

Glanbia IE       34,84 32,66   

Kerry Agribusiness IE       35,86 32,44   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   40,71 38,66   

FrieslandCampina NL       39,39 34,88 3,30 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         36,72 33,61   

Hochwald Milch eG DE 0,76 0,76   35,15 31,68 0,10 

Emmi CH   3,06 3,40 51,33 49,04   

Fonterra 3) NZ       33,54 32,95   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     34,86 36,93   

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 september 2017 uit op gemiddeld € 36,72 per 100 kg 
standaardmelk. Een stijging van € 0,69 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van 
september 2016 ligt de gemiddelde melkprijs € 8,50 ofwel 30,1 % hoger. 
 
De gemiddelde melkprijs is voor de 5de achtereenvolgende maand gestegen en zal naar verwachting 
in oktober nog iets verder stijgen. Toch lijkt het eind van de stijgingen langzamerhand in zicht te 
komen. Meerdere zuivelondernemingen hebben in september de melkprijzen niet gewijzigd. 
Daarnaast hebben Arla, DMK en FrieslandCampina aangekondigd de melkprijzen in november niet te 
zullen wijzigen. Ook is de situatie op de zuivelmarkt de afgelopen periode verslechterd. 
 
De gemiddelde melkprijs van de EU zuivelondernemingen ligt 30% hoger dan vorig jaar. De 
individuele melkprijsstijgingen variëren echter sterk.  
 
Grafiek 1. Melkprijzen september 2017 t.o.v. september 2016 (%) 

 
 
De melkprijs van het Duitse DMK is in een jaar tijd met bijna 70% gestegen. De prijsstijging van de 
overige Duitse ondernemingen en FrieslandCampina ligt tussen de 50 en 55%. Ook bij Arla (+42%) en 
de drie Ierse ondernemingen (35-40%) zijn de melkprijzen meer dan gemiddeld gestegen. 
De melkprijzen van het Britse Dairy Crest (20%) en de Franse ondernemingen (15-20%) zijn duidelijk 
minder toegenomen. De doorgaans hoogste melkprijzen, namelijk die van Valio en Granarolo, zijn 
tot dusver relatief het minst gestegen (5-10%). 
De melkprijzen buiten de EU zijn niet of nauwelijks gestegen. 
  

DMK FC Mull Arla
Dairy

g
Glan Milco Kerry DCr Sav Sod Lac Dan Gran Valio Av.

Hoch
w

Emmi Fon USA

Reeks2 68,9% 54,7% 51,2% 41,9% 39,5% 39,4% 38,2% 36,3% 20,5% 19,9% 18,6% 17,5% 16,5% 12,0% 5,6% 30,1% 54,4% -1,1% 3,8% -5,2%

-10%

15%

40%

65%

September 2017 milk prices compared to September 2016 (% change)) 



 

www.milkprices.nl, 1-11-2017 - 3 - 
 
 

 
Prijswijzigingen september 2017 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: + 1,0 
 
Muller: +1,0 
DMK: +1,0 oktober + 1,0 november ongewijzigd 
 
Arla: + 1,0 oktober + 0,7 en november ongewijzigd 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia: ongewijzigd 
Danone (A-prijs): + 0,3 
Lactalis: +0,9 oktober -1,4 
Sodiaal (A-prijs): ongewijzigd, oktober ongewijzigd 
 
Dairy Crest: +3,3 (+ 1 pence per liter (ppl) door prijsstijging en + 1 ppl seizoenstoeslag), oktober + 2 
ppl en november + 0,5 ppl 
 
Dairygold: ongewijzigd. 
De melkprijs van februari 2017 is verhoogd met € 3,0 door opname van een seizoenstoeslag van  
€ 3,0. Hierdoor is het voortschrijdend gemiddelde met € 0,1 gestegen. 
Glanbia Ingredients Ireland: ongewijzigd 
Kerry: ongewijzigd 
 
Granarolo: ongewijzigd 
 
FrieslandCampina: + 1,9 oktober +1,2 en november ongewijzigd 
 
Gemiddeld: + 0,69 
 
Hochwald eG: + 2,0 
 
Emmi: -0,5 door koersdaling van de Zwitserse Franc t.o.v. de euro. In oktober stijgt de melkprijs met 
c.a. € 1,6. In november geen wijziging, maar door het vervallen van de seizoenstoeslag zal de 
berekende melkprijs in november wel dalen. 
 
Fonterra: -0,5 als gevolg van koerswijziging 
 
USA: -0,9 door prijs- en koersdaling. 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 16,57 in augustus naar  
$ 16,36 per hundredweight (45,36 kg) in september. 
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MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 1/11/2017 4/10/17 gemiddelde 2016 

Verse boter, in EEG-doos  497 669 325 

Vol melkpoeder 262 296 225 

Mager melkpoeder  147 161 180 

Weipoeder 57 64   64 

 
De EU melkaanvoer liet in augustus (+3%) voor de derde maand op rij een groei van betekenis zien. 
Hierdoor kwam de cumulatieve melkaanvoer in de periode tot en met augustus 2017 voor het eerst 
dit jaar op een hoger niveau uit dan in 2016. Alle belangrijke melk producerende landen noteerden 
een toename in augustus. Vooral het volume in Ierland, Polen en Italië nam aanzienlijk toe. Voor het 
eerst sinds lange tijd werd ook in Duitsland, Frankrijk en Nederland lichte groei gerealiseerd. 
Elders in de wereld is ook sprake van een stijging van de melkaanvoer, hoewel het volume in 
augustus minder hard toenam. In Argentinië en Nieuw-Zeeland nam de melkproductie in deze 
maand zelfs af. Alleen in Uruguay en in de VS werd behoorlijke groei gerealiseerd. In 
laatstgenoemde land nam het groeitempo in september echter wel af tot 1%. 
De zuivelmarkt is sinds eind september over de gehele linie onder druk komen te staan. Ook de 
vetprijzen hebben een stevige stap terug gedaan. In een maand tijd is de notering van boter van 
bijna 700 euro naar net boven de 500 euro gezakt. Deze forse prijscorrectie is het gevolg van 
vraaguitval en toenemend aanbod vanwege de groeiende melkplas. Als gevolg van de dalende 
prijzen op de boter- en roommarkt, gingen ook de prijzen van vol melkpoeder verder naar beneden. 
De prijzen voor mager melkpoeder laten al geruime tijd een neerwaartse beweging zien. Vanwege 
het ontbreken van het interventievangnet is de notering ruim onder het interventieprijsniveau 
geschoten. Daarbij droeg de onduidelijke berichtgeving uit Brussel over het op termijn wegwerken 
van de interventievoorraden ook niet bij aan stabilisatie van de markt. 


