
MELKPRIJSVERGELIJKING  JANUARI 2011

Bedrijf

Milcobel
Alois Müller
Humana Milchunion eG
Nordmilch
Arla Foods
Hämeenlinnan Osuusmeijeri
Bongrain CLE (Basse Normandie)
Danone  (Pas de Calais)
Lactalis (Pays de la Loire)
Sodiaal
Dairy Crest (Davidstow)
First Milk
Glanbia
Kerry
DOC Kaas
FrieslandCampina

BE
DE
DE
DE
DK
FI
FR
FR
FR
FR
GB
GB
IE
IE
NL
NL

 0,73
 0,51

 0,64
 2,14
 0,74

 0,58

 0,57

 0,05
 0,05

kwaliteits-
toeslag

kwantum-
toeslag

 1,37

 0,15

 0,34
 2,15

 0,34
 0,75

seizoens-
toeslag

 6,15

 3,88

MELKPRIJS 
deze maand

 34,27
 33,09
 31,05
 31,20
 32,43
 39,64
 33,61
 33,70
 33,91
 33,38
 30,08
 26,87
 35,34
 29,84
 32,98
 34,16

meest recente 
nabetaling

0,67
0,46
-0,16
0,00
2,04
1,17
geen
geen
geen
geen
0,00
0,00
0,00
geen
1,53
0,86

Voortschr. gem.
laatste 12

maanden (4)

 32,76
 31,48
 30,32
 30,72
 32,31
 37,06
 31,92
 32,29
 31,87
 31,83
 28,98
 25,55
 29,90
 29,16
 31,84
 32,37

 GEMIDDELDE MELKPRIJZEN   (2)  32,85  31,27

(Voor standaardmelk  (1)  en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg)

Granarolo (Noord)
Fonterra (5)
Verenigde Staten (3)

IT
NZ
US

 1,15

 0,12

 3,42  39,70
 33,89
 25,41

geen
0,00
geen

 35,42
 31,11
 27,26

Voetnoten:

(1) Alle bedragen excl. BTW uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen.
     Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml.
(2) Rekenkundig gemiddelde.

(3) Gebaseerd op USDA publicatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999 per ml.

(4) Inclusief de meest recente nabetaling.

(5) Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit.
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OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2011 
 

 
MELKPRIJZEN 
 
De berekende voorschotprijzen komen in januari 2011 gemiddeld uit op € 32,85. Dit 
is een stijging van 14,5% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar (+ € 4,16). 
Vergelijken we de huidige berekende melkprijs met december 2010, dan is deze met 
€ 0,55 gestegen. 
De meeste prijswijzigingen in januari betreffen seizoensmatige aanpassingen. 
Slechts enkele ondernemingen hebben  de melkprijzen verhoogd of verlaagd. Meest 
opvallend is de stijging van de melkprijs in Nieuw Zeeland. Fonterra heeft de 
verwachte melkprijs voor het lopende melkprijsjaar verder verhoogd. 
 
In januari 2011 vonden er een aantal wijzigingen in de uitbetalingsystemen plaats. Zo 
zijn de Duitse melkprijssystemen gewijzigd naar een basisprijs uitgaande van 4,0% 
vet (was 3,7%) en 3,4% eiwit. Daarnaast hebben Milcobel, Arla Foods en 
FrieslandCampina geringe aanpassingen in hun melkprijssystemen doorgevoerd. 
Sodiaal hanteert van dit jaar het zogenaamde A/B systeem. 
 
 
Toelichting melkprijzen januari 2011 
 
Milcobel 

De berekende melkprijs van de Belgische onderneming Milcobel komt in januari uit 
op € 34,27. Dit is een stijging van 52 cent ten opzichte van de maand ervoor. 

Duitsland 

Per 1 januari is in Duitsland de vetstandaard voor de melkprijsberekening verhoogd. 
De berekende melkprijs voor Alois Müller kwam hiermee uit op € 33,09, dit is 0,04 ct 
meer dan de melkprijs van december 2010. 
De coöperatieleden van Humana Milchunion en Nordmilch zijn recentelijk akkoord 
gegaan met de fusie van deze concerns. Hierdoor zijn de melkprijzen op elkaar 
afgestemd. Beide hebben dezelfde basisprijs en vet- en eiwitwaarden. De berekende 
melkprijs van Humana Milchunion kwam uit op € 31,05, die van Nordmilch kwam uit 
op € 31,20. Het verschil in deze twee prijzen komt door de door Nordmilch 
gehanteerde kwantumtoeslag. 
 
 
  



Scandinavië 

De berekende melkprijs van de Zweeds/Deense zuivelonderneming Arla Foods komt 
in januari uit op € 32,43, een daling van € 0,84 ten opzichte van de maand ervoor. 
Arla Foods heeft de resultaten over 2010 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Arla’s 
prestatiemelkprijs van 2010 met 17% is gestegen ten opzichte van 2009.  

Frankrijk 

De berekende melkprijs voor Sodiaal komt in januari uit op € 33,38. Dit is voorlopig 
vanwege het door Sodiaal geintroduceerde A en B melksysteem per 1 januari 2011, 
waarbij voor 96% van het quotum de A prijs geldt (€ 32,04 per 100 liter) en voor het 
resterende deel van 4% een lagere B – prijs (€ 30,82). Vooralsnog is de berekende 
melkprijs volledig gebaseerd op de A - prijs 
De berekende melkprijzen van alle Franse ondernemingen zijn in januari gestegen. 
De stijgingen variëren van € 1,23 tot € 2,81.  
 
Verenigd Koninkrijk 
 
In januari zijn de Britse melkprijzen gedaald door geen of lagere seizoenstoeslagen. 
De berekende melkprijzen voor First Milk en Dairy Crest komen in januari uit op 
respectievelijk € 26,87 en € 30,08. 
In februari zullen de Britse zuivelondernemingen de melkprijzen verhogen. Zo heeft 
Dairy Crest aangekondigd vanaf februari de melkprijs te verhogen. De melkprijs zal 
met 1 pence per liter stijgen. Uitgedrukt in Euro’s is dit een stijging van  € 1,18. Vanaf 
februari zal First Milk de prijs verhogen met 1,25 pence per liter. 
 
Ierland 

De voorlopige berekende melkprijs van Glanbia komt in januari uit op € 35,34 per 
100 kg. Hierbij is uitgegaan van een verhoging van 1,5 ct per liter. 
De melkprijs van Kerry bleef voor januari met € 29,84 ongewijzigd. Kerry zal echter in 
februari de melkprijs met 3 cent per liter verhogen.  
 
 
Nederland 
 
De berekende melkprijs van DOC Kaas bleef in januari ongewijzigd met  € 32,98 per 
100 kg. In februari zal DOC Kaas de voorschotprijs met € 0,50 per 100 kg verhogen.  
 
De berekende melkprijs van FrieslandCampina is €0,40 lager dan de vorige maand 
en komt uit op € 34,16. Deze daling komt dor het vervallen van de seizoenstoeslag in 
combinatie met enkele wijzigingen die zijn doorgevoerd in het uitbetalingssysteem. 
 
 
  



Granarolo 
 
De berekende melkprijs voor Granarolo stijgt in het eerste kwartaal en komt uit op     
€ 39,70. Dit is een stijging van  € 2,82 ten opzichte van de vorige maand. Vanaf april 
wordt de melkprijs verder verhoogd naar € 40,18 
 
Fonterra 
 
Fonterra heeft de verwachte melkprijs voor het lopende melkprijsseizoen verhoogd. 
De berekende melkprijs komt hiermee op een gemiddelde van  NZD 7,78 per kg milk 
solids. Dit is een nieuw record. In 2007/2008  bereikte  de melkprijs een record 
hoogte van NZD 7,66 per kg milk solids. 
 
 
Verenigde Staten 
 
De Class III melkprijs is gedaald van $13,83 in december naar $13,49 per 
hundredweight in december.  In Euro’s uitgedrukt komt de berekende melkprijs voor 
januari uit op € 25,41 per 100 kg standaard melk. 
 



Marktsituatie 

€ per 100 kg 
Noteringen Nederland 
 1 januari 

2011 
2 maart   

2011 
index trend 

     
Boter 360 412 114,4 ↑ 
Vol melkpoeder 288 345 119,8 → 
Mager melkpoeder 227 282 124,2 → 
Weipoeder 80 100 125,0 → 
Gouda kaas      ± 320           ±335 104,7 ↑ 

  

  



 

In Nederland is in januari 2011 ruim 1 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat 
is ca 1,8% meer dan in januari 2010. Het gemiddelde vetgehalte over de geleverde 
hoeveelheid kwam uit op 4,56% en was daarmee iets lager dan in 2010. Ook het 
eiwitgehalte was met 3,57% iets lager.  
 
In de EU-27 was de melkaanvoer over de periode januari – nov/dec. van 2010 ca 
1,3% hoger als dezelfde periode vorig jaar. In het tijdvak april – nov/dec. 2010 is er 
daarentegen ruim 2,1% meer gemolken. De melkproductie trekt de laatste maanden 
duidelijk aan in de meeste lidstaten en ligt ruim boven het niveau van de laatste 3 
jaren.  
 
Sinds begin dit jaar was er in de markt van zuivelgrondstoffen sprake van een 
stijgende prijs trend in reactie op de beperktere beschikbaarheid. Door de oplopende 
prijs nam de dekkingsvraag voor de komende maanden toe. Echter met de versnelde 
prijsstijging van de laatste weken dreigde de markt teveel vooruit te lopen op 
fundamentele  factoren,waardoor nervositeit de overhand kreeg. Sinds de laatste 
week van februari sloeg de stemming in de melkpoeder markt dan ook om en daalde 
de prijzen. Deze prijs correctie lijkt voorlopig beperkt te blijven tot de 
poedermarkt,daar de boterprijzen nog licht opwaarts tenderen. Wel worden potentiële 
kopers op de wereldmarkt bij de huidige hoge prijzen steeds meer terughoudend in 
het doen van aankopen.  
  



Nieuw Zeeland 

De productievooruitzichten voor Nieuw Zeeland zijn voor het lopende seizoen niet 
veel veranderd. Recente verwachtingen gaan ervan uit dat de productie tot nu toe 
ongeveer 0,75% voorloopt op het vorige seizoen. 
 
De melkproductie in Australië ligt voor de periode juli tot december 2010 ca 0,1% 
voor op het vorige seizoen. In december was er een productie terugval met 1,7% 
vergeleken met een jaar geleden. 
Voor het gehele seizoen verwacht men op eenzelfde productie hoeveelheid uit te 
komen als een jaar geleden. 
 
Fonterra heeft onlangs haar melkprijs prognose voor het lopende seizoen aangepast.  
De huidige hoge prijzen worden volgens Fonterra bepaald door een combinatie van 
sterke vraag uit China en andere Aziatische markten en een beperkt aanbod als 
gevolg van ongunstige weersomstandigheden in grote delen van de wereld. 

Verenigde Staten 

De melkproductie was in januari ca  2,3% hoger dan in januari 2010. Echter,verwacht 
wordt dat in reactie op de steeds hogere voederprijzen de groei van de USA 
melkproductie wel zal terugvallen,maar in een trager tempo dan tot voor kort 
aangenomen. Dankzij aantrekkelijke slacht en lagere vaars prijzen konden 
melkveehouders zich per saldo extra koeien veroorloven.  
Ondanks de substantieel hogere voeder kosten verschafte ook de hogere melkprijs 
menig veehouder nog blijkbaar voldoende marge om de veestapel nog licht uit te 
breiden. Sinds het najaar van 2010 is deze trend al zichtbaar. 
Ook de prijzen van boter,kaas,melkpoeder en wei laten vooralsnog een sterk 
stijgende trend zien. 
De lager dan verwachte groei van de wereldwijde melkproductie in combinatie met 
de verbetering van de wereldeconomie hebben de vraag naar zuivel producten doen 
toenemen. Afnemers houden voor de komende maanden dan ook rekening met een 
aanzienlijk kleiner aanbod van melk en hebben  daardoor de prijzen fors opgestuwd. 
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