
Melkprijsvergelijking: 41,53 euro in eerste 

helft 2014 

DONDERDAG, 14 AUGUSTUS, 2014 

Een analyse van de melkprijzen van 
zeven Nederlandse fabrieken over 
het eerste half jaar van 2014 leert 
dat de gemiddelde 
voorschotmelkprijs van een 
veehouder met 700.000 kilo melk 
uitkomt op 41,53 euro. Dat is maar 
0,38 eurocent lager dan de 
eindmelkprijs inclusief 
ledenreservering over het 
historische recordjaar 2013. 
 
Dat blijkt uit de nationale 
melkprijsvergelijking die Veeteelt 
morgen in zijn eerste 
augustusnummer presenteert. Van 
de zeven fabrieken betaalde 

Nemelco met 43,51 euro tot nu toe het meest en DOC Kaas met 36,46 euro het minst. Daartussenin 
staan DeltaMilk (43,51 euro), Cono (42,90 euro), NoorderlandMelk (42,58 euro), FrieslandCampina 
(41 euro) en Bel Leerdammer (40,70 euro). De genoemde prijzen zijn exclusief btw en gelden voor 
een jaarleverantie van 700.000 kg melk met 4,40 procent eiwit en 3,50 procent vet. 
 
RFC en DeltaMilk 2013 gedeeld eerste 
Pas na een jaar en alle nabetalingen en ledenreserveringen kan de balans worden opgemaakt. Over 
2013 eindigden FrieslandCampina en DeltaMilk met een eindmelkprijs van 43,17 euro inclusief 
ledenreservering op een gedeelde eerste plaats. Cono (43,14 euro), Bel Leerdammer (42,15 euro), 
Nemelco (41,87 euro), DOC Kaas (41,02 euro) en NoorderlandMelk (38,91 euro) volgden. 
 
Geen dramatische prijsval 
Of 2014 een nieuw melkprijsrecord haalt, is nog even afwachten. De grote variabele is de situatie in 
Rusland. De impact van de boycot van Europese zuivelproducten kan op dit moment nog moeilijk 
worden ingeschat. Zuivelmarktanalist Klaas Johan Osinga van LTO verwacht enige invloed op de 
melkprijs, maar geen dramatische. ‘De handelsstromen gaan zich vooral verleggen.’ 
 
Hoge melkprijs maakt minder scherp 
De melkprijsvergelijking in Veeteelt is gemaakt door Dirksen Management Support (DMS) uit 
Beusichem op basis van melkbriefjes van boeren. Hij stelt dat een hoge melkprijs boeren gemakkelijk 
maakt. ‘De scherpte die boeren na een bedrijfsovername, een hoge investering of een lage melkprijs 
tentoonspreiden, zouden ze altijd moeten hebben. Dan zou er veel meer geld worden verdiend.’ 
Lees meer over de melkprijsvergelijking in het nieuwste nummer van Veeteelt, dat vanaf vrijdag bij 
abonnees in de bus valt. 
 

  

Leden-melkveehouders van Cono ontvingen in het eerste 

half jaar van 2014 42,90 euro per 100 kg melk 
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Melkprijs DOC niet 36,41 maar 41,01 euro 
DINSDAG, 19 AUGUSTUS, 2014 

Helemaal zonder kinderziektes is 
de nationale melkprijsvergelijking 
van Veeteelt nog niet. Zo slopen er 
enkele fouten in de tabel, die met 
name voor DOC Kaas vervelend 
uitpakten. 
 
 Ten onrechte werd de gemiddelde 
eiwitprijs over het eerste half jaar 
van 2014 op 22,22 euro gezet. Dat 
moet 26,28 euro zijn. Ook de 
maximale duurzaamheidstoeslag 
die een boer van DOC kan krijgen, is 
te laag neergezet. Deze bedraagt 
geen 0,50 maar 1,00 euro per 100 
kilo melk. 
 

Van de zevende naar de vijfde plaats 
Beide zaken maken dat de melkprijs voor een DOC-Kaas bedrijf met 700.000 kg melk, 4,40 procent 
vet en 3,50 procent eiwit niet uitkomt op 36,46 euro per 100 kilo melk, maar op 41,01 euro per 100 
kilo melk. Dat is de prijs exclusief btw. Daarmee stijgt de zuivelcoöperatie uit Hoogeveen op de 
ranglijst van voorschotuitbetalers van de zevende naar de vijfde plaats (zie tabel 1, pagina 44, 
Veeteelt augustus 1). 
 
In de toelichting bij tabel 2 sloop nog een fout. Daar moet 4,40 in plaats van 4,50 procent vet staan. 
Eerder vermelden we al dat in het verhaal de leverantieomvang boven de melkbriefjes in Veeteelt 
was omgewisseld. Waar jaarleverantie 700.000 kg melk boven staat, moet 1,1 miljoen kg staan en 
omgekeerd. 
 
Vaste kosten aangepast 
Voor de volledigheid zijn de vaste kosten op basis van een gedetailleerdere berekening voor alle 
fabrieken iets naar beneden aangepast. Daardoor gaat de melkprijs van alle fabrieken iets omhoog. 
 
 
Veeteelt 
 

Zuivelfabrikant DOC neemt de vijfde positie in de 

melkprijsvergelijking in 
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