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FrieslandCampina en CONO lopen er in mel

Bĳna 5 cent per kilo v
Bĳna 34.000 euro. Oftewel 4,7 cent per liter melk. Dat is bĳ een jaarleverantie van 700.000 kilo
melk het verschil tussen de meest en de minst betalende zuivelfabriek in Nederland over 2014.
FrieslandCampina betaalt het meeste melkgeld, DOC Kaas het minste. CONO Kaasmakers betaalt
de hoogste contante melkprĳs, zo komt naar voren uit het bedrĳfseigen melkprĳzenoverzicht over
2014 dat Veeteelt maakte in samenwerking met Dirksen Management Support (DMS).
tekst Jelle Feenstra
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er in melkprĳzenoverzicht 2014 duidelĳk uit

o verschil in melkgeld
I

n het melkprĳzenoverzicht in tabel 1 worden
melkprĳzen van zes Nederlandse zuivelfabrieken
op een rĳ gezet. De melkprĳs van Milcobel is met
het oog op de Vlaamse lezers ook meegenomen in
het overzicht. Dit maakt meteen duidelĳk dat de
Vlamingen in 2014 met hun melkprĳs niet mee
kunnen met de Nederlandse melkfabrieken.
Een uitleg van de melkprĳsvergelĳking in tabel 2,
die Veeteelt maakte in samenwerking met Dirksen
Management Support, is op zĳn plaats. De twee
melkgeldbriefjes tonen wat een melkveehouder
over 2014 met 700.000 of 1,1 miljoen kilogram
melk bĳ 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit per

Tabel 1 – Ranglĳst melkprĳzen 2014. Vermelde prĳzen in euro’s per 100 kilo
melk zĳn op basis van een jaarleverantie van 700.000 kg melk op basis van
4,41% vet en 3,47% eiwit, exclusief btw. De vermelde prĳzen zĳn inclusief het
maximum aan toeslagen op kwaliteit, weidegang en duurzaamheidsinspanningen

melkprĳzen 2014

incl. ledenreservering (in euro’s)

contant (in euro’s)

FrieslandCampina
CONO Kaasmakers
Nemelco
Bel Leerdammer
NoorderlandMelk
DOC Kaas
Milcobel

42,85
42,46
40,46
39,92
39,88
38,16
37,61

41,79
42,46
40,46
39,92
39,88
37,48
37,61

melkfabriek
jaarleverantie
700.000 kg melk
vetwaarde
eiwitwaarde
lactosewaarde
variabele kosten
vaste kosten per jaar
seizoenshefﬁngtoeslag
voorschot melkgeld
kwantumtoeslag
hefﬁng PZ
hefﬁng mkz
nabetaling
toeslagen
contante melkprĳs
ledenreservering
totaal melkgeld

RFC

Cono

DOC

14,19
22,34
2,90
–0,87
–0,14
0,05
38,47
0,96
–0,05
—
1,86
0,55
41,79
1,06
42,85

14,77
26,60
—
–5,50
–0,17
1,35
37,05
—
–0,05
—
1,71
3,75
42,46

15,06
23,74
—
–3,35
—
—
35,45
0,73
–0,05
—
0,35
1,00
37,48
0,68
38,16

42,46

NoorderlandMelk

Bel
Nemelco Leerdammer

Milcobel

14,85
23,36
3,03
–1,90
–0,28
—
39,06
0,17
—
—
—
0,65
39,88

16,89
23,96
—
–4,25
–0,06
1,63
38,17
1,34
–0,05
—
—
1,00
40,46

14,74
23,93
—
–3,40
–0,02
1,30
36,55
1,27
–0,05
—
1,65
0,50
39,92

14,25
20,80
—
—
–0,10
—
34,95
1,66
—
—
—
1,00
37,61

39,88

40,46

39,92

37,61

Bel
Nemelco Leerdammer

Milcobel

melkfabriek
jaarleverentie
1,1 miljoen kg melk
vetwaarde
eiwitwaarde
lactosewaarde
variabele kosten
vaste kosten per jaar
seizoenshefﬁngtoeslag
voorschot melkgeld
kwantumtoeslag
hefﬁng PZ
hefﬁng mkz
nabetaling
toeslagen
contante melkprĳs
ledenreservering
totaal melkgeld

RFC

Cono

DOC

14,19
22,34
2,90
–0,87
–0,09
0,05
38,52
1,16
–0,05
—
1,86
0,55
42,04
1,06
43,10

14,77
26,60
—
–5,50
–0,11
1,35
37,11
—
–0,05
—
1,71
3,75
42,52

15,06
23,74
—
–3,35
—
—
35,45
1,15
–0,05
—
0,35
1,00
37,90
0,68
38,58

42,52

NoorderlandMelk
14,85
23,36
3,03
–1,90
–0,18
—
39,16
0,31
—
—
—
0,65
40,12

16,89
23,96
—
–4,25
–0,04
1,63
38,19
1,73
–0,05
—
—
1,00
40,87

14,74
23,93
—
–3,40
–0,01
1,30
36,56
1,53
–0,05
—
1,65
0,50
40,19

14,25
20,80
—
—
–0,07
—
34,98
1,78
—
—
—
1,00
37,76

40,12

40,87

40,19

37,76

Tabel 2 –
Melkprĳsvergelĳking
in euro’s per 100
kilogram melk.
De twee
melkgeldbriefjes
tonen wat een
melkveehouder over
2014 met 700.000
of 1,1 miljoen kg
melk bĳ 4,41% vet
en 3,47% eiwit per
kg melk kreeg bĳ
deze 7 fabrieken.
Prĳzen zĳn exclusief
btw.
De lĳstjes tonen de
opbouw van de
melkprĳs, de kosten
die eraf gaan en de
seizoens- en
kwantumtoeslagen.
Het uitgangspunt
voor de post
toeslagen is het
maximum dat een
melkveehouder
ontvangt voor
kwaliteit, weidegang
en duurzaamheid.
De ledenreservering
op naam wordt
meegeteld in de
definitieve melkprĳs.
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Zo’n 4 procent meer melk in 2015

FrieslandCampina
Eindmelkprijs 2014 € 42,85
Contant uitbetaald € 41,79
Amersfoort
10,7 miljard kg,
waarvan 9,5 miljard kg ledenmelk
Aantal leden-melkveebedrijven: 13.696
Netto jaaromzet 2014:
11,3 miljard euro
Belangrijke producten:
zuiveldranken, kindervoeding en merkkaas
Plaats:
Hoeveelheid melk:

100 kilo melk bĳ de verschillende fabrieken kreeg voor zĳn vet en eiwit. De prĳzen zĳn exclusief btw. Twee zuivelondernemingen,
FrieslandCampina
en
NoorderlandMelk, betalen ook voor lactose. Verder zien we op de briefjes de variabele en de vaste kosten alsmede de
uitbetaalde seizoenstoeslagen.
Dit alles leidt tot een voorschotmelkprĳs, die aangevuld met kwantumtoeslag, toeslagen voor kwaliteit, weidegang

2

CONO Kaasmakers
Eindmelkprijs 2014 € 42,46
Contant uitbetaald € 42,46
Plaats:
Westbeemster
Hoeveelheid melk:
336 miljoen kg
Aantal leden-melkveehouders: 475
Jaaromzet 2014:
205,7 miljoen euro
Belangrijkste product:
Beemsterkaas
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Dat de melkprĳs van Royal FrieslandCampina (RFC) na een
moeilĳk jaar nog zo hoog uitpakt, is vooral te danken aan een
aanpassing van de pensioenregeling. Daardoor kwam er een
eenmalige bate van 131 miljoen euro vrĳ. Zonder die meevaller
was de melkprĳs van FrieslandCampina lager uitgevallen.
FrieslandCampina had de wind behoorlĳk tegen in 2014. De
Russische boycot drukte de winst met zeker 80 miljoen euro.
In Aziatische en Afrikaanse landen stagneerde de economische
ontwikkeling vrĳ plotseling. En omdat er minder vraag naar
melkpoeder vanuit China kwam, daalden de prĳzen voor bulkproducten snel en heftig. Daardoor betaalde FrieslandCampina
via de garantieprĳs maandenlang meer uit aan de leden-melkveehouders dan het kon terugverdienen in de markt.
Toch staat het concern weer op nummer 1 in de melkprĳsranglĳst. Over de melkprĳsverwachting voor 2015 doet FrieslandCampina geen mededelingen. Een woordvoerder laat weten
dat het bedrĳf ‘op dit moment rekent op een 3,9 procent hogere melkaanvoer in 2015’.
Roelof Joosten, gepokt en gemazeld binnen het bedrĳf, neemt
op 1 juni het stokje over van algemeen directeur Cees ’t Hart,
die vertrekt naar de Deense bierbrouwer Carlsberg.

en duurzaamheid en een nabetaling uitmondt in een contante eindmelkprĳs.
Wat een melkveehouder maximaal aan
premies voor kwaliteit, duurzaamheid
en weidegang kan krĳgen per fabriek is
in deze melkprĳsvergelĳking als uitgangspunt genomen.

Ledenreservering telt mee
Drie zuivelfabrieken doen naast het betalen van een contante melkprĳs aan le-

denreservering. Dat zĳn FrieslandCampina, DOC Kaas en NoorderlandMelk. Op
een speciale ledenrekening storten zĳ
jaarlĳks een bedrag. Dit bedrag krĳgt de
boer niet contant op zĳn bankrekening,
maar het geld komt hem wel toe en is
dus onderdeel van het totale melkgeld
dat hĳ ontvangt. Hĳ kan daar pas aankomen op het moment dat hĳ stopt of
overstapt naar een andere fabriek.
In deze vergelĳking vermelden we zowel

CONO kan vraag naar
Beemsterkaas niet aan
‘De vraag naar Beemsterkaas is groter dan het aanbod dat we
jaarlĳks kunnen maken’, zegt directeur Eric Hulst van CONO
Kaasmakers. Over twee jaar hoopt hĳ in de nieuwe kaasmakerĳ, die afgelopen najaar werd geopend door koningin Maxima,
voldoende kaas van CONO-kwaliteit te kunnen maken. Nu lukt
dat alleen in de oude kaasfabriek, waar vorig jaar een recordhoeveelheid kaas werd gemaakt. De nieuwe fabriek heeft tĳd
nodig om zowel kwalitatief als kwantitatief op niveau te komen. Dan kan er 15 tot 20 procent meer melk worden verwerkt. ‘Maar dat gebeurt alleen als die melk tot hoogwaardige
kaas kan worden verwerkt, zoals Beemsterkaas’, zegt Hulst.
Want dat is het product dat CONO al jaren in de top drie
van de melkprĳsranglĳstjes zet, samen met de verschillende
kazen voor het kwaliteitssegment in kaasspeciaalzaken en op
markten.
In 2014 moest CONO vanwege het capaciteitsgebrek veel melk
in slechter renderende bĳproducten wegzetten, zoals melkpoeder. Ook in 2015 en 2016 is dat nog het geval, terwĳl de afschrĳvingen op de nieuwe kaasfabriek ook enig drukkend effect op de melkprĳs zullen hebben. De melkaanvoer vloog de
afgelopen weken overigens omhoog bĳ CONO.
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Nemelco (Vreugdenhil Dairy Foods)
Eindmelkprijs 2014 € 40,46
Contant uitbetaald € 40,46
Plaats:
Hoeveelheid melk:
Aantal melkveehouders:
Jaaromzet 2014:
Belangrijke producten:

4

Voorthuizen
440 miljoen kg
900
ruim 600 miljoen euro
hoogwaardige melkpoeders en
zuivelingrediënten

Bel Leerdammer (Bel Groupe)
Eindmelkprijs 2014 € 39,92
Contant uitbetaald € 39,92
Plaats:
Hoeveelheid melk:
Aantal melkveehouders:
Jaaromzet moederbedrijf:
Belangrijkste product:

Schoonrewoerd
745 miljoen kg
circa 1300
2,7 miljard euro
Leerdammer kaas

Wereldspeler in melkpoeder
Nemelco is de aan de particuliere melkverwerker Vreugdenhil
Dairy Foods gelieerde vereniging met ruim 900 melkveehouders. Sterker, de vereniging valt onder Vreugdenhil Dairy Foods
en levert alle melk. De hoofdvestiging van Vreugdenhil staat in
Voorthuizen. Daarnaast staan er melkfabrieken in Gorinchem,
Scharsterbrug en Barneveld.
Vreugdenhil is wereldwĳd een van de grootste leveranciers van
hoogwaardige melkpoeders en zuivelingrediënten voor de levensmiddelenindustrie. Het bedrĳf produceert ook instantmelkpoederproducten in consumentenverpakking. Om een indicatie te geven: de melkveehouders van Nemelco produceren
jaarlĳks bĳna een derde van de totale hoeveelheid melk die in
Nederland wordt omgezet in melkpoeder.
Vreugdenhil Dairy Foods bouwt momenteel een nieuwe fabriek in Gorinchem, terwĳl in Nĳkerk een nieuw hoofdkantoor verrĳst. In Gorinchem wordt naast de bestaande fabriek
een splinternieuwe fabriek gebouwd, met een productiecapaciteit van 48.000 ton. Daarmee neemt de totale productie van
Vreugdenhil met 35 procent toe. De nieuwe fabriek wordt dit
jaar volledig in gebruik genomen.

Toch op een na hoogste
melkprĳs in vĳf jaar
De onbalans in vraag en aanbod in het eerste half jaar en de Russische boycot in de tweede helft van het jaar. Wat operationeel
directeur Joost van der Hoogte betreft zĳn dat in 2014 de twee
factoren geweest die de melkprĳs behoorlĳk hebben beïnvloed.
‘In de eerste maanden van het jaar was er sprake van een hoge
melkaanvoer vanwege de goede marge voor melkveehouders in
die periode. Tegelĳkertĳd liep de vraag naar zuivelproducten terug. In de tweede helft van het jaar heeft de Russische boycot
direct en indirect invloed gehad op onze kaasproductie en daarmee op de melkprĳs’, stelt Van der Hoogte.
In voorgaande jaren ging een deel van de totale kaasproductie
van Bel Leerdammer naar Rusland. ‘Na aankondiging van de
boycot hebben we de voorraad via andere kanalen afgezet en de
productie aangepast naar andere recepturen. Daarnaast kwam
er ineens 250.000 ton extra kaas op de Europese markt door de
Russische boycot, waardoor de prĳzen daalden’, verduidelĳkt
Van der Hoogte. De directeur van Bel Leerdammer stelt dat ondanks de slechte economische omstandigheden relatief nog
goed is gepresteerd. ‘We hebben over 2014 toch de op een na
hoogste melkprĳs in de afgelopen vĳf jaar uit kunnen betalen.
Alleen in 2013 lag de melkprĳs hoger.’
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NoorderlandMelk
Eindmelkprijs 2014 € 39,88
Contant uitbetaald € 39,88
Plaats:
Hoeveelheid melk:
Aantal leden-melkveehouders:
Jaaromzet:
Belangrijke producten:
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Groningen
130 miljoen kg
155
50 miljoen euro
rauwe melk

2

Vertrouwen in samenwerking met
A-ware bĳ NoorderlandMelk
NoorderlandMelk kan de 40 cent bĳ 700.000 kilo melk met
4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit over 2014 net niet halen.
Toch doen ze het beter dan menig fabriek in Europa en, belangrĳker nog, ze bestaan nog.
Na een roerige periode, met faillissementen van twee belangrĳke afnemers, Lyempf in Kampen en De Katshaar in Coevorden, is NoorderlandMelk in kalmer vaarwater beland. De samenwerking met kaasfabrikant A-ware, waar alle melk nu
heen gaat, geeft stabiliteit. Een flink deel van de melk van NoorderlandMelk gaat nu als weidemelk naar de A-ware-fabriek in
Coevorden. Albert Heĳn en Lidl zĳn belangrĳke afnemers.
NoorderlandMelk is meer dan een leverancier en onderneemt
samen met A-ware. Met de kaasverwerker zĳn afspraken gemaakt over risico en rendement. De melkprĳs wordt bepaald
door het resultaat dat met de melk van NoorderlandMelk
wordt gerealiseerd. Deze samenwerking is anders dan bĳ melkveehouders met wie A-ware individuele contracten afsloot.
Kersverse voorzitter Alma den Hertog kĳkt vol vertrouwen vooruit. ‘We hebben vertrouwen in de samenwerking met A-ware.’

2015

22-05-15 14:43

6

DOC Kaas
Eindmelkprijs 2014 € 38,16
Contant uitbetaald € 37,48
Plaats:
Hoeveelheid melk:
Aantal leden-melkveehouders:
Jaaromzet 2014:
Belangrijke producten:

Hoogeveen
bijna 1,1 miljard kg
1100
640 miljoen euro
kaas en weiveredeling

de contante melkprĳs als de melkprĳs inclusief ledenreservering, waarbĳ de laatste leidend is voor de eindrangschikking.
De rente die melkveehouders over deze
ledenrekening krĳgen uitbetaald, wordt
niet meegenomen in de vergelĳking.

FrieslandCampina op nummer 1
FrieslandCampina voert bĳ een jaarleverantie van 700.000 kilo melk, 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit de ranglĳst
aan met een eindmelkprĳs van 42,85
cent per kilo melk inclusief ledenreservering. CONO Kaasmakers staat op de
tweede plaats met een melkprĳs van
42,46 cent per kilo melk. FrieslandCampina en CONO Kaasmakers slaan een behoorlĳk gat met de rest, want het verschil met de derde plaats bedraagt ruim
2 cent per liter melk. Op die derde plaats
staat Nemelco, de aan de particuliere zuivelonderneming Vreugdenhil gelieerde
vereniging van melkveehouders, met een

Last van Russische boycot
De melkprĳs van DOC Kaas duikelde in 2014 in een jaar tĳd
met bĳna 18 cent naar beneden: van 44,36 euro in januari naar
26,61 euro in december. Voor het sterk van kaas afhankelĳke
DOC hakte de vraaguitval als gevolg van de Russische boycot er
extra stevig in. Het directe gevolg was dat er een afzetmarkt
van 250.000 ton kaas voor heel Europa – ofwel 2,5 miljard kilo
melk – ineens wegviel. Daaroverheen kwamen nog een sterke
afname van de vraag naar melkpoeder vanuit China en een
groei van de melkaanvoer in Europa.
Gevolg van dit alles was dat DOC, dat normaal gesproken altĳd
minimaal 4 procent nabetaalt op de voorschotmelkprĳs, over
2014 niet meer dan 1 procent nabetaalde. En dat lukte dan ook
nog alleen door nauwelĳks kapitaal toe te voegen aan de algemene reserve.
Directeur Marc Ligthart voorspelt dat de volatiliteit van 2014
structureel wordt voor de zuivelmarkt. Nu de fusie met het
Duitse DMK een feit is, hoopt DOC Kaas op betere tĳden en
een sterkere concurrentiepositie in Europa. ‘Met deze fusie
verwachten we een betere en stabielere melkprĳs te kunnen realiseren voor onze leden-melkveehouders’, aldus Marc
Ligthart.

melkprĳs van 40,46 cent. Het coöperatieve Bel Leerdammer staat vierde met
39,92 cent. Dat is iets meer dan de nummer vĳf, NoorderlandMelk, die voor zover nu bekend over 2014 geen nabetaling
of ledenreservering doet. Dat zou betekenen dat de melkprĳs van NoorderlandMelk eindigt op 39,88 cent per kilo melk.
Over de melkprĳs van DOC Kaas is de
laatste tĳd genoeg gezegd en geschreven.
De coöperatie uit Hoogeveen betaalt over
2014 aan melkgeld 38,16 cent bĳ een
jaarleverantie van 700.000 kilo melk en
hoopt, nu de fusie met het Duitse DMK
een feit is, op betere tĳden. Deze melkprĳs is overigens altĳd nog ruim een
halve cent hoger dan de prĳs die Milcobel
realiseert: 37,61 cent per kilo melk.
Nemen we de contante melkprĳsuitbetaling, dan staat CONO Kaasmakers op de
eerste plaats met een melkprĳs van
42,46 cent. Tweede is FrieslandCampina
met 41,79 cent.

Bĳ een jaarleverantie van 1,1 miljoen
kilo melk blĳven de posities onveranderd, al pakken de verschillen wel anders uit. Zo zorgt de stevige kwantumtoeslag van DOC Kaas ervoor dat het
verschil met FrieslandCampina bĳ 1,1
miljoen kilo melk met 4,41 procent vet
en 3,47 procent eiwit relatief gezien kleiner is dan bĳ 700.000 kilo melk. Het
gat bedraagt bĳ die jaarleverantie zo’n
50.000 euro, dat is 4,5 cent per kilo melk.

Melkprĳzen andere fabrieken
Hoe verhouden de melkprĳzen van de
zes Nederlandse melkfabrieken en die
ene Belgische zich tot andere in Nederland opererende fabrieken, waarvan we
geen melkgeldbriefjes van individuele
melkveehouders hebben, maar waarvan
we wel de officiële fabrieksmelkprĳs
hebben opgevraagd? Weliswaar zĳn de
prĳzen niet helemaal een op een te vergelĳken, maar het geeft een indicatie.

Hans Dirksen: ‘Aan kritieke melkprĳs kun je zelf nog wat doen’
Medewerker Robin Kool van Dirksen Management Support (DMS) uit Beusichem,
zelf melkveehouder, maakte alle berekeningen van het melkprĳzenoverzicht op
basis van de melkgeldbriefjes van individuele melkveehouders. Die werkwĳze
maakt de melkprĳsvergelĳking uniek in
Nederland. Het is namelĳk de enige nationale melkprĳsvergelĳking die op deze
manier tot stand komt
‘Het voordeel van deze werkwĳze is dat

je een zuiverder uitkomst krĳgt, omdat
het bedrĳfseigen gegevens zĳn. Andere
melkprĳsvergelĳkingen gaan uit van de
gestandaardiseerde gemiddelden, waardoor die een wat meer forfaitair karakter krĳgen’, verduidelĳkt directeur Hans
Dirksen van DMS.
Dirksen is overigens van mening dat het
kennen van de kritieke melkprĳs voor
melkveehouders belangrĳker is dan het
zich druk maken over de verschillen in

uitbetaling tussen de melkfabrieken. Hĳ
ziet in de bedrĳfseconomische boekhoudingen verschillen van soms wel 10 cent
in kritieke melkprĳs, terwĳl het verschil
in melkprĳs tussen de hoogste en laagste
Nederlandse fabriek in 2014 zo’n 5 cent
per liter melk is. ‘Dat is natuurlĳk ook
behoorlĳk, maar daar heb je als melkveehouder weinig invloed op. Aan de
kritieke melkprĳs kun je tenminste zelf
nog wat doen’, zegt hĳ.
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Zuivelfabrieken somber over melkprĳs 2015
De garantieprĳs van FrieslandCampina
over de eerste vĳf maanden van 2015 ligt
op 32,2 cent per kilo melk bĳ 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit. Dat is
zo’n 10 cent lager dan het gemiddelde
niveau van de garantieprĳs in 2014. De
meeste zuivelfabrieken zĳn somber gestemd over de rest van het jaar.
Directeur Eric Hulst van CONO Kaasmakers stelt dat melkveehouders zich in
het eerste kwartaal van 2015 vanwege de
superheffing nog hebben ingehouden.
‘Maar de laatste drie weken vliegt de
aanvoer omhoog en niet zo’n beetje ook,
tot soms wel 7 procent per week meer
dan vorig jaar om dezelfde tĳd.’
De Aldi’s van deze wereld reageren volgens Hulst meteen op een hogere melkaanvoer door een lagere prĳs te bieden.
‘De producenten met zwakke knieën verknallen vervolgens de prĳs.’ Dat gevoegd
bĳ de nog steeds ‘niet al te wilde vraag’
uit China stemt Hulst niet optimistisch
over het melkprĳsniveau voor de rest van
het jaar.
Directeur Ben Weevers van CZ Rouveen
voorspelt zeker tot en met de zomer een
moeilĳke markt. Ook bĳ zĳn fabriek
stĳgt de melkaanvoer, terwĳl de pakhuizen nog behoorlĳk vol liggen met kaas
met een beschermde geografische aanduiding (BGA) en de spotmelkprĳs onder
de 20 cent is gedaald.
De melkprĳs is laag, maar alle remmen
om melk te produceren zĳn inmiddels
wel los, laten woordvoerders van diverse
fabrieken weten. Volgers van de zuivel-
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markt denken dat het er voor de
melkprĳs in elk geval het komende
half jaar niet goed uitziet.
Ook met de problemen rondom
grond, groei en mest erbĳ wacht de
melkveehouderĳsector een lastig
jaar. De Rabobank verwacht een behoorlĳk mindere liquiditeitspositie
van de melkveesector in het komende halfjaar.
Wat Eric Hulst betreft had het melkquotum er nooit af gemoeten. ‘Dat gaf
rust bĳ melkveehouders. En niemand
zit te wachten op de dreiging van dierrechten die nu boven ons hangt.’
Zuivelwatcher Klaas Johan Osinga
van LTO doet geen voorspelling. Hĳ
constateert dat de Nederlandse zuivelexport de wind enige tĳd in de
rug heeft gehad met de lagere euro.
‘Maar de euro loopt nu ook weer op.
En China lĳkt met 5 procent meer
melk de eigen productie wat beter op
orde te krĳgen.’
Desondanks ziet hĳ nog wel lichtpuntjes. ‘In Nederland lĳkt er nu een
schokje te zĳn in melkproductie,
maar Europees gezien wordt voor
2015 gerekend op 1 procent meer
melk, niks bĳzonders dus’, zo geeft
de zuivelwatcher van LTO aan. ‘De
olieprĳzen worden weer wat steviger, dat duidt op economische groei
en dat zou een effect kunnen hebben. Door de jaren heen is er altĳd
een redelĳke correlatie geweest tussen olie en melk.’

CZ Rouveen staat erom bekend al jaren
een van de hoogste melkprĳzen van Nederland uit te betalen. Directeur Ben
Weevers zegt dat zĳn fabriek over 2014
bĳ 700.000 kilo melk met 4,41 procent
vet en 3,47 procent eiwit uitkomt op een
contante melkprĳs van 41,8 cent per kilo
melk. Er wordt 1 cent toegevoegd aan de
ledenreserve, waarmee het totaal aan
melkgeld van Rouveen uitkomt op 42,8
cent per kilo melk. Daarmee zit Rouveen
dicht bĳ FrieslandCampina, dat 42,85
cent betaalt.

Hochwald ruim 41 cent
Dan Hochwald Nederland in Bolsward.
De fabriek die zo graag wilde fuseren
met DOC telt 145 melkveehouders in
een straal van 50 kilometer rond de fabriek. Hochwald betaalt over 2014 volgens eigen aangeleverde gegevens inclusief duurzaamheid en weidegang een
gemiddelde eindmelkprĳs uit van 41,05
cent per kilo melk. Daarmee doet de fabriek het een stuk beter dan veel andere
fabrieken.
Farmel, handelaar in melkstromen en
verantwoordelĳk voor de afzet van 200
miljoen kilo melk van 160 melkveehouders, doet geen mededelingen over de
melkprĳs. Melkveehouders kunnen kiezen uit pakketten van fabrieken. Een
van de pakketten is de gemiddelde melkprĳs van FrieslandCampina inclusief
prestatietoeslag, Bel Leerdammer en Nemelco. Op basis van een sigarendoosberekening zou een veehouder bĳ 700.000
kilo melk met dit pakket over 2014 uitkomen op 40,72 cent.
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Mozzarella doet het goed

Milcobel
Eindmelkprijs 2014 € 37,61
Contant uitbetaald € 37,61
Plaats:
Hoeveelheid melk:
Aantal leden-melkveehouders:
Jaaromzet 2013:
Belangrijke producten:

Kallo (België)
1,2 miljard kg
2777
990 miljoen euro
mozzarella, kaas, melkpoeder,
boter, room, ijs

Milcobel is de grootste zuivelcoöperatie van België. Van de
2777 leden-melkveehouders met een gemiddelde jaarleverantie van 400.000 kilogram melk komen er zo’n 70 uit Nederland
(Noord-Brabant en Limburg).
Na een moeizame periode met lage melkprĳzen en ontevreden
leden in met name 2012 vond Milcobel in 2013 de weg omhoog. De wereldwĳd groeiende vraag naar mozzarella droeg
daar een flink steentje aan bĳ. Milcobel investeert dan ook
flink in mozzarellaproductie. Zo werd recent in Langemark
een nieuwe mozzarellafabriek gebouwd, goed voor 45.000 ton
mozarrellakaas. Dit jaar investeert Milcobel 80 miljoen euro in
de poedermelkfabriek in Kallo.
Tot nu toe was Milcobel vooral een speler met een breed scala
aan producten, sterk gericht op de Belgische markt. De koers
van Milcobel is erop gericht om het aandeel aan producten met
een hogere toegevoegde waarde constant uit te breiden. Ook de
export moet verder omhoog. In Moorslede werd voor ruim
50 miljoen euro geïnvesteerd in de productie van speciaalkazen. De ambitie is om daar tegen 2020 25 procent van de huidige melkaanvoer te verwerken.

DeltaMilk, de kleine zuivelcoöperatie uit
Bleskensgraaf, laat weten een gemiddelde voorschotmelkprĳs te betalen van
39,31 cent per kilo melk. Over nabetaling en ledenreservering doet het bedrĳf
naar buiten toe geen mededelingen.

Internationale cĳfers
Interessant ook is het om te zien wat
DMK, de kersverse fusiepartner van DOC
Kaas, het afgelopen jaar heeft gedaan
met de melkprĳs. Een DMK-melkveehouder met 700.000 kilo melk, 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit eindigt
over 2014 volgens de berekening van
Willem Koops van ZuivelNL, de maker
van de internationale LTO-melkprĳsvergelĳking, op 37,66 cent, een halve cent
achter DOC Kaas. Bĳ 1,1 miljoen kilo
melk betaalt DMK 37,82 cent, waar DOC
Kaas uitkomt op 38,57 cent, een verschil
van 0,75 cent.
Dan nog even kĳken naar het presteren
van Arla Foods in 2014, de Europese tegenhanger van FrieslandCampina. Koops
komt bĳ dezelfde leverantie en gehalten als in deze melkprĳsvergelĳking bĳ
700.000 kilo melk op een melkprĳs van
40,96 cent, bĳna 2 cent minder dan
FrieslandCampina. l

Gat met biologische melkprĳs verdubbeld
De biologische melkprĳs van Eko-Holland
Melk op Maat laat zien dat het gat tussen
de biologische en de gemiddeld gangbare
melkprĳs in 2014 bĳna 10 cent bedroeg:
50,94 versus 41,01 eurocent per kilo melk

bĳ een jaarleverantie van 700.000 kilo
melk, 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit. Na vĳf maanden in 2015 mag je constateren dat de biologische melkprĳs amper is gedaald, in tegenstelling tot de

gangbare, die tot en met mei op circa 32
cent ligt. Het gat tussen de melkprĳs van
een biologische en een gangbare veehouder bedraagt daardoor momenteel tussen
de 15 tot 20 cent per kilo melk.
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