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MELKPRIJSVERGELIJKING februari 2018 
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 0,75   29,83 34,36 0,47 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   31,13 35,44   

DMK DE   0,15   30,79 35,62   

Hochwald Milch eG DE 0,76 0,76   36,64 34,59 0,10 

Arla Foods DK DK 0,92     33,15 35,03 1,28 

Valio FI       36,36 35,92 0,68 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     34,12 34,04   

Danone (Pas de Calais) FR       34,98 34,89   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   33,77 33,56   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     34,62 34,37 0,19 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33   33,50 32,59   

Dairygold IE 0,39     34,30 34,31   

Glanbia IE     3,91 37,31 34,39   

Kerry Agribusiness IE       33,94 34,44   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   40,71 40,02   

Royal A-ware NL 0,50     34,35 37,30   

FrieslandCampina NL       35,09 37,53 1,29 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         34,39 35,20   

Emmi CH   3,04 -3,38 45,48 48,77   

Fonterra 3) NZ       30,82 31,30   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,14     27,69 34,39   
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 februari 2018 uit op gemiddeld € 34,39 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 1,07 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van februari  
2017 ligt de gemiddelde melkprijs € 0,82 ofwel 2,4 % hoger. 
 
Ondanks dat de gemiddelde melkprijs in februari opnieuw is gedaald ten opzichte van de vorige 
maand, is de gemiddelde melkprijs nog wel hoger dan vorig jaar. Met uitzondering van het Ierse 
Glanbia is geen enkele melkprijs gestegen. Dat de berekende melkprijs van Glanbia is gestegen, komt 
doordat de seizoenstoeslag in februari de prijsdaling heeft gecompenseerd. 
 
De grootste prijsdalingen betroffen de Duitse ondernemingen DMK (- € 4,0 per 100 kg) en Müller (-
3,5). De Ierse zuivelondernemingen hebben voor het eerst sinds augustus 2017 de melkprijzen 
verlaagd. De Franse melkprijzen zijn relatief stabiel. De berekende melkprijzen van Sodiaal en 
Danone zijn gedaald met respectievelijk €  0,5 en 0,7 per 100 kg melk, terwijl de melkprijzen van 
Savencia en Lactalis niet gewijzigd zijn. 
 
De (klasse III) melkprijs in de VS daalt sterker dan de Europese melkprijzen. De februari melkprijs is 
de afgelopen 10 jaar niet zo laag geweest als in 2018. In tegenstelling tot de VS is er in Nieuw-
Zeeland wel sprake van een relatief goed melkprijsjaar. Voor dit melkprijsjaar 2017/18 verwacht 
Fonterra een melkprijs, die de op twee na hoogste is van de afgelopen 10 jaar. 
 
Voor de volgende maanden zijn prijsverlagingen aangekondigd door Arla (maart -2,5 en april -0,2), 
FrieslandCampina (-0,2 en -1,0) , Dairy Crest (in totaal -2,0 in maart en april), Savencia (-1,0 in maart) 
en Royal A-ware (-0,5 in maart). De melkprijs van DMK blijft gelijk in maart. 
 
Op basis van de gepubliceerde bedrijfsresultaten 2017 is voor Arla en FrieslandCampina een 
voorlopige nabetaling over 2017 berekend van € 1,28 (2016: 1,25) respectievelijk € 1,29 (2016: 3,30) 
per 100 kg geleverde melk. 
 
Prijswijzigingen februari 2018 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: -0.2 
Met ingang van februari heeft Milcobel een aantal wijzigingen doorgevoerd in het 
uitbetalingssysteem. De vet- en eiwitprijzen zijn gelijk (was 1:1.86). Daarnaast wordt een vast bedrag 
(€ 75,00) per maand ingehouden op de melkgeldafrekening. De volume toeslag – gebaseerd op de 
geleverde liters melk – is vervangen door een hoeveelheidstoeslag voor de geleverde hoeveelheden 
vet en eiwit. Voor het standaardbedrijf betekent dit een lagere toeslag, namelijk 0,75 in plaats van 
voorheen 1,41. 
 
Muller: -3,5 
DMK: -4,0, maart ongewijzigd 
Hochwald eG: ongewijzigd 
 
Arla: -2,0, maart -2,5 en april -0,2 
De voorlopige nabetaling van Arla over de in 2017 geleverde hoeveelheid melk van € 1,28 per 100 kg  

is gebaseerd op 3,65% van de basiswaarde van de melk plus de kwaliteitstoeslag.  
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Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia: ongewijzigd, maart -1,0 
Danone (A-prijs): -0,7 
Lactalis: ongewijzigd 
Sodiaal (A-prijs): -0,5 
 
Dairy Crest: -1,1, maart –0,75 ppl en april – 1,25 ppl (totaal in maart en april c.a. – € 2,3) 
 
Dairygold: -1,1 
Glanbia Ingredients Ireland: +1,3 
Hoewel uitbetaling van vet en eiwit is verlaagd (en de verhouding tussen de vet- en eiwitprijs is 
gewijzigd), is door de seizoenstoeslag in februari de berekende melkprijs gestegen. Over de in de 
laatste 2 weken van januari en in februari geleverde melk, kunnen melkveehouders onder bepaalde 
voorwaarden een zogenaamde vroege lactatiebonus ontvangen. Voorwaarde is dat de geleverde 
hoeveelheid melk in februari minimaal 3% is van de totale jaarlevering en de levering in juni 
maximaal 15% van de jaarlevering. Het standaardbedrijf – maandelijkse leveringen gebaseerd op 
nationale statistieken- voldoet aan deze voorwaarde. 
Voor het totaal uit te keren bedrag geldt een plafond en mede daarom is in de berekende melkprijs 
een toeslag verwerkt van € 4,03 per 100 kg. 
Glanbia heeft aan haar melkveehouders in februari ook een toeslag van 1 cent per liter uitgekeerd 
vanwege de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden (storm Emma). Deze toeslag is niet 
verwerkt in de berekende melkprijs. 
Kerry: -1,9 
 
Granarolo: voorlopig ongewijzigd 
 
Royal A-ware: -1,9, maart -0,5 
FrieslandCampina: -1,7 , maart -0,2 en april -1,0 
Op basis van het jaarverslag 2017 is de weidegangtoeslag met terugwerkende kracht vanaf januari 
2017 verhoogd van € 0,29 naar € 0,60 per 100 kg. 
 
GEMIDDELD: -1,07 (het gemiddelde van januari is met 0,02 verhoogd, zie opmerking bij 
FrieslandCampina) 
 
Emmi: -2,7 als gevolg van een seizoensheffing in februari 
 
Fonterra: -0,2 
Hoewel Fonterra haar verwachte melkprijs voor het lopende seizoen 2017/18 heeft verhoogd van 
6,40 naar 6,55 NZD per kg vet en eiwit (milk solids (MS)) is de berekende melkprijs verlaagd. Dit 
komt omdat Fonterra ook een verwacht dividend heeft aangekondigd van 0,25 – 0,35 NZD per kg 
MS. Tot dusver werd bij de berekende melkprijs uitgegaan van een verwacht dividend van 0,50 NZD 
per kg MS, gebaseerd op het in het vorige melkprijsjaar uitgekeerde dividend. 
 
USA: -1,6 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 14,00 in januari naar   
$ 13,40 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in februari. 
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MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 28/3/2018 28/2/2018 gemiddelde 2017 

Verse boter in 25 kg cartons  478 485 521 

Vol melkpoeder 254 262 285 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 129 132 175 

Weipoeder 63 62   78 

 
De melkaanvoer in de EU laat een aanzienlijke stijging zien. Sinds juni is er sprake van een toename 
van het volume. Ook in januari nam de melkaanvoer met ruim 4% toe. Alle belangrijke zuivellanden, 
met name in Noordwest Europa, realiseerden een stijging. Grootste absolute toename werd in 
Duitsland, Frankrijk en Italië gerealiseerd. 
Buiten Europa is er ook nog grotendeels sprake van groei. In de maanden januari en februari nam de 
melkaanvoer in de belangrijke zuivel exporterende landen Argentinië, Australië, Uruguay en de 
Verenigde Staten toe. Nieuw-Zeeland heeft als gevolg van ongunstige weersomstandigheden sinds 
december een stap terug gedaan. Ook in de eerste twee maanden van 2018 daalde de melkaanvoer. 
De Nederlandse boternotering bodemde in de eerste helft van januari uit, waarna een opleving 
plaatsvond tot eind februari. Sindsdien is de markt wat tot rust gekomen en stabiliseerden de 
prijzen. De markt is duidelijk in afwachting van de ontwikkelingen na de Paasdagen. De prijzen voor 
mager melkpoeder zijn al geruime tijd zwak. Al sinds oktober is de notering ruim onder het 
interventieprijsniveau geschoten. Als het huidige tempo van de verkopen uit interventie 
aangehouden wordt, zal het nog lang duren voor de markt ‘schoon’ is. Dit kan het herstel 
belemmeren. De notering van vol melkpoeder is sinds medio januari ook weer omhoog gegaan en 
liep verder op in februari. In maart verzwakte de markt echter, veroorzaakt door meer aanbod als 
gevolg van de toename van de melkaanvoer, de stabilisatie van de prijzen van boter/room en een 
tegenvallende vraag. Dit zorgde voor een lichte druk op de prijzen van vol melkpoeder. 

http://www.zuivelnl.org/

