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MELKPRIJSVERGELIJKING juni  2018 bij levering 1.000.000 kg per jaar 
Prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 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 1,13   32,72 33,53 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   30,73 34,82   

DMK DE   0,20   31,93 35,21   

Hochwald Milch eG DE 0,76 1,01   31,46 34,76 0,10 

Arla Foods DK DK 0,87     31,58 34,22 1,28 

Valio FI       34,90 36,44 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     32,51 33,99   

Danone (Pas de Calais) FR       33,20 34,72   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   32,66 33,81   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     34,08 34,67 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,66 -2,49 28,23 32,33   

Dairygold IE 0,39     32,30 34,49   

Glanbia IE       32,09 33,88   

Kerry Agribusiness IE       32,43 34,45   

Granarolo (Noord) IT 0,77    37,85 39,76   

Royal A-ware NL 0,50 1,28   33,58 38,27   

FrieslandCampina NL       33,75 37,11 1,27 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         32,71 35,09   

Emmi CH   3,20   48,32 48,19   

Fonterra 3) NZ       31,29 31,36   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     33,19 32,68   
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 juni 2018 uit op gemiddeld € 32,71 per 100 kg 
standaardmelk bij een levering van 1.000.000 kg per jaar (nieuwe standaard). Een stijging van € 0,60 
ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van juni  2017 ligt de gemiddelde melkprijs € 1,43 
ofwel 4,2% lager. 
 
Nieuwe standaard jaarlevering 
 
Vanaf deze publicatie is bij de berekening van de melkprijzen uitgegaan van standaardmelk bij een 
jaarlevering van 1.000.000 kg (was 500.000 kg). Omdat ook de melkprijzen van de voorgaande 
maanden en jaren zijn aangepast heeft de vergelijking met mei 2018  en juni 2017 dus betrekking op 
dezelfde standaard. 
 
Aanleiding om de jaarlijkse levering te verhogen is dat de afgelopen jaren de gemiddelde 
bedrijfsomvang is gestegen en duidelijk hoger ligt dan de tot dusver gehanteerde standaard van 
500.000 kg melk (zie tabel).  Ervan uitgaande dat de bedrijfsomvang de komende jaren verder blijft 
stijgen en gezien de grotere omvang van gespecialiseerde melkveebedrijven is 1 mln. kg als 
standaard genomen. 
 
Tabel Gemiddelde melkproductie (kg per jaar) per bedrijf in 2016 
 

 2016 

Denemarken        1.654.418  

Verenigd Koninkrijk        1.129.961  

Nederland            826.462  

België            509.877  

Duitsland            472.379  

Frankrijk            426.537  

Italië            399.795  

Ierland            399.337  

Finland            321.004  

Gemiddeld            682.197  

Bron: ZuivelNL 
 
Het gemiddelde van de berekende melkprijzen is met c.a. € 0,20 per 100 kg gestegen als gevolg van 
een stijging van de jaarlijkse levering van 500.000 kg naar 1.000.000 kg per jaar. Per onderneming 
kunnen de verschillen groter zijn, afhankelijk van de omvang van de ingehouden vaste kosten per 
maand en – vooral- eventuele hoeveelheidstoeslagen. Bij de vorige publicatie (mei melkprijzen) is 
hiervan een analyse gemaakt. Overigens zijn de kwantumtoeslagen per onderneming ook zichtbaar 
in de tabel met maandelijkse melkprijzen. 
Vanwege de continuïteit en de spreiding in gemiddelde bedrijfsomvang tussen de landen worden als 
aanvulling op de nieuwe standaard vanaf deze publicatie ook de melkprijzen berekend en 
gepubliceerd uitgaande van de oude standaard van 500.000 kg (zie bijlage A) en 1.500.000 kg (zie 
bijlage B). 
Ook is het recent gepubliceerde rapport met melkprijzen 2017 – gebaseerd op een jaarlijkse levering 
van 500.000 kg – uitgebreid met berekende melkprijzen uitgaande van een jaarlevering van 
1.000.000 kg en 1.500.000 kg. Deze uitgebreide versie is beschikbaar via www.milkprices.nl . 
  

http://www.milkprices.nl/
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Melkprijsontwikkeling juni 
 
Voor het eerst sinds november 2017 is de gemiddelde melkprijs gestegen. Geen enkele 
zuivelonderneming heeft de melkprijs verlaagd. De melkprijs van Milcobel steeg het meest, namelijk 
met € 2,3 per 100 kg. 
Gezien de aankondigingen zal de gemiddelde melkprijs  in juli en augustus verder stijgen. 
Het Britse Dairy Crest heeft voor de komende drie maanden prijsverhogingen aangekondigd van in 
totaal 2,9 pence per liter ofwel zo’n € 3,3 per 100 kg. Hierbij is opvallend, dat de prijsverhoging vanaf 
september met 0,5 ppl is bedoeld ter ondersteuning van de melkveehouders vanwege de extreme 
droogte. 
Arla en FrieslandCampina hebben de melkprijzen voor juli en augustus bekend gemaakt. Arla 
verhoogt in beide maanden de melkprijs met in totaal € 2,8 per 100 kg, terwijl FrieslandCampina na 
een verhoging van € 1,5 in juli de melkprijs voor augustus niet wijzigt. DMK verhoogt de melkprijs in 
juli met € 1,0 per 100 kg. Ook de Franse ondernemingen Savencia (juli + € 2,4 en augustus 
ongewijzigd) en Lactalis (juli t/m september in totaal € 2,3 per 100 kg) hebben prijsverhogingen 
aangekondigd. De melkprijs van Granarolo blijft in juli gelijk. 
 
Prijswijzigingen juni 2018 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: + 2,3. 
Over 2017 heeft Milcobel een nabetaling gedaan van omgerekend € 0,24 per 100 kg standaardmelk. 
 
Muller: ongewijzigd 
De berekende melkprijs is exclusief de toeslag van € 1,0 voor GMO vrij veevoer. 
DMK: +1,0 en juli + 1,0 
Hochwald eG: ongewijzigd 
 
Arla: +1,0 ,juli +1,8 en augustus +1,0 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia:  ongewijzigd, juli +  2,4 en augustus ongewijzigd 
Danone (A-prijs): + 1,1 
Lactalis: + 0,7, juli + 1,3, augustus + 0,5 en september + 0,5 
Sodiaal (A-prijs): + 1,5 
Over 2017 heeft Sodiaal een nabetaling gedaan van € 0,23 per 100 kg standaardmelk 
 
Dairy Crest: +0,2  door iets lager seizoensheffing,  juli + 0,65 ppl, augustus + 1,75 ppl en  
september + 0,5 ppl. Totaal 2,9 ppl, ofwel € 3,3 per 100 kg. 
 
Dairygold: ongewijzigd 
Glanbia Ingredients Ireland: +2,0 
Kerry: ongewijzigd 
 
Granarolo: ongewijzigd, juli ongewijzigd 
De eerder gepubliceerde voorlopige melkprijzen van Granarolo zijn op basis van nieuwe informatie 
met terugwerkende kracht vanaf januari 2018 gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is de berekende 
melkprijs gedaald met € 1,0 (t/m maart 2018) en vanaf maart met € 3,0 per 100 kg.  
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Royal A-ware: +0,3 en juli + 1,0. 
FrieslandCampina: +0,2 ,juli + 1,5 en augustus ongewijzigd. 
 
GEMIDDELD: + 0,60 
Door de aanpassing van de standaard jaarlijkse hoeveelheid en de correctie van Granarolo is de 
gemiddelde melkprijs van deze maand niet goed vergelijkbaar met eerder gepubliceerde 
melkprijzen. Desondanks is de opnieuw berekende  melkprijs van mei 2018 (€ 32,11) bijna gelijk aan 
de vorige maand gepubliceerde melkprijs (€ 32,10). Dit komt doordat het effect van een grotere 
jaarlijkse levering (+€ 0,2) toevalligerwijs wegvalt tegenover de gevolgen van de correctie van de 
Granarolo melkprijs (-€ 0,2). 
 
Emmi: + 4,5 vooral door vervallen seizoensheffing. 
 
Fonterra: ongewijzigd 
 
USA: +0,5 vooral door koersstijging US dollar ten opzichte van euro. Uitgedrukt in dollars is de 
Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 15,18 in mei naar  $ 15,21 per cwt (hundredweight 
(45,36 kg)) in juni. 
 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 1/8/2018 27/6/2018 gemiddelde 2017 

Verse boter in 25 kg cartons  525 586 521 

Vol melkpoeder 275 290 285 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 146 156 175 

Weipoeder 71 70   78 

 
In de EU lijkt de melkproductie weer aan te trekken. Na twee maanden van beperkte groei werd in 
mei een toename van ruim 2% gerealiseerd. Grootste groei vond plaats in Duitsland, Polen en Italië. 
De melkaanvoer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland stabiliseerde in mei en herstelde 
daarmee van de krimp in de maand(en) daarvoor. 
 
Buiten Europa is sprake van groei. In mei nam de melkaanvoer in de belangrijke zuivel exporterende 
landen Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland, Uruguay en de Verenigde Staten toe. In het laatst 
genoemde land nam het groeitempo wel af, met een stijging van minder dan 1% in de maanden april 
en mei. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer herstelde in die seizoensmatige lagere productiemaanden 
na een periode van krimp. 
 
Sinds juni staat de boternotering onder druk. Er is momenteel weinig vraag vanwege de 
vakantieperiode en het feit dat afnemers voldoende ingedekt zijn tot en met het derde kwartaal. 
Bovendien is er voldoende aanbod. Kopers hebben geen haast en wachten nog met hun aankopen, 
omdat verwacht wordt dat de boterprijs nog verder zal zakken. Ook de notering van mager 
melkpoeder staat sinds medio juni weer onder druk. De markt is erg rustig en er is weinig 
koopinteresse, waardoor de verkoopdruk langzamerhand toeneemt. De vrijgekomen hoeveelheid 
interventiepoeder drukt de markt nog eens verder naar beneden. Ondanks de rustige markt, houdt 
de notering van vol melkpoeder nog redelijk stand. Wel lijkt de druk op de prijzen wat toe te nemen 
vanwege de dalende vet- en eiwitprijzen en de beperkte vraag. 
 

http://www.zuivelnl.org/
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MELKPRIJSVERGELIJKING juni 2018 bij levering 500.000 kg per jaar 
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   32,19 33,05 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   30,63 34,73   

DMK DE   0,15   31,78 35,05   

Hochwald Milch eG DE 0,76 0,76   31,19 34,50 0,10 

Arla Foods DK DK 0,87     31,50 34,09 1,28 

Valio FI       34,90 36,44 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     32,51 33,99   

Danone (Pas de Calais) FR       33,20 34,72   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   32,51 33,66   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     34,08 34,67 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33 -2,49 27,90 32,01   

Dairygold IE 0,39     32,30 34,49   

Glanbia IE       32,09 33,88   

Kerry Agribusiness IE       32,43 34,45   

Granarolo (Noord) IT 0,77    37,85 39,71   

Royal A-ware NL 0,50     32,30 36,99   

FrieslandCampina NL       33,63 36,99 1,27 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         32,53 34,91   

Emmi CH   3,04   48,16 48,02   

Fonterra 3) NZ       31,29 31,36   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     33,19 32,68   
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 

BIJLAGE A 
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MELKPRIJSVERGELIJKING juni 2018 bij levering 1.500.000 kg per jaar 
Prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.500.000 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 1,33   32,96 33,77 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   30,73 34,82   

DMK DE   0,30   32,07 35,34   

Hochwald Milch eG DE 0,76 1,01   31,47 34,77 0,10 

Arla Foods DK DK 0,87     31,60 34,26 1,28 

Valio FI       34,90 36,44 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     32,51 33,99   

Danone (Pas de Calais) FR       33,20 34,72   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   32,66 33,81   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     34,08 34,67 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,88 -2,49 28,45 32,55   

Dairygold IE 0,39     32,30 34,49   

Glanbia IE       32,09 33,88   

Kerry Agribusiness IE       32,43 34,45   

Granarolo (Noord) IT 0,77    37,85 39,80   

Royal A-ware NL 0,50 1,57   33,87 38,57   

FrieslandCampina NL       33,79 37,15 1,27 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         32,76 35,15   

Emmi CH   3,37   48,49 48,36   

Fonterra 3) NZ       31,29 31,36   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     33,19 32,68   
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 

BIJLAGE B 


