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PRIJS IN EURO PER 100 KG STANDAARDMELK MET 4,2% VET, 3,4% EIWIT, 1.000.000 KG PER JAAR, KIEMGETAL VAN 24.999/ML EN EEN CELGETAL VAN 249.999/ML, EXCL. BTW   

 

BEDRIJF 

 prijzen  (€/kg)1 toeslagen/kortingen (inclusief)2 MELKPRIJS 

deze maand 

gem. laatste 

12 maanden3 

meest recente 

nabetaling4 
 vet eiwit kwaliteit kwantum seizoen duurzaam melkstroom 

Milcobel BE 5,92 5,92 0,73 0,85  1,66  47,98 54,21 0,90 

DMK Deutsches Milchkontor eG DE 6,77 6,77  0,20  0,50 1,00 53,25 56,67  

Hochwald Milch eG DE 2,50 5,00 1,00   0,60 1,00 57,06 54,72 1,50 

Arla Foods DK DK 6,57 7,23 1,51   1,00 1,50 55,19 54,05 1,63 

Capsa Food ES 3,00 3,00      60,80 49,76  

Valio FI 5,50 7,00      51,31 47,78 1,84 

Savencia (Basse Normandië) FR 2,95 5,43 1,18     48,19 45,61  

Danone (Pas de Calais) FR 2,96 5,39      48,79 43,64  

Lactalis (Pays de la Loire) FR 2,60 6,60  0,39  0,07  46,67 45,27  

Sodiaal (Pas de Calais) FR 2,96 5,39 0,58   0,15  49,99 44,10  

Saputo Dairy UK (Dairy Crest) UK 5,01 10,02 -1,10 0,77 2,19   55,37 50,31  

Dairygold IE 5,04 8,24 0,39  1,94 0,10  48,63 55,43  

Glanbia IE 3,92 7,85   3,97 0,50  53,07 55,51 0,18 

Kerry Agribusiness IE 5,21 7,82    0,10  45,70 54,19  

FrieslandCampina NL 5,70 8,55    0,25 0,66 53,76 55,31 0,14 

GEMIDDELDE MELKPRIJS5         51,72 51,10  

Emmi CH 4,04 5,05    2,05  69,85 70,41  

Fonterra NZ 5,00 5,00      37,96 39,43 0,89 

Verenigde Staten klasse III US 5,59 4,87 0,19     41,85 52,11  

 

1.  Prijs per % vet en eiwit meer of minder ten opzichte van respectievelijk 4,2% en 3,4%. Frankrijk en USA eiwitgehalte in puur eiwit. 

2.  Deze toeslagen/kortingen zijn verwerkt in de maandelijkse melkprijs. Het is geen complete opsomming. Er kunnen er ook nog andere toeslagen en inhoudingen zijn. 

3.  Dit is een gewogen - op basis van nationale maandelijkse melkleveringen - gemiddelde van de maandelijkse melkprijzen (dus exclusief de meest recente nabetaling). 

4.  De meest recente nabetaling wordt vermeld om een indicatie te geven van een mogelijke aanvulling op de maandelijkse melkprijzen na afloop van het kalenderjaar. 

5.  Rekenkundig gemiddelde. 
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MELKPRIJZEN 

De berekende voorschotmelkprijzen komen in februari 2023 uit op gemiddeld € 51,72 per 100 kg 

standaardmelk. Dit is een daling van € 2,57 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde 

melkprijs in februari 2023 ligt € 9,56 ofwel 23,1% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. 

 

Dat de gemiddelde melkprijs in februari gedaald is, komt vooral doordat de melkprijs van de 

meeste ondernemingen opnieuw daalden t.o.v. de vorige maand. Opvallend is dat vooral 

Noord-Europese ondernemingen een daling lieten zien en de Zuid-Europese ondernemingen 

stabiel of nagenoeg stabiel bleven.  

 

 

PRIJSWIJZIGINGEN FEBRUARI 2023 EN OVERIGE INFORMATIE 

(€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) 

 

Milcobel: -4,5, maart -4,5 

De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) duurzaamheidspremie van € 0,69 per 100 kg. 

 

DMK Deutsches Milchkontor eG: -7,2 

De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus van € 0,50 voor deelname aan het 

duurzaamheidsprogramma Milkmaster. In de berekende melkprijs zit ook de toeslag voor het 

gebruik van GMO-vrije melk. 

 

Hochwald eG: -3 

De berekende melkprijs is inclusief een duurzaamheidtoeslag (Cool Farm Tool) van € 0,60 per 

100 kg en een toeslag van € 1,00 per 100 kg voor het gebruik van GMO-vrije melk. Alle melk is 

GMO vrij. Per januari is Hochwald gestart met een bonus voor de reductie van CO2, deze is nog 

niet meegenomen in de melkprijsberekening. 

 

Arla: -3 

De berekende melkprijs is inclusief een duurzaamheidstoeslag van € 1,00 voor de klimaat check 

en een toeslag voor GMO-vrije melk van € 1,50 per 100 kg. 

De nabetaling over de in 2022 geleverde melk is op basis melkgeldafrekening nabetaling 2022 

geactualiseerd van €1,89 per 100 kg naar € 1,63 per 100 kg. 

 

Capsa Food: ongewijzigd 

De berekende melkprijs van Capsa Food is gebaseerd op een gemiddelde van de A- (70%) en 

een B- prijs (30%). Sinds november 2022 is de melkprijs van Capsa Food ongewijzigd, de hoogte 

van de prijs wordt voornamelijk bepaald door de bijzondere toeslagen die niet apart vermeld 

zijn maar wel zijn opgenomen in de berekende melkprijs. 

 

Valio; ongewijzigd 

De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-

coöperaties. De basismelkprijs is een gewogen gemiddelde van een A-, B- en C-prijs.  

 

Savencia: ongewijzigd 

 

Danone (A-prijs): ongewijzigd 

De melkprijzen zijn gebaseerd op een contract, waarbij 50% van de A- melkprijsontwikkeling 

wordt bepaald door marktindicatoren en 50% door de kostprijsontwikkeling. 

 

Lactalis: -0,5 

De melkprijs is inclusief een premie van € 0,07 per 100 kg voor deelname aan het nationale 

programma Carte des Bonnes Practiques d’Elevage (CBPE). 
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Sodiaal (A-prijs): -0,3  

De melkprijs is inclusief een premie van  € 0,15 per 100 kg voor deelname aan het 

duurzaamheidsprogramma La Route Du Lait (LRDL). 

 

Saputo Dairy UK: -0,2, maart -3,0 

De berekende melkprijs is iets gedaald, maar dit komt volledig door een stijging van de waarde 

van de euro t.o.v. het Britse Pond. De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders, die leveren 

aan de Davidstow kaasfabriek. 

 

Dairygold: -7 

Begin dit jaar is Dairygold gestart met een nieuwe bonus systeem Grass roots. 

De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor het nationale 

duurzaamheidsprogramma SDAS en een Early Calving Bonus van € 2,00. 

 

Glanbia Ingredients Ireland: -4,1 

 

Kerry: -5 

De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor deelname aan het 

duurzaamheidsprogramma SDAS.  

 

FrieslandCampina: -3,8 

De berekende melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,25 per 100 kg voor het 

kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet en een gemiddelde toeslag voor 

weidegang van € 0,66 per 100 kg. De meest recente nabetaling betreft de nabetaling over de 

in 2021 geleverde melk. In het kader van een 3-jaarlijkse evaluatie is de melkprijssystematiek 

vanaf 2023 aangepast. Zo wordt o.a. de uitbetaling in de melkcomponenten eiwit, vet en 

lactose in een vaste verhouding van 6:4:0. Dit was 10:5:1.

GEMIDDELD: -2,57   

 

Emmi: -0,4  

De melkprijs van Emmi is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van een A-prijs (66%) en een 

B-prijs (34%). De melkprijs van Emmi is inclusief de toeslag voor het duurzaamheidsprogramma 

‘gruner Teppich’ (groene tapijt). De melkgeldafrekeningen zijn afkomstig van een 

melkveehouder, die lid is van een producentenorganisatie, die alle melk levert aan Emmi. 

 

Fonterra: -0,4 

Voor het lopende melkprijsjaar 2022/23 heeft Fonterra op 24 februari 2023 de 

melkprijsverwachting verlaagd naar NZD 8,50 (was 9,00) per kg milk solids (vet en eiwit). Deze 

verlaging is met terugwerkende kracht verwerkt in de berekende melkprijzen vanaf juni 2022.  

De meest recente nabetaling heeft betrekking op het over melkprijsjaar 2021/22 uitgekeerde 

dividend van NZD 0,20 per kg milk solids. 

 

Verenigde Staten klasse III: -3,5 

Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 19,43  in januari naar $ 

17,78 per cwt (hundredweight (45,36 kg) in februari.   
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MARKTSITUATIE 

(Bron: ZuivelNL) 

 

Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 29/3/23 01/3/2023 gem. 2022 

Verse boter in 25 kg kartons 475 485 662 

Vol melkpoeder 337 339 473 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 241 260 364 

Weipoeder 66 68 112 

 

Groei mondiale melkaanvoer 

De EU-melkaanvoer groeide in januari met bijna 1%. Sinds september neemt het volume weer 

toe na een langdurige periode van daling. Het beeld blijft redelijk divers. Enerzijds was er een 

voortzetting van de sterke toename in België, Duitsland en Nederland. Ook de Poolse 

melkaanvoer steeg verder. Anderzijds daalde het volume in Frankrijk en Italië. In 

laatstgenoemde land is al sinds augustus een forse afname te zien. 

 

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in januari 

een iets positiever beeld zien dan in de maanden daarvoor. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer 

(+1%) groeide voor het eerst in bijna anderhalf jaar tijd. Argentinië (+3%) liet een overtuigende 

toename zien na de negatieve ontwikkeling in het tweede halfjaar van 2022. De VS (+1%) 

noteerden voor de zevende maand op rij groei. De melkaanvoer in Australië blijft echter fors 

afnemen (-4%). Ook in Uruguay (-1%) daalde het volume verder. Het geaggregeerde volume 

van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in januari 2023 per saldo ruim 1% hoger 

(0,28 miljard kg) hoger dan in januari 2022. 

 

Prijzen onder druk 

Na het kortstondige herstel van de markt in februari tot begin maart kwam de zuivelmarkt weer 

wat onder druk te staan. Tegenvallende vraag en een toenemend aanbod als gevolg van de 

groei in de melkproductie (bovendien versterkt door de naderende voorjaarspiek in het 

noordelijk halfrond) lagen hieraan ten grondslag. 

Met name de notering van mager melkpoeder is in maart naar beneden gegaan. Het 

prijsniveau lag eind maart op € 241,00 per 100 kg. De boternotering bleef nog redelijk overeind, 

maar ook daar ontstond eind maart enige druk op de prijzen. De vraag voor Pasen is 

grotendeels ingevuld, waardoor er minder koopbelangstelling is. Eind maart lag de 

boternotering op een niveau van € 475,00 per 100 kg. 

 

COPYRIGHT EN AANSPRAKELIJKHEID  

Deze melkprijsvergelijking is een samenwerking tussen European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL. 

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding EDF-ZuivelNL 

Internationale Melkprijsvergelijking. EDF en ZuivelNL aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 

eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie. 


