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MELKPRIJSVERGELIJKING januari 2019 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 32,64 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   31,97 32,12   

DMK Deutsches Milchkontor eG DE   0,20   32,72 32,71   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,93 33,39 0,10 

Arla Foods DK DK 0,90     32,68 32,96 2,30 

Valio FI       35,10 35,53 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     35,09 33,78   

Danone (Pas de Calais) FR       34,21 34,42   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   34,89 34,06   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     35,11 34,63 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,66   33,64 32,55   

Dairygold IE 0,39     32,30 32,71   

Glanbia IE       32,06 32,13   

Kerry Agribusiness IE       32,51 32,35   

Granarolo (Noord) IT 0,77     37,87 38,20   

FrieslandCampina NL       35,72 35,40 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,85 33,72   

Emmi CH   3,28   50,37 48,41   

Fonterra 3) NZ       29,99 29,79   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,13     31,02 31,63   
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 

 



 

 

 
MELKPRIJZEN 
 
De berekende voorschotmelkprijzen komen in januari 2019 uit op gemiddeld € 33,85 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,43 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van januari 
2018 ligt de gemiddelde melkprijs € 1,68 ofwel 4,7% lager. 
 
De meeste zuivelondernemingen hebben in januari de melkprijzen verlaagd. Daarentegen zijn de 
berekende melkprijzen van de Franse ondernemingen (behalve Lactalis) en het Finse Valio gestegen. 
De melkprijzen van het Italiaanse Granarolo en de Ierse zuivelbedrijven zijn gelijk gebleven. 
Of de melkprijzen de komende maanden nog iets verder gaan dalen of gelijk blijven is moeilijk in te 
schatten. De melkprijzen van Arla en FrieslandCampina blijven in februari en maart gelijk (Arla) of 
stijgen iets (FrieslandCampina + € 0,2 in februari, maart gelijk). Ook lijken de Franse melkprijzen het 
eerste kwartaal van 2019 nauwelijks te wijzigen. Hiertegenover staan door DMK (-€ 1,0 in februari) 
en Dairy Crest (- €1,1 in februari) aangekondigde prijsverlagingen. 
 
Bij de presentatie van de bedrijfsresultaten over 2018 heeft Arla aangekondigd de winst over het 
afgelopen jaar volledig aan de leden-melkveehouders uit te zullen keren. Dit komt overeen met een 
nabetaling van  € 2,30 per 100 kg. Over 2017 was de (berekende) nabetaling € 1,28. Omdat 2018 
door de slechte weersomstandigheden een moeilijk jaar was voor de melkveehouders, is besloten 
om de winst volledig uit te keren en niet zoals in andere jaren deels te reserveren. 
Op basis van de bedrijfsresultaten van FrieslandCampina is de nabetaling over 2018 voorlopig 
ingeschat op € 0,57 per 100 kg (2017: € 1,27). 
 
Fonterra heeft voor het lopende jaar 2018/19 de verwachte melkprijs verhoogd met omgerekend  
€ 0,90 per 100 kg standaardmelk. 
 
Met ingang van  januari 2019 is besloten te stoppen met het berekenen en publiceren van een Royal 
A-ware melkprijs. Royal A-ware was opgenomen in de LTO Internationale Melkprijsvergelijking 
omdat er na het beëindigen van de publicatie van DOC Kaas naast FrieslandCampina behoefte was 
aan een tweede Nederlandse onderneming. Gekozen is voor Royal A-ware gezien de potentiele 
omvang van hun melkverwerking. Echter vanaf 2019 hanteert Royal A-ware (naast biologisch) 4 
verschillende melkstromen met verschillende melkprijzen. De keuze voor één van deze melkstromen 
betekent impliciet dat de melkprijs betrekking heeft op een kleiner volume en daarmee minder 
waarde heeft voor de internationale melkprijsvergelijking. 
 
Prijswijzigingen januari 2019 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 

Milcobel: -1,0 
 
Muller: -2,5. 
De berekende melkprijs van Müller is exclusief een bonus van € 1,0 per 100 kg voor het gebruik van 
GMO vrij veevoer. 
DMK Deutsches Milchkontor eG: -0,9 en februari -1,0. 
Vanaf januari is de prijsverhouding tussen eiwit en vet 1:1.  De melkprijs is inclusief een 
(gemiddelde) bonus van € 0,6 voor deelname aan het duurzaamheidsprogramma Milkmaster, maar 
exclusief de toeslag van € 0,7 voor het gebruik van GMO vrij veevoer. 
Hochwald eG: -2,0. 
De berekende melkprijs is exclusief een bonus van € 1,0 voor deelname aan het  
duurzaamheidsprogramma MilchPlus. 
  



 

 

 
Arla: -1,5 ,februari en maart ongewijzigd. 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 1,0 voor deelname aan het kwaliteits- en 
duurzaamheidsprogramma Arlagarden. De voorlopige berekende nabetaling over 2018 is € 2,30 per 
100 kg (2017: 
  
Valio: +0,2. 
Voor het eerst sinds mei 2018 is de melkprijs gewijzigd. De melkprijs is inclusief een bonus van € 1,0 
voor deelname aan een duurzaamheids-/diergezondheidsprogramma NASEVA. 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia:  +1,0, februari -0,5 en maart ongewijzigd 
Danone (A-prijs): +1,6 
Lactalis: -0,7, februari en maart ongewijzigd 
Sodiaal (A-prijs): +1,0. 
De berekende melkprijs is exclusief een bonus van € 1,0 voor het duurzaamheidsprogramma La 
Route du Lait. 
 
Dairy Crest: -1,2 door vervallen seizoenstoeslag ,februari -1,1 door prijsdaling en vervallen extra 
weerpremie en maart ongewijzigd. 
 
Dairygold: ongewijzigd. 
De berekende melkprijs is inclusief de bonus van € 0,1 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS, 
maar exclusief duurzaamheidstoeslagen voor deelname aan de melkcontrole (0,1) en een 
diergezondheidsprogramma (0,2). 
Glanbia Ingredients Ireland: ongewijzigd. 
Met de melkgeldafrekening van januari is de seizoenstoeslag voor de in november 2018 geleverde 
melk uitgekeerd. Met terugwerkende kracht is deze toeslag van € 2,01 verwerkt in de melkprijs van 
november 2018. 
De melkprijs is inclusief een toeslag van € 0,95 door de coöperatie Glanbia en € 0,95 door de 
afnemer Glanbia Ireland. Deze laatste toeslag is een voorschot op de mogelijke nabetaling. 
Kerry: ongewijzigd. 
De berekende melkprijzen van de vorige maanden zijn verlaagd, omdat ten onrechte een toeslag van 
€ 0,95 hierin was verwerkt. 
De berekende melkprijs is inclusief de bonus van € 0,1 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS. 
 
Granarolo: ongewijzigd tot en met februari 
 
FrieslandCampina: januari – 1,0 ,februari + 0,2 en maart ongewijzigd. 
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,6 voor weidegang, maar exclusief een 
toeslag voor het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus Planet. De toeslagen in dit 
programma worden gefinancierd uit inhoudingen en daardoor is de toeslag voor de ‘gemiddelde’ 
melkveehouder nul. 
De voorlopige nabetaling over 2018 is 0,57 (2017:1,27). 
 
GEMIDDELD: -0,43 
  



 

 

 
Emmi: +0,6 als gevolg van iets hoger aandeel van de A-prijs (van 67 naar 68%) en een iets hogere B-
prijs (aandeel 32%). 
De A-prijs is vanaf oktober 2017 niet gewijzigd en is 63 CHF/100 kg. In januari is de B-prijs 43,10 
CHF/100 kg. De fluctuaties in de melkprijs zijn een gevolg van aanpassingen van de B- prijs. Ondanks 
dat de B-prijzen in februari en maart iets verder stijgen zal de berekende melkprijs voor die 
maanden lager worden als gevolge van een seizoensheffing. 
 
Fonterra: +0,9 
Fonterra heeft op 28 februari de melkprijsverwachting voor het lopende seizoen verhoogd. De 
berekende melkprijs is gebaseerd op een verwachte melkprijs van 6,45 (range 6,30-6,60) plus 
dividend 0,20 (range 0,15-0,25) ofwel in totaal 6,65 NZD per kg milk solids (was 6,45). 
 
USA: +0,3 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 13,77 in december  
naar $ 13,96  per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in januari. In februari is de melkprijs $ 13,89 per 
cwt. 
 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 6/3/2019 30/1/2019 gemiddelde 2018 

Verse boter in 25 kg kartons  407 439 499 

Vol melkpoeder 300 287 269 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 175 195 149 

Weipoeder 80 84 70 

 
In de EU loopt de melkaanvoer al vanaf september vorig jaar terug. Naast met specifieke situaties 
zoals in Nederland lijkt dit ook samen te hangen met nasleep van de zomerdroogte. In december 
bleef de totale melkaanvoer opnieuw ruim 0,8% achter. Naast in Nederland, viel de melkaanvoer 
fors terug in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. In Ierland daarentegen zette de opvallende groei van 
de laatste maanden zich voort (+25%). Ook de melkproductie in diverse, belangrijke zuivel 
exporterende landen buiten de EU stagneerde in december. Eigenlijk was alleen in Nieuw-Zeeland 
sprake van een stevige groei (2,3%). De groei in de VS bleef onder gemiddeld (0,5%) en in Australië 
leidde de maandenlange droogte ertoe dat de melkaanvoer over 2018 bijna 2% lager was. Per saldo 
daalde het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke zuivelexporteurs in december met 0,1 
procentpunt tot +1,0% voor heel 2018 (ca. +3 mln. ton). 
De botermarkt is momenteel flink zwakker, wat zich weerspiegelt in dalende prijzen. Deze 
ontwikkeling zette zich ook eind februari door. Dit komt door het ruime aanbod in combinatie met 
een beperkte vraag. Dit wordt voor de korte termijn versterkt door de bij dit marktbeeld 
gebruikelijke, afwachtende houding van kopers. De notering van mager melkpoeder heeft zich na 
een periode van herstel de laatste weken van februari gestabiliseerd op een niveau van net onder de 
€ 200,00. Het marktbeeld is momenteel weinig richtinggevend en het is wachten op nieuwe 
impulsen aan koop- of verkoopzijde. Hoewel de interventievoorraden in snel tempo (bijna) zijn 
afgebouwd, hangt nog veel product boven de markt in de vorm van voorraden bij de handel. De 
notering van vol melkpoeder zit al sinds begin dit jaar in de lift. Europees product profiteert van 
minder aanbod uit Oceanië en Zuid-Amerika, wat een vrij vast marktbeeld oplevert. 
 
 
 

http://www.zuivelnl.org/


 

 

MELKPRIJSVERGELIJKING januari 2019 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 32,11 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   31,87 32,02   

DMK Deutsche Milchkontor DE   0,15   32,57 32,55   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,91 33,26 0,10 

Arla Foods DK DK 0,90     32,62 32,88 2,30 

Valio FI       35,10 35,53 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     35,09 33,78   

Danone (Pas de Calais) FR       34,21 34,42   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   34,75 33,92   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     35,11 34,63 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33   33,32 32,22   

Dairygold IE 0,39     32,30 32,71   

Glanbia IE       32,06 32,13   

Kerry Agribusiness IE       32,51 32,35   

Granarolo (Noord) IT 0,77     37,87 38,20   

FrieslandCampina NL       35,60 35,28 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,75 33,62   

Emmi CH   3,11   50,20 48,24   

Fonterra 3) NZ       29,99 29,79   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,13     31,02 31,63   
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 



 

 

MELKPRIJSVERGELIJKING januari 2019 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 32,88 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   31,97 32,12   

DMK Deutsche Milchkontor DE   0,30   32,86 32,84   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,93 33,40 0,10 

Arla Foods DK DK 0,90     32,70 32,98 2,30 

Valio FI       35,10 35,53 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     35,09 33,78   

Danone (Pas de Calais) FR       34,21 34,42   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   34,89 34,06   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     35,11 34,63 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,88   33,86 32,77   

Dairygold IE 0,39     32,30 32,71   

Glanbia IE       32,06 32,13   

Kerry Agribusiness IE       32,51 32,35   

Granarolo (Noord) IT 0,77     37,87 38,20   

FrieslandCampina NL       35,76 35,44 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,89 33,77   

Emmi CH   3,45   50,54 48,58   

Fonterra 3) NZ       29,99 29,79   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,13     31,02 31,63   
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 


