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MELKPRIJSVERGELIJKING Mei 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   31,72 33,26 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   32,47 32,63   

DMK Deutsches Milchkontor eG DE   0,20   31,20 32,93   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,53 33,11 0,02 

Arla Foods DK DK 0,90     32,62 33,44 2,30 

Valio FI       34,91 34,91 1,02 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     34,94 34,38   

Danone (Pas de Calais) FR       34,37 34,70   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   34,70 34,81   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -0,58 34,64 35,17 0,29 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,67 -2,78 30,29 32,88   

Dairygold IE 0,39     30,80 31,81   

Glanbia IE       30,68 31,91 0,40 

Kerry Agribusiness IE       31,91 32,38   

Granarolo (Noord) IT 0,77     38,84 38,04   

FrieslandCampina NL       34,75 35,77 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,21 33,88   

Emmi CH   3,28 -3,45 47,33 49,68   

Fonterra 3) NZ       28,85 28,96   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,17     37,00 33,16   
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 mei 2019 uit op gemiddeld € 33,21 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,05 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in 
mei 2019 ligt € 1,20 ofwel 3,7% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. 
 
Net als vorige maand zit er weinig beweging in de melkprijzen. Ten opzichte van andere jaren zijn de 
melkprijzen in de eerste 5 maanden van 2019 opvallend stabiel. Naar verwachting zullen de 
melkprijzen in juni ook weinig wijzigen. Zo blijven de prijzen van DMK, Arla en Savencia gelijk in juni, 
terwijl Lactalis (+€ 0,2 per 100 kg) en FrieslandCampina (+ € 0,5) geringe prijsverhogingen hebben 
aangekondigd. Daartegenover staan in juli prijsverlagingen van Arla (-0,1) en 
FrieslandCampina (-0,7). De basismelkprijs van Dairy Crest blijft de komende twee maanden gelijk, 
maar door seizoensheffingen – en toeslagen zal de berekende melkprijs in juni iets dalen en in juli 
stijgen. 
 
Prijswijzigingen mei 2019 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 

Milcobel: ongewijzigd 
 
Müller: ongewijzigd 
De berekende melkprijs van Müller is exclusief een toeslag van € 1,0 per 100 kg voor het gebruik van 
GMO vrij veevoer. 
DMK Deutsches Milchkontor eG:  -0,5, juni ongewijzigd 
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: ongewijzigd 
Met terugwerkende kracht vanaf januari 2019 is de berekende melkprijs verhoogd met € 0,6 per 100 
kg. Hochwald betaalt een toeslag van € 1,0 voor deelname aan het duurzaamheidsprogramma 
MilchPlus. Volgens opgave van de onderneming wordt over alle melk gemiddeld € 0,60 per 100 kg 
melk uitgekeerd. Deze gemiddelde toeslag is opgenomen in de berekende melkprijs. 
De melkprijs is exclusief de toeslag van € 1,00 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. 
 
Arla: mei en juni ongewijzigd, juli -0,1 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 1,0 voor deelname aan het kwaliteits- en 
duurzaamheidsprogramma Arlagarden Plus, maar exclusief een bonus van € 1,0 voor het gebruik van 
GMO vrij veevoer. 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs is inclusief een bonus van € 1,0 voor deelname aan het duurzaamheids-
/diergezondheidsprogramma NASEVA. 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia: mei en juni ongewijzigd. 
Danone (A-prijs):  ongewijzigd 
Lactalis: ongewijzigd, juni + 0,2 
Sodiaal (A-prijs): +0,4 door een lagere seizoensheffing 
Met terugwerkende kracht vanaf januari 2019 is de berekende melkprijs verhoogd met € 0,16 per 
100 kg. Enerzijds is de bonus voor een laag boterzuurgehalte gecorrigeerd van € 0,1 naar € 0,2 en  
 



 

 

anderzijds is de berekende melkprijs verhoogd met een toeslag van € 0,07 voor deelname aan het 
duurzaamheidsprogramma La Route du Lait.  Melkveehouders ontvangen een toeslag € 0,1 per 100 
kg voor deelname aan dit duurzaamheidsprogramma. Volgens de onderneming valt 70% van de melk 
hieronder. Daarom is de berekende melkprijs verhoogd met de gemiddelde toeslag van  
0,7 x 0,1 = € 0,07. 
 
Dairy Crest: -0.6 door een hogere seizoensheffing. 
De basisprijs uitgedrukt in pence per liter en exclusief seizoensheffingen/-toeslagen blijft 
ongewijzigd tot en met juli. 
 
Dairygold: ongewijzigd 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,1 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS, 
maar exclusief duurzaamheidstoeslagen voor deelname aan de melkcontrole (0,1) en een 
diergezondheidsprogramma (0,05). 
Glanbia Ingredients Ireland: ongewijzigd 
De melkprijs is inclusief een coöperatie toeslag van € 0,48. 
Kerry: +0,5 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,1 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS. 
 
Granarolo: mei en juni ongewijzigd 
 
FrieslandCampina: -0,7 ,juni + 0,5 en juli -0,7 
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,63 voor weidegang, maar exclusief een 
toeslag van € 1,0 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. 
 
GEMIDDELD: -0,05 
De eerder gepubliceerde melkprijs van april is gewijzigd van € 33,21 naar € 33,26 per 100 kg (zie 
opmerkingen bij Hochwald en Sodiaal) 
 
Emmi: -0,1. 
In juni een stijging van € 4,2 door het vervallen van de seizoensheffing en in juli een verdere stijging 
met € 3,5 door een seizoenspremie en een iets lagere prijs (relatief minder A- en meer B-melk) 
 
Fonterra: -0,6 
De melkprijs uitgedrukt in Nieuw-Zeelandse dollars is niet gewijzigd, maar door de lagere koers van 
de NZ$ is de berekende melkprijs uitgedrukt in euro’s gedaald. 
 
USA: +1,1 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 15,96 in april  
naar $ 16,38  per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in mei. Deze prijsstijging komt net als de vorige 
maanden volledig door een hogere waardering van de eiwitcomponent. 
  



 

 

 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 3/7/2019 29/5/2019 gemiddelde 2018 

Verse boter in 25 kg kartons  363 399 499 

Vol melkpoeder 274 295 269 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 203 209 149 

Weipoeder 67 72 70 

 
Vanaf eind april zijn de prijsnoteringen voor boter en vol melkpoeder zo’n 10% gedaald. De 
botermarkt is na de (tijdelijke) stabilisering van het prijsniveau in april sinds medio mei zwakker 
geworden. Weinig vraag en een ruim aanbod, o.a. veroorzaakt door hoge voorraden, lagen aan de 
daling ten grondslag. Ondanks dat de prijzen van Europese boter nog steeds onder die van de 
wereldmarkt liggen, is er weinig groei in de exportvraag. Ook de prijzen van mager melkpoeder 
kwamen na de stijging tussen eind april en begin juni wat onder druk te staan. Europa is niet langer 
de goedkoopste aanbieder op de wereldmarkt en concurreert met poeder uit onder meer de VS. De 
markt voor volle melkpoeder is momenteel zwak en moet qua prijsontwikkeling mee met de 
neergaande beweging van melkvet/boter en de prijzen op de wereldmarkt (Oceanië). 
 
De Nederlandse melkaanvoer laat al ruim een jaar een dalende lijn zien. Wel is het tempo van de 
krimp sinds februari iets afgenomen. In mei kwam de daling op 2,5% uit. Het volume in de eerste vijf 
maanden van 2019 lag 2,7% lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.  
In de EU liet de melkaanvoer in april een toename zien van 1,5%, een vergelijkbare groei als in 
maart. Met name Ierland, Polen en het Verenigd Koninkrijk zagen het volume wederom sterk 
toenemen. Anderzijds stagneerde de Duitse melkaanvoer in april, na lichte groei in maart. In 
Frankrijk en Nederland werd de dalende lijn in de melkaanvoer voortgezet.  
De melkproductie in de meeste andere, mondiaal belangrijke, zuivel exporterende landen daalde in 
april, analoog aan maart. Zowel in Oceanië (Australië en Nieuw-Zeeland) als in Zuid-Amerika 
(Argentinië en Uruguay) nam het volume sterk af. In de Verenigde Staten kwam de melkproductie in 
deze maand op een iets hoger niveau (+0,3%) uit als in het jaar daarvoor. Door de stagnatie in de 
eerste vier maanden van 2019 bleef het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke 
zuivelexporteurs in deze periode negatief: -0,3%   
 

http://www.zuivelnl.org/


 

 

MELKPRIJSVERGELIJKING mei 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   31,19 32,73 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   32,37 32,53   

DMK Deutsche Milchkontor DE   0,15   31,04 32,78   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,51 33,07 0,02 

Arla Foods DK DK 0,90     32,56 33,37 2,30 

Valio FI       34,91 34,91 1,02 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     34,94 34,38   

Danone (Pas de Calais) FR       34,37 34,70   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   34,55 34,66   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -0,58 34,64 35,17 0,29 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33 -2,78 29,96 32,55   

Dairygold IE 0,39     30,80 31,81   

Glanbia IE       30,68 31,91 0,40 

Kerry Agribusiness IE       31,91 32,38   

Granarolo (Noord) IT 0,77     38,84 38,04   

FrieslandCampina NL       34,63 35,65 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,12 33,79   

Emmi CH   3,11 -3,45 47,16 49,51   

Fonterra 3) NZ       28,85 28,96   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,17     37,00 33,16   
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 mei 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   31,96 33,50 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   32,47 32,63   

DMK Deutsche Milchkontor DE   0,30   31,33 33,07   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,54 33,12 0,02 

Arla Foods DK DK 0,90     32,64 33,46 2,30 

Valio FI       34,91 34,91 1,02 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     34,94 34,38   

Danone (Pas de Calais) FR       34,37 34,70   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   34,70 34,81   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -0,58 34,64 35,17 0,29 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,89 -2,78 30,52 33,10   

Dairygold IE 0,39     30,80 31,81   

Glanbia IE       30,68 31,91 0,40 

Kerry Agribusiness IE       31,91 32,38   

Granarolo (Noord) IT 0,77     38,84 38,04   

FrieslandCampina NL       34,79 35,81 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,25 33,92   

Emmi CH   3,45 -3,45 47,50 49,85   

Fonterra 3) NZ       28,85 28,96   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,17     37,00 33,16   
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 


