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MELKPRIJSVERGELIJKING mei 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   29,94 33,30 0,47 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   30,63 35,08   

DMK DE   0,15   30,79 35,23   

Hochwald Milch eG DE 0,76 0,76   31,19 34,67 0,10 

Arla Foods DK DK 0,84     30,52 34,21 1,28 

Valio FI       34,90 36,45 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     32,51 34,07   

Danone (Pas de Calais) FR       32,11 34,80   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   31,83 33,61   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     32,62 34,52 0,19 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33 -2,77 27,67 32,11   

Dairygold IE 0,39     32,30 34,68   

Glanbia IE       30,14 34,10   

Kerry Agribusiness IE       32,43 34,61   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   40,71 40,55   

Royal A-ware NL 0,50     32,01 37,26   

FrieslandCampina NL       33,39 37,20 1,27 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         32,10 35,09   

Emmi CH   2,98 -3,31 43,68 48,13   

Fonterra 3) NZ       30,97 31,38   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     32,73 33,00   
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 mei 2018 uit op gemiddeld € 32,10 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. 
Een daling van € 0,42 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van mei  2017 ligt de 
gemiddelde melkprijs € 1,28 ofwel 3,8% lager. 
 
Hoewel de meeste zuivelondernemingen de melkprijzen in mei niet hebben gewijzigd is voor de 
zesde achtereenvolgende maand de gemiddelde melkprijs gedaald. Dit komt door een aantal 
prijsverlagingen, zoals door Valio (min € 2,4 per 100 kg standaardmelk), Dairy Crest  (-€ 1,6) en 
Hochwald (-€ 1,5). Kerry heeft als enige de melkprijs verhoogd (+ € 1,0). 

 
Gezien het seizoenseffect – de melkprijzen van april en mei zijn doorgaans het laagst binnen het  
jaar - , de gestegen prijsnoteringen van boter en mager melkpoeder in de afgelopen maanden en de 
door diverse zuivelondernemingen aangekondigde prijsverhogingen, zal naar verwachting de 
gemiddelde melkprijs in de komende maanden gaan stijgen. 
Arla, FrieslandCampina en Royal A-ware hebben voor juni en juli prijsverhogingen aangekondigd van 
in totaal respectievelijk € 2,8, € 1,7 en € 1,3 per 100 kg. DMK heeft voor juni een prijsverhoging 
aangekondigd van € 1,0 per 100 kg. 
 
Effect jaarleverantie op berekende melkprijs 
 
De melkprijsvergelijking is gebaseerd op standaardmelk. Bij deze methode is de berekende melkprijs, 
de prijs die een melkveehouder zou ontvangen wanneer hij/zij melk levert met een bepaalde 
samenstelling, kwaliteit  en jaarleverantie (500.000 kg). Hierna is een analyse gemaakt wat het effect 
is van een grotere jaarleverantie. Aanleiding is dat de afgelopen jaren de bedrijfsomvang van de 
Europese melkveebedrijven is gestegen. 
De volgende maand zal een analyse worden gemaakt van de effecten van hogere vet- en 
eiwitgehalten. 
 
Tabel Gemiddelde melkproductie (kg per jaar) per bedrijf in 2015 
 

Denemarken        1.532.230  

Verenigd Koninkrijk        1.122.681  

Nederland            740.330  

België            436.418  

Duitsland            433.535  

Frankrijk            380.271  

Italië            365.533  

Ierland            357.298  

Finland            267.001  

Gemiddeld            626.144  

(Bron: ZuivelNL) 
 
Gezien de autonome daling van het aantal bedrijven en de afschaffing van de superheffing mag 
aangenomen worden, dat sinds 2015 de gemiddelde melkproductie per bedrijf verder is 
toegenomen. Aangezien de melkprijsvergelijking niet tot doel heeft een gemiddelde melkprijs te 
berekenen, maar meer gericht is op toekomstgerichte en gespecialiseerde melkveebedrijven is 
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berekend wat het effect is op de berekende melkprijs uitgaande van een jaarleverantie van 1,0  en 
1,5 mln. kg. 
 
In de grafiek staat met welk bedrag de berekende melkprijs toeneemt ten opzichte van de standaard 
van 500.000 kg bij een jaarlijkse levering van 1,0 mln.  respectievelijk 1,5 mln. kg. 
 

Grafiek Verandering melkprijs bij een jaarleverantie van 1 en 1,5 mln. kg t.o.v.  
de standaard van 500.000 kg per jaar 

 

 
 
De berekende melkprijs neemt toe voor zuivelondernemingen, die een hoeveelheidstoeslag 
hanteren en/of per maand vaste kosten inhouden. In het laatste geval wordt dit bedrag bij een 
grotere hoeveelheid geleverde melk uitgesmeerd over meer kilogrammen melk en leidt daardoor tot 
een hogere berekende melkprijs. 
Een aantal (7) ondernemingen hanteert geen hoeveelheidstoeslag en/of houdt per maand geen vast 
bedrag aan kosten in. Bij deze zuivelondernemingen heeft een grotere hoeveelheid geleverde melk 
geen invloed op de berekende melkprijs en daarom zijn deze niet opgenomen in de grafiek. 
Voor de meeste van de andere ondernemingen neemt de berekende melkprijs bij een jaarleverantie 
van 1,5 mln. kg met minder dan € 0,30 per 100 kg toe ten opzichte van 500.000 kg. 
Bij de ondernemingen met relatief grote hoeveelheidstoeslagen stijgt de berekende melkprijs het 
meest. Zo ontvangen melkveehouders die jaarlijks 1 of 1,5 mln. kg melk leveren aan Royal A-ware  
€ 1,28 respectievelijk €1,57 per 100 kg melk meer dan bij een levering van 500.000 kg. Voor Milcobel 
zijn deze bedragen respectievelijk €  0,53 en € 0,77 per 100 kg melk. 
 
Bij voorgaande analyse moet opgemerkt worden, dat bij sommige ondernemingen het effect op de 
melkprijs pas zichtbaar wordt bij nog grotere jaarleveranties. Zo hanteert bijvoorbeeld Arla een 
hoeveelheidstoeslag vanaf 1,6 mln. kg. 
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Prijswijzigingen mei 2018 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: ongewijzigd 
 
Muller: ongewijzigd 
DMK: ongewijzigd, juni +1 
Hochwald eG: -1,5 
 
Arla: ongewijzigd ,juni +1,0 en juli +1,8 
 
Valio: - 2,4 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia:  ongewijzigd 
Danone (A-prijs): -0,3 
Lactalis: ongewijzigd 
Sodiaal (A-prijs): ongewijzigd 
 
Dairy Crest: -1,6  (-1 pence per liter en seizoensheffing van 2,25 naar 2,5 ppl),  juni ongewijzigd en 
juli + 0,65 ppl. 
 
Dairygold: ongewijzigd 
Tegelijkertijd met een verhoging van de basisprijs van 1 cent per liter (met 3,3% eiwit, 3,6% vet) is in 
mei de extra uitkering als steun voor de gevolgen van de extreme weersomstandigheden vervallen.  
Deze was  1 cent per liter in april. 
Glanbia Ingredients Ireland: -0,9 
De basisprijs is niet gewijzigd, maar de uitkering vanwege de uitzonderlijk slechte 
weersomstandigheden is met 1 cent per liter verlaagd. 
Kerry: +1,0 
 
Granarolo: voorlopig ongewijzigd 
 
Royal A-ware: -0,9, juni +0,3 en juli + 1,0. 
FrieslandCampina: -0,5 ,juni +0,2 en juli + 1,5. 
 
GEMIDDELD: -0,42 
 
Emmi: + 3,3 door vervallen C-prijs. 
 
Fonterra: -0,1 door (geringe) koerswijziging 
 
USA: +2,7 door koersstijging US dollar ten opzichte van euro en door prijsstijging. Uitgedrukt in 
dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 14,47 in april naar   
$ 15,18 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in mei. 
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MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 27/6/2018 23/5/2018 gemiddelde 2017 

Verse boter in 25 kg cartons  586 605 521 

Vol melkpoeder 290 279 285 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 156 153 175 

Weipoeder 70 70   78 

 
In de EU is de periode van forse groei voorbij. Net als in maart nam de melkaanvoer in april licht 
(+1%) toe. Naast Nederland was ook in een aantal andere belangrijke zuivellanden (Frankrijk, Ierland 
en het Verenigd Koninkrijk) sprake van een afname. Anderzijds groeide de melkaanvoer in Duitsland, 
Italië en Polen sterk door. 
 
Buiten Europa is sprake van groei. In april 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 toename van minder dan 1% in april. De 
Nieuw-Zeelandse melkaanvoer herstelde na een aantal maanden van krimp. Ook in mei nam het 
volume toe.  
 
Na een aantal maanden van sterke stijging kwam de boternotering in juni onder druk te staan. 
Kopers zijn momenteel terughoudend om tegen hoge prijzen boter te kopen en wachten af tot het 
prijsniveau verder naar beneden gaat. Inmiddels is de notering weer ruim onder de € 600,- gezakt. 
Ook de notering van mager melkpoeder staat sinds medio juni wederom wat onder druk. De markt is 
erg rustig en er lijkt wat vraaguitval te zijn. De vrijgekomen hoeveelheid interventiepoeder drukt de 
markt verder naar beneden. Ondanks de rustige markt, loopt de sinds begin april opgaande lijn in de 
notering van vol melkpoeder nog wel door. Het nog altijd hoge prijsniveau van melkvet ondersteunt 
daarbij de prijs van vol melkpoeder. 
 

http://www.zuivelnl.org/

