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MELKPRIJSVERGELIJKING December 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   33,72 32,25 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   31,48 31,97   

DMK Deutsches Milchkontor eG DE   0,20   32,25 31,59   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,53 32,69 0,02 

Arla Foods DK DK 0,89     32,47 32,59 2,30 

Valio FI       35,88 35,39 1,02 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     35,09 35,17   

Danone (Pas de Calais) FR       33,18 35,04   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   35,61 34,89   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -1,07 34,22 35,25 0,29 

Saputo Dairy UK (Dairy Crest) UK 0,11 0,69 1,72 35,75 32,92   

Dairygold IE 0,39     31,31 30,29   

Glanbia IE       31,14 30,39 0,40 

Kerry Agribusiness IE       32,01 31,04   

Granarolo (Noord) IT 0,75     41,27 39,26   

FrieslandCampina NL       35,88 35,16 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,99 33,49   

Emmi CH   3,39   53,43 51,58   

Fonterra 3) NZ       33,80 31,39   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,20     43,41 38,15   
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 december 2019 uit op gemiddeld € 33,99 per 100 kg 
standaardmelk. Een stijging van € 0,26 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs 
in december 2019 ligt € 0,33 ofwel 0,9 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar. 
 
De melkprijs van Milcobel is in december het meest gestegen, namelijk met € 1,5 per 100 kg. Net als 
in november zijn de Ierse melkprijzen in december met € 1,0 per 100 kg gestegen. Overigens wordt 
deze meevaller voor de Ierse melkveehouders beperkt door de relatief lage melkproductie in deze 
maand. Ook DMK en FrieslandCampina hebben de melkprijzen met zo’n € 1,0 per 100 kg verhoogd. 
De meeste overige zuivelondernemingen hebben hun melkprijzen niet gewijzigd. 
 
Nu alle maandelijkse (voorschot) melkprijzen bekend zijn, kan een goede inschatting worden 
gemaakt van de melkprijsontwikkeling in het afgelopen kalenderjaar. Omdat de nabetalingen over 
2019 nog niet bekend zijn, gaat het om voorlopige melkprijzen. 
 
Vergeleken met 2018 is de gemiddelde voorschotmelkprijs van alle EU – zuivelondernemingen  in 
2019 gedaald met € 0,33 ofwel 1,0% naar € 33,49 per 100 kg. Meest opvallend is dat de 
maandelijkse melkprijzen in 2019 relatief zeer stabiel waren. Dit geldt niet alleen ten opzichte van 
2018 toen er sprake was van relatief grote verschillen, maar ook in vergelijking met het gemiddelde 
van de jaren 2013 t/m 2017. 
 

Grafiek 1. Gemiddelde voorschotmelkprijzen EU zuivelondernemingen 
In € per 100 kg standaardmelk 

 

 
 
Het vlakke patroon van de melkprijzen wekt de indruk dat ook de opbrengstprijzen van 
zuivelproducten in 2019 vrij stabiel waren. Wellicht geldt dat voor de kaasmarkt, maar niet voor 
mager melkpoeder en boter. De markt voor mager melkpoeder heeft zich na een aantal zwakke 
jaren in 2019 duidelijk hersteld met flink hogere opbrengstprijzen. Voor boter gold min of meer het 
omgekeerde. Het marktherstel vond vooral plaats na deze zomer. Dit wordt geïllustreerd door de 
ontwikkeling van de door IFE in Kiel (Duitsland) berekende grondstofwaarde van melk, zoals  
grafiek 2 laat zien. Overigens laat deze grafiek ook zien dat de melkprijzen na de zomer minder zijn 
gestegen dan de opbrengstwaarde van boter en mager melkpoeder. Hier tegenover staat dat sinds 
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medio 2018 tot en met de zomer van 2019 de opbrengstprijzen van boter en mager melkpoeder 
relatief meer zijn gedaald dan de melkprijzen. 
 

Grafiek 2. Gemiddelde LTO voorschotmelkprijzen1 EU zuivelondernemingen 2018 en 2019 
vergeleken met de IFE grondstofwaarde (KRW)2 

(in € per 100 kg melk met 4% vet) 

 
1. Aangepast voor 4% vet 
2. Kieler Rohstoff Wert Milch, ex farm gate, 4% fat,  bron: www.ife-ev.de  
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Hoewel de gemiddelde voorschotmelkprijzen in 2019 met 1,0 % zijn gedaald, zijn er grote verschillen 
tussen de zuivelondernemingen. 
 

Tabel Voorlopige voorschotmelkprijzen 2019 (€/100 kg standaardmelk) en ten opzichte van 2018 
 

 
Onderneming 2019 2019/2018 

Savencia (Basse Normandië) 35,17 4,4% 

Lactalis (Pays de la Loire) 34,89 2,7% 

Granarolo (Noord) 39,26 2,3% 

Sodiaal (Pas de Calais) 35,25 1,8% 

Danone (Pas de Calais) 35,04 1,4% 

Saputo Dairy UK (Dairy Crest) 32,92 0,8% 

Milcobel 32,25 -0,7% 

Valio 35,39 -0,9% 

FrieslandCampina 35,16 -1,0% 

Müller(Leppersdorf) 31,97 -1,2% 

Arla Foods DK 32,59 -1,8% 

Hochwald Milch eG 32,69 -3,1% 

DMK Deutsches Milchkontor eG 31,59 -4,2% 

Kerry Agribusiness 31,04 -4,5% 

Glanbia 30,39 -5,6% 

Dairygold 30,29 -7,5% 

GEMIDDELDE 33,49 -1,0% 

Emmi 51,58 6,9% 

Fonterra 31,39 8,0% 

USA class III 38,15 21,2% 

 
Naast het Italiaanse Granarolo zijn ook de melkprijzen van de Franse zuivelondernemingen in 2019 
gestegen. De prijsstijging van Saputo Dairy UK komt vooral door de stijging van het Britse pond ten 
opzichte van de euro. Uitgedrukt in nationale valuta is deze melkprijs nagenoeg gelijk gebleven. Van 
de overige ondernemingen zijn de melkprijzen het meest gedaald in Ierland gevolgd door de Duitse 
ondernemingen. 
 
In tegenstelling tot de EU zijn de melkprijzen elders duidelijk gestegen. Zo is na een aantal slechte 
jaren de melkprijs in de Verenigde Staten gestegen naar het hoogste niveau sinds het record 
melkprijsjaar 2014. Ook de melkprijs van Fonterra is sinds 2013/14 niet zo hoog geweest als  in 2019. 
De melkprijs van het Zwitserse Emmi is gestegen hoewel dat deels komt door de hogere koers van 
de Zwitserse frank ten opzichte van de euro. 
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Prijswijzigingen december 2019 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 

Milcobel: +1,5 
 
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:  + 1,0, januari ongewijzigd 
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) bonus van € 0,66 voor deelname aan het 
duurzaamheidsprogramma Milkmaster, maar exclusief de toeslag van € 0,70 voor het gebruik van 
GMO vrij veevoer. 
Hochwald eG: ongewijzigd 
De melkprijs is exclusief de toeslag van € 1,00 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. 
 
Arla: december en januari ongewijzigd 
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 en exclusief een bonus van € 0,5 voor welzijn. 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs is inclusief een bonus van € 2,0 voor deelname aan het duurzaamheids-
/diergezondheidsprogramma NASEVA. 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia: december en januari ongewijzigd 
Danone (A-prijs): -1,0 
Lactalis: +0,6, januari + 0,2 en februari + 0,1 
Sodiaal (A-prijs): +0,2 
 
Saputo Dairy UK: -0,1 door een geringe daling van het Britse pond ten opzichte van  de euro. 
De basisprijs uitgedrukt in pence per liter en exclusief seizoensheffingen/-toeslagen blijft 
ongewijzigd tot en met januari 2020. In februari wordt de basisprijs met 0,7 ppl ofwel  
€ 0,8 per 100 kg verlaagd. 
De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders, die leveren aan de Davidstow kaasfabriek. 
 
Dairygold: +1,0 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,1 voor het nationale 
duurzaamheidsprogramma SDAS, maar exclusief toeslagen voor deelname aan de melkcontrole (0,1) 
en een diergezondheidsprogramma (0,05). 
Glanbia Ingredients Ireland: -1,0  
Hoewel de melkprijs met 1,0 is verhoogd, is door het vervallen van de seizoenstoeslag van  
november de berekende melkprijs per saldo met 1,0 gedaald. 
De melkprijs is inclusief een coöperatie toeslag van € 0,95. 
Kerry: +1,0 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,1 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS. 
 
Granarolo: ongewijzigd 
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FrieslandCampina: +0,9, januari -1,3 en februari +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: +0,26 
 
Emmi: +0,7 , januari +0,4 en februari -3,6 door een seizoensheffing. 
De melkprijs is exclusief de toeslag op de A-prijs van € 2,75 per 100 kg melk voor het nationale 
duurzaamheidprogramma “swissmilk green”. 
 
Fonterra: +1,1 
Fonterra heeft op 5 december 2019 haar melkprijsverwachting voor het lopende seizoen 2019/20 
verhoogd van 6,55-7,55 naar 7,00-7,60 NZD per kg milk solids (vet en eiwit). De berekende melkprijs 
is gebaseerd op een verwachte melkprijs van 7,30 plus dividend 0,20 (range 0,15-0,25) ofwel in 
totaal 7,50 NZD per kg milk solids. 
 
USA: -2,7 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 20,45 in november  
naar $ 19,37 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in december. 
 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 29/1/2020 8/1/2020 gem. 2019 

Verse boter in 25 kg kartons  357 355 382 

Vol melkpoeder 304 310 293 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 264 260 213 

Weipoeder 83 72 71 

 
De Nederlandse melkaanvoer laat sinds augustus een toename zien. In december steeg het volume 
met 3,7%. Deze groei is niet meer dan een gedeeltelijk herstel van de sterke daling, die vorig jaar 
plaatsvond als gevolg van de fosfaatregelgeving en het na-ijleffect van de grote droogte in de 
zomerperiode. Uiteindelijk kwam het volume in het gehele kalenderjaar 2019 0,7% (-92 miljoen kg) 
lager uit dan in 2018.  
De EU melkaanvoer nam in november met 0,7% toe, analoog aan de groei in de twee maanden 
daarvoor. Cumulatief lag de EU-melkaanvoer in de eerste elf maanden van 2019 0,5% hoger dan in 
2018. De stijging in Frankrijk en Nederland zette door. Ook Duitsland noteerde een groei, hoewel 
deze nog altijd onder de 1% lag. De Ierse melkaanvoer daalde fors in oktober en november, nadat in 
september al geen sprake meer was geweest van groei. Hiermee kwam een einde aan een periode 
van exponentiële stijging.  
De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in november, 
Australië uitgezonderd, een lichte toename zien. In de VS groeide het volume met minder dan 1%. 
De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer lag een fractie hoger dan vorig jaar. Argentinië en Uruguay 
noteerden een groei van 2% respectievelijk bijna 3%. Het geaggregeerde volume van de belangrijke 
zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met november nagenoeg op hetzelfde 
niveau als in 2018.  
  
De boterprijs is sinds begin november vrijwel onveranderd gebleven. De markt is momenteel stabiel 
en heeft een vrij vaste ondertoon. De vraag naar boter is redelijk en komt hoofdzakelijk vanuit de 

http://www.zuivelnl.org/
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interne markt. Er is vanuit de EU nauwelijks sprake van export. De prijs van mager melkpoeder heeft 
sinds medio januari, na anderhalve maand stabiel te zijn gebleven, weer de stijgende lijn te pakken. 
Er is sprake van een goede vraag op de wereldmarkt. De prijzen lopen daarom stapje voor stapje 
verder op. De notering van vol melkpoeder (26% vet) liep in januari langzaam terug. Export was 
nauwelijks mogelijk, waardoor er lichte druk op de prijzen ontstond. Eind januari lijkt de daling tot 
een einde te zijn gekomen, een weerspiegeling van langzaam toenemende afzetmogelijkheden voor 
Europees product op de wereldmarkt.  
 



 

 

MELKPRIJSVERGELIJKING december 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   33,19 31,72 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   31,38 31,87   

DMK Deutsche Milchkontor DE   0,15   32,09 31,44   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,51 32,67 0,02 

Arla Foods DK DK 0,89     32,41 32,53 2,30 

Valio FI       35,88 35,39 1,02 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     35,09 35,17   

Danone (Pas de Calais) FR       33,18 35,04   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   35,46 34,74   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -1,07 34,22 35,25 0,29 

Saputo Dairy UK (Dairy Crest) UK 0,11 0,34 1,72 35,41 32,59   

Dairygold IE 0,39     31,31 30,29   

Glanbia IE       31,14 30,39 0,40 

Kerry Agribusiness IE       32,01 31,04   

Granarolo (Noord) IT 0,75     41,27 39,26   

FrieslandCampina NL       35,76 35,04 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,89 33,40   

Emmi CH   3,21   53,25 51,40   

Fonterra 3) NZ       33,80 31,39   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,20     43,41 38,15   
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 december 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   33,96 32,49 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   31,48 31,97   

DMK Deutsche Milchkontor DE   0,30   32,38 31,73   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,54 32,70 0,02 

Arla Foods DK DK 0,89     32,49 32,61 2,30 

Valio FI       35,88 35,39 1,02 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     35,09 35,17   

Danone (Pas de Calais) FR       33,18 35,04   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   35,61 34,89   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -1,07 34,22 35,25 0,29 

Saputo Dairy UK (Dairy Crest) UK 0,11 0,92 1,72 35,98 33,14   

Dairygold IE 0,39     31,31 30,29   

Glanbia IE       31,14 30,39 0,40 

Kerry Agribusiness IE       32,01 31,04   

Granarolo (Noord) IT 0,75     41,27 39,26   

FrieslandCampina NL       35,92 35,20 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         34,03 33,54   

Emmi CH   3,57   53,61 51,76   

Fonterra 3) NZ       33,80 31,39   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,20     43,41 38,15   
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 


