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MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2020 
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 

mnd.3 

recente 
nabetaling4 vet eiwit kwaliteit kwantum seizoen duurzaam melkstroom 

Milcobel BE 3,55 3,55 0,73 1,13    28,73 31,62  
Müller(Leppersdorf) DE 2,52 4,54 0,51 0,71   0,99 30,39 32,28 0,42 

DMK Deutsches Milchkontor eG DE 4,08 4,08  0,20  0,33 0,59 31,93 32,47  
Hochwald Milch eG DE 2,50 5,00 0,76   0,69 0,99 33,62 33,56 0,69 

Arla Foods DK DK 3,82 4,58 0,90   0,99  32,53 32,68 1,43 

Valio FI 3,90 6,50    1,94  35,88 35,80 1,07 

Savencia (Basse Normandie) FR 2,95 5,43 1,04     33,49 34,92  
Danone (Pas de Calais) FR 2,96 5,39      34,25 34,96  
Lactalis (Pays de la Loire) FR 2,60 6,60  0,39  0,07  34,50 35,04  
Sodiaal (Pas de Calais) FR 2,96 5,39 0,58  -1,94 0,10  33,34 35,08 0,19 

Saputo Dairy UK (Dairy Crest) UK 2,87 5,73 -0,55 0,77 -2,74   28,08 32,34  
Dairygold IE 3,35 5,48 0,39   0,10  29,30 30,25  
Glanbia IE 3,11 5,60      28,80 29,87 0,36 

Kerry Agribusiness IE 3,68 5,52    0,10  30,46 30,75  
Granarolo (Noord) IT 2,13 4,79 0,75     37,87 39,49  
FrieslandCampina NL 2,65 5,29     0,65 32,00 34,58 1,31 

GEMIDDELDE MELKPRIJS5          32,20 33,48  

Capsa Food ES 3,00 3,00      31,27 31,34  
Emmi CH 1,89 6,62  3,50 -3,69   49,10 52,99  
Fonterra NZ 4,14 4,14      31,44 32,31  
Verenigde Staten klasse III US 2,78 4,23 0,13     27,64 38,29  

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. 
 
 

NIEUWE TABEL 



 

 

 
MELKPRIJZEN  
 
De berekende voorschotmelkprijzen komen in mei 2020 uit op gemiddeld € 32,20 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,42 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in 
mei 2020 ligt € 1,19 ofwel 3,6 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar. 
 
Opgemerkt moet worden, dat met terugwerkende kracht vanaf 2019 de (gemiddelde) premies voor 
GMO- vrije melk (of VLOG melk)1 zijn verwerkt in de berekende melkprijzen. Zonder deze premies 
zou de gemiddelde melkprijs € 0,16 lager ofwel € 32,04 per 100 kg zijn geweest. Overigens heeft 
deze wijziging naast het gemiddelde alleen gevolgen voor de melkprijzen van de Duitse 
ondernemingen. 
 
Het Ierse Dairygold (+ € 0,5) en het Franse Savencia  
(+ € 0,3) hebben de melkprijs verhoogd ten opzichte van 
april. Van alle andere ondernemingen is de melkprijs 
gelijk gebleven of gedaald. FrieslandCampina heeft de 
melkprijs het meest verlaagd met € 1,9 per 100 kg. 
 
Vanaf februari tot en met mei zijn de melkprijzen 
gemiddeld gedaald met € 2,13 per 100 kg. Voor een 
deel komt dit door het vervallen van de seizoenspremie 
of de inhouding van een seizoensheffing. Als deze 
buiten beschouwing worden gelaten zijn in deze drie 
maanden de melkprijzen van Milcobel (- € 4,0), 
Dairygold (- € 3,5), FrieslandCampina (- € 3,3) en Kerry (- 
€ 2,6) het meest gedaald. Opvallend is dat van een 
aantal zuivelondernemingen de melkprijzen vanaf 
februari niet gewijzigd zijn. Dit geldt voor Hochwald, Valio, Danone, Saputo Dairy UK en per saldo 
ook voor Arla (maart  +1,0 en mei -1,0). 
 
Premies voor duurzaamheid en bijzondere melkstromen 
 
Door steeds meer toeslagen op de melkprijs voor met name duurzaamheid en bijzondere 
melkstromen, wordt het lastiger representatieve melkprijzen met elkaar te vergelijken. Echter 
tegelijkertijd neemt hierdoor ook de behoefte aan transparantie toe. 
De duurzaamheidspremies zijn er op gericht dat álle melk duurzamer geproduceerd wordt. Daarom 
worden in de berekende melkprijzen - voor zover bekend- de gemiddeld uitgekeerde toeslagen 
verwerkt. 
Alle zuivelondernemingen hebben meerdere melkstromen, waarbij de melk apart wordt opgehaald 
en verwerkt. Voor de melkprijsvergelijking - gericht op de hoofdstroom - zijn de melkstromen die 
door hun omvang (bijna) standaard geworden zijn het meest relevant. Concreet gaat het hierbij op 
dit moment om de GMO-vrije melkstroom (of VLOG melk) in Duitsland en weidegang melk in 
Nederland. De gemiddelde premies voor deze melkstromen zijn verwerkt in de berekende 
melkprijzen. 
  

 
1 GMO-vrije melk is afkomstig van melkveebedrijven waar geen genetisch gemodificeerde 
organismen in het veevoer zitten. VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse 
vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van het 'Ohne Gentechnik'-label 

NIEUWE TABEL 
Om meer inzicht te geven in de 
opbouw van de melkprijzen is vanaf 
deze publicatie de  tabel met een 
aantal kolommen uitgebreid. 
De vet- en eiwitprijzen zijn 
toegevoegd om aan te geven in 
welke mate de melkprijs verandert 
bij gehalten hoger of lager dan de 
standaarden van 4,2% vet- en 3,4% 
eiwit. Daarnaast worden de in de 
melkprijzen verwerkte toeslagen 
voor duurzaamheid en speciale 
melkstromen vermeld in de tabel. 



 

 

 
Amerikaanse melkprijzen in een achtbaan 
 
De schommelingen in de  melkprijzen hebben in de Verenigde Staten in juni een nieuw record 
bereikt. Nog nooit stegen de klasse III melkprijzen zo sterk (+73%!) in één maand, namelijk  van  
$ 12,14 naar $ 21,04 per cwt (45,36 kg) ofwel van € 27,46 naar € 46 per 100 kg standaardmelk. 
Na een forse stijging in 2019 (zie grafiek) kelderden de klasse III melkprijzen (vooral gebaseerd op de 
opbrengstprijzen van kaas) begin 2020 naar beneden. Door de coronacrisis en sluiting van scholen, 
universiteiten, restaurants, food services etc. daalde de afzet van zuivel fors, terwijl tegelijkertijd de 
melkproductie in die periode steeg.  Dit leidde tot een dieptepunt in de melkprijzen en het laten 
weglopen van de melk. In mei begon mede door  versoepeling van de regels rondom corona de 
vraag weer aan te trekken, terwijl tegelijkertijd de melkproductie was verminderd. Hoewel de vraag 
nog lang niet op het oude niveau terug is, leidde deze aantrekkende vraag in combinatie met het 
aanleggen van (nieuwe) voorraden tot een tekort met als gevolg een enorme stijging van de 
kaasprijzen in juni. 
Hoewel de toekomstige ontwikkeling van de Amerikaanse melkprijzen onduidelijk is, is in ieder geval 
wel duidelijk geworden waartoe verschillen in vraag en aanbod kunnen leiden. 
 
Grafiek Ontwikkeling VS Klasse III prijs vanaf januari 2019 t/m juni 2020. 
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Prijswijzigingen mei 2020 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 

Milcobel: ongewijzigd 
De melkprijzen van Milcobel zijn met terugwerkend kracht met verlaagd met -0,08 als gevolg van 
een correctie van de vaste maandelijkse bijdrage voor de melkanalyses. 
Er is geen nabetaling over 2019 uitgekeerd dus de meest recente nabetaling is nihil (was 0,24 over 
2018). 
 
Müller: -1,5 
De berekende melkprijs van Müller is inclusief een toeslag van € 0,992 per 100 kg voor het gebruik 
van GMO vrij veevoer. Alle verwerkte melk is GMO vrij. 
Over de in 2019 geleverde melk is een nabetaling ontvangen  van € 0,42 per 100 kg. 
DMK Deutsches Milchkontor eG:  -1,5, juni -0,5 en juli ongewijzigd 
De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus van € 0,33 voor deelname aan het 
duurzaamheidsprogramma Milkmaster en een gemiddelde toeslag van € 0,592 voor het gebruik van 
GMO vrij veevoer. Ongeveer 60%  van de verwerkte melk is GMO vrij met een toeslag van € 1,0. 
Hochwald eG: ongewijzigd 
De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus voor het duurzaamheidsprogramma MilchPlus van  
€ 0,59 en de toeslag van € 0,992 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Vanaf april is alle 
melk GMO vrij. 
 
Arla: -1,0 ,juni ongewijzigd en juli -0,8 
De prijsverlaging in juni van 1,0 wordt gecompenseerd door een nieuwe klimaat check bonus van  
€ 1,0, die bijna alle melkveehouders zullen ontvangen. 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,992 voor deelname aan het kwaliteits- en 
duurzaamheidsprogramma Arlagarden Plus, maar exclusief een bonus van € 1,0 voor het gebruik van 
GMO vrij veevoer (deelname c.a. 25%). 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs is inclusief een bonus van € 1,94 voor deelname aan het duurzaamheids-
/diergezondheidsprogramma NASEVA. 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia: + 0,3 en juni +0,5 
Danone (A-prijs): mei en juni ongewijzigd 
De melkprijzen zijn gebaseerd op een contract, waarbij 50% van de A- melkprijs wordt bepaald door 
marktindicatoren en 50% door de kostprijsontwikkeling. 
Lactalis: ongewijzigd, juni -1,1 
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). 

 
Sodiaal (A-prijs): -0,5 
La Route Du Lait (LRDL) is het duurzaamheidsprogramma van Sodiaal. Voor deelname ontvangen de 
melkveehouders een premie van € 0,10 per 100 kg. 
 

 
2 In Denemarken en Duitsland is 1 liter gelijk aan 1,02 kg melk. Omdat in de melkprijsvergelijking wordt 
uitgegaan van 1 liter is 1,03 kg, worden de Deense en Duitse melkprijzen vermenigvuldigd met een factor 
1,02/1,03. Hierdoor is een Deense of Duitse toeslag van bijvoorbeeld 1,00 in deze melkprijsvergelijking 0,99. 
 



 

 

Saputo Dairy UK: -0,6 
Vanaf april hanteert Saputo een sterk vereenvoudigd melkprijssysteem. Hoewel de hoogte van de 
melkprijs in principe gelijk is gebleven, is de berekende melkprijs vanaf april toch gedaald. Dit komt 
doordat bij een celgetal van 249.999/ml vanaf april een heffing van 0,5 pence per liter (ppl)  wordt 
ingehouden. Wanneer deze aanpassing en de seizoenheffingen buiten beschouwing worden gelaten 
blijft de melkprijs van Saputo uitgedrukt in ppl tot en met juli ongewijzigd. 
De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders, die leveren aan de Davidstow kaasfabriek. 
 
Dairygold: +0,5 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor het nationale 
duurzaamheidsprogramma SDAS, maar exclusief toeslagen voor deelname aan de melkcontrole (0,1) 
en een diergezondheidsprogramma (0,05). 
Glanbia Ingredients Ireland: ongewijzigd 
Met de melkgeldafrekening van mei hebben de melkveehouders een tweetal premies ontvangen van 
beide € 0,18 per 100 kg ( 0,20 cent per liter incl. BTW). Omdat er geen voorwaarden zijn gesteld, zijn 
beide premies in de berekende melkprijzen verwerkt. De eerste is een eenmalige bonus om 
biodiversiteit te stimuleren. Omdat deze betrekking heeft op de in april geleverde melk is deze 
toeslag met terugwerkende kracht verwerkt in de april melkprijs. De tweede toeslag is uitgekeerd 
vanwege de slechte weersomstandigheden (droogte) en opgenomen in de mei melkprijs. 
De melkprijs is inclusief een toeslag van € 0,40 als aandeel in de winst van Glanbia Ireland. 
Kerry (bijna) ongewijzigd 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS. 
 
Granarolo: -0,5 
 
FrieslandCampina: -1,9, juni -0,5 en juli +0,5 
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,65 voor weidegang. 83% van de 
Nederlandse melkveehouders ontvangt een weidegangpremie. 
 
GEMIDDELD: - 0,42 
De eerder gepubliceerde gemiddelde melkprijs van april is gewijzigd naar € 32,62 (was € 32,47) door  
opname van de GMO toeslagen. 
 
Capsa Food voorlopig ongewijzigd 
 
Emmi: -1,4  door een lagere B-prijs. 
De melkprijs is exclusief de toeslag op de A-prijs van c.a. € 2,75 per 100 kg melk voor het nationale 
duurzaamheidprogramma “swissmilk green”. De melk wordt geproduceerd onder het label Suisse 
Garantie wat o.a. betekent dat er geen GMO veevoer wordt gebruikt. 
De melkgeldafrekeningen zijn afkomstig van een melkveehouder, die lid is van een 
producentenorganisatie die alle melk levert aan Emmi. 
 
Fonterra: +0,4 door een hogere koers van de NZ dollar ten opzichte van de euro. 
De berekende melkprijs is gebaseerd op de meest recente verwachte melkprijs van 7,20 (range 7,10-
7,30) plus een verwachte winstuitkering van 0,20 (range 0,15-0,25) ofwel in totaal 7,40 NZD per kg 
milk solids. 
De openingsprijs voor het nieuwe seizoen (vanaf juni) gaat uit van een verwachte melkprijs tussen 
5,40 en 6,90 NZD per kg. Deze ruime marge komt door de relatief grote onzekerheid in de markt. 
  



 

 

 
USA: -2,1 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 13,07 in april  
naar $ 12,14 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in mei. In juni stijgt deze prijs naar $ 21,04 per cwt. 
 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 1/7/2020 27/5/2020 gem. 2019 

Verse boter in 25 kg kartons  330 298 382 

Vol melkpoeder 268 260 293 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 216 207 213 

Weipoeder 71 75 71 

 
De Nederlandse melkaanvoer nam in mei (+0,6%) voor de tiende maand op rij toe. Het volume 
bedroeg in de eerste vijf maanden van 2020 2,7% meer dan in dezelfde periode in 2019. 
Kanttekening daarbij is dat de extra productie op de schrikkeldag in februari en het lagere 
referentieniveau in 2019 de groei extra versterkten. 
  
De EU melkaanvoer nam in april nauwelijks toe. In de maanden daarvoor werd nog een groei van 
rond 1% gerealiseerd. Ierland en Nederland lieten nog een toename zien. De melkaanvoer in 
Duitsland en Polen bleef op nagenoeg hetzelfde niveau. Het Franse volume daalde.  
De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in april, Nieuw-
Zeeland (-1%) uitgezonderd, een toename zien. Met name het volume in Australië (+6%), Argentinië 
(+8%) en Uruguay (+5%) groeide sterk. De VS noteerden een stijging van ruim 1%. Het 
geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en 
met april 2020 2,2% hoger dan het jaar daarvoor.  
 
De botermarkt is, na de sterke stijging van de prijzen in mei en begin juni, in rustiger vaarwater 
gekomen. In het resterende deel van juni steeg de prijs van boter nog licht. Wel startte de maand juli 
met een forse stijging van € 15 per 100 kg. De vraag is beperkt. Echter door een krapper aanbod, o.a. 
als gevolg van de private opslag en een lagere productie, heeft de markt toch het niveau kunnen 
vasthouden. Net als bij boter nam de notering van mager melkpoeder sterk toe in mei en begin juni. 
Sindsdien is het prijspeil nagenoeg gelijk gebleven. De markt is momenteel erg rustig. Er is weinig 
koopbelangstelling en verkopers ervaren geen verkoopdruk. Mager melkpoeder uit de VS is iets 
goedkoper dan Europees product, maar dit zorgt voor weinig hinder. De notering van vol 
melkpoeder is in lijn met de ontwikkelingen van boter en mager melkpoeder mee omhoog gegaan in 
mei en juni. 
 

http://www.zuivelnl.org/

