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MELKPRIJZEN 

 
Melkprijsontwikkeling 2010 

Tabel Voorschotmelkprijzen 2010 

  
2010 2010/2009 

Hämeenlinnan O. FI 35,48 -8% 
Granarolo (Noord) IT 34,92 0% 
Danone (Pas de Calais) FR 32,20 9% 
Bongrain (Basse 
Normandie) FR 31,81 8% 
Sodiaal Union FR 31,71 7% 
Lactalis (Pays de la Loire) FR 31,65 8% 
Milcobel BE 31,54 28% 
FrieslandCampina NL 30,98 22% 
Alois Müller DE 30,56 27% 
Nordmilch DE 30,39 30% 
Humana MilcHunion eG DE 30,17 20% 
Arla Foods DK DK 29,82 17% 
DOC Kaas NL 29,77 36% 
Glanbia IE 29,72 31% 
Kerry Agribusiness IE 29,00 28% 
Dairy Crest (Davidstow) GB 28,75 3% 
First Milk GB 25,25 4% 
Gemiddeld 

 
30,55 15% 

Fonterra NZ 28,57 37% 
USA class III US 27,23 35% 

 
In 2010 is de gemiddelde melkprijs van de  Europese ondernemingen  ten opzichte 
van 2009 met 15% gestegen naar € 30,55 per 100 kg standaardmelk. Het betreft 
voorschotmelkprijzen. Er is géén rekening gehouden met eventuele nabetalingen. In 
september 2011 worden de definitieve melkprijzen gepubliceerd als ook alle 
nabetalingen over 2010 bekend zijn. In de berekening van het gemiddelde is het 
Italiaanse Granarolo niet meegenomen.  
 
De berekende melkprijzen zijn voor alle Europese ondernemingen gestegen, met 
uitzondering van het Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri. Wel hebben de Finse 
melkveehouders afgelopen jaar opnieuw de hoogste melkprijs ontvangen. 
 
 
 



De Franse melkprijzen blijven relatief hoog, maar zijn duidelijk minder dan gemiddeld 
gestegen. Dit komt door de Franse prijsovereenkomst. Dat de berekende 
melkprijsstijging lager is dan de afgesproken 10%, komt doordat bij de 
melkprijsvergelijking niet wordt uitgegaan van de basisprijzen bij 38 gram vet en 32 
gram puur eiwit maar is gebaseerd op hogere standaardgehalten. 
 
De melkprijzen van het Belgische Milcobel, de Ierse, Nederlandse en Duitse 
ondernemingen lagen in 2009 onder het EU gemiddelde, maar juist in 2010 zijn deze 
melkprijzen het meest gestegen. De grootste stijger was DOC Kaas met een 
toename van 36%. Ervan uitgaande dat de Nederlandse coöperaties en Milcobel 
over 2010 nog nabetalingen zullen doen, zullen deze ondernemingen verder stijgen 
op de ranglijst. 
 
De melkprijs van Arla Foods is iets meer gestegen dan gemiddeld, maar ook Arla zal 
over 2009 nog een nabetaling doen. 
 
Hoewel de berekende melkprijzen van de Britse zuivelondernemingen zijn gestegen 
hebben de melkveehouders niet meer melkgeld ontvangen. Uitgedrukt in nationale 
valuta zijn de melkprijzen niet gestegen, maar als gevolg van de stijging van het 
Britse Pond met 4% ligt de berekende melkprijs in euro’s wel hoger. 
 
De melkprijzen in Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten zijn ook fors gestegen, 
hoewel dit voor een deel komt door koersstijgingen van zowel de Nieuw Zeelandse 
(+20%) als de Amerikaanse Dollar (+5%). Gecorrigeerd door deze koerswijzigingen 
zijn de berekende melkprijzen van Fonterra en de USA class III prijs gestegen met 15 
respectievelijk 30%. 
 
 
 
 
 
 
 



Toelichting melkprijzen december 2010 
 
 
Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in december 2010 € 32,29 per 
100 kg standaardmelk. Dit is een daling van € 0,93 per 100 kg vergeleken met vorige 
maand. De gemiddelde Europese melkprijs van december is € 4,53 (= 16,3%) hoger 
vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.  
 

Milcobel 

De Belgische zuivelonderneming Milcobel heeft de melkprijs in december ten 
opzichte van november niet gewijzigd.  

Duitsland 

De Duitse onderneming Alois Müller heeft de melkprijs in december niet gewijzigd. 
Nordmilch heeft de basisprijs met € 1,00 verlaagd van € 33,00 in november naar       
€ 32,00 in december. De berekende melkprijs komt voor december op € 32,78. 
Humana Milchunion heeft de basisprijs met € 1,65 verlaagd. Wel ontvangen de 
melkveehouders ook in december nog een nabetaling van € 0,65. De berekende 
melkprijs komt daarmee uit op € 30,80 
 

Scandinavië 

De berekende melkprijs van de Zweeds/Deense zuivelonderneming Arla Foods komt 
in december uit op € 33,27. In januari 2011 zal de melkprijs met € 1,00 dalen.  

Frankrijk 

De berekende melkprijzen van alle Franse ondernemingen zijn in december 
seizoensmatig gedaald variërend van € 0,25 tot € 1,00.  
 
Verenigd Koninkrijk 
 
Door de seizoensmatige prijsaanpassing zijn de berekende melkprijzen lager, 
namelijk voor Dairy Crest € 31,76 en  First Milk €27,26 per 100 kg standaard melk. 
Naast de seizoensmatige prijsaanpassing is de koersverandering ook van invloed op 
de prijs. Dairy Crest heeft aangekondigd vanaf februari de melkprijs te verhogen. De 
melkprijs zal met 1 pence per liter stijgen. Uitgedrukt in Euro’s is dit een stijging van  
€ 1,18. 
 
Ierland 

De berekende melkprijs van Glanbia komt uit op € 29,95 per 100 kg. Dit is lager dan 
in de vorige maand, toen werd de seizoenstoeslag uitbetaald. De melkprijs van Kerry 
bleef voor de maand december wederom ongewijzigd. 
 



Nederland 
 
De berekende melkprijs van DOC Kaas bleef in december ongewijzigd met  € 32,98 
per 100 kg. In januari zal hetzelfde prijsniveau gehandhaafd blijven. 
 
De berekende melkprijs van FrieslandCampina is €2,73 lager dan de vorige maand 
en komt uit op € 34,56. Deze daling komt door de verlaging van de seizoenstoeslag. 
In januari 2011 zal FrieslandCampina dezelfde garantieprijs hanteren als in 
december 2010. 
 
 
Granarolo 
 
De berekende melkprijs voor Granarolo blijft in december gelijk op € 36,89. 
 
Fonterra 
 
In verband met de koerswijziging is de melkprijs van Fonterra in december licht 
gestegen naar € 31,12. 
 
Verenigde Staten 
 
De Class III melkprijs is gedaald van $ 15,45 in november naar $ 13,83 per 
hundredweight in december.  
In Euro’s uitgedrukt komt de berekende melkprijs uit op € 26,14 per 100 kg standaard 
melk. 
 
  



MARKTSITUATIE 
 

   € per 100 kg 

Noteringen Nederland 
 1 januari 

2011 
5 februari   

2011 
index trend 

     
Boter 360 382 106,1 ↑ 
Vol melkpoeder 288 325 112,8 ↑ 
Mager melkpoeder 227 260 114,5 ↑ 
Weipoeder 80 90 112,5 ↑ 
Gouda kaas ± 320           ± 335 104,7 ↑ 
 

 

  

  



 

 
In Nederland is over het kalenderjaar 2010 ruim 11,32 miljard kg melk  afgeleverd 
aan de fabrieken. Dat is ca 2% meer dan in 2009. Het gemiddelde vetgehalte over de 
geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,41% en was daarmee iets hoger dan in 2009. 
Ook het eiwitgehalte was met 3,52% iets hoger.  
 
In de EU-27 was de melkaanvoer over de periode januari – oktober / november 2010 
ca 1,1% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. In het tijdvak april – oktober / 
november 2010 is er daarentegen ruim 2,1% meer gemolken. De melkproductie trekt 
de laatste maanden duidelijk aan in de meeste lidstaten en ligt ruim boven het niveau 
van de laatste 3 jaren. Door het koude winterweer zal de productie stijging in 
december waarschijnlijk zijn afgeremd. 
 
Na een betrekkelijk stabiele periode eindigde 2010 met sterk aantrekkende prijzen 
voor de internationale zuivel grondstoffen. Tot nu toe is nog steeds sprake van een 
stijgende prijs trend in reactie op de beperktere beschikbaarheid. De markten zijn 
momenteel extreem gevoelig voor veranderingen aan de aanbod zijde. In diverse 
rapporten werden in de voorbije periode de vooruitzichten ten aanzien van de 
wereldwijde productie groei naar beneden bijgesteld. Echter niet alleen 
ontwikkelingen aan  de aanbodzijde zorgde voor een opwaarts prijs momentum. Ook 
de vraag neemt toe.   



Met het oog op de gestegen prijzen zijn meer kopers op zoek naar product om de 
behoefte voor de komende maanden te dekken. Vooral de prijzen van melkpoeder 
stijgen snel. Vanaf begin december 2010 tot februari 2011 steeg de prijs voor mager 
melkpoeder van respectievelijk € 210 naar € 260. In dezelfde periode liep de prijs 
voor volle melkpoeder op van € 268 naar € 325.  
Dit kwam voornamelijk door de aanhoudende koopinteresse vanuit Algerije. Ook de 
boterprijs hervond zich. Op basis van de verwachting dat de totale wereldwijde 
beschikbare export aanbod mogelijk niet voldoende is om aan de verwachte vraag 
tegemoet te komen, liet de boterprijs een geleidelijke stijging zien. 
Onrust op de valutamarkten, oplopende politieke spanningen in Noord Afrika en het 
Midden Oosten kunnen tot marktonzekerheden leiden. Ook een verwacht 
achterblijvend herstel van economische groei kan resulteren in een onzekere markt. 

Nieuw Zeeland 

Vanaf november 2010 had Nieuw Zeeland te kampen met extreem droog weer. De 
laatste weken heeft regenval de gevolgen van de droogte gematigd. Hierdoor wordt 
geschat  dat de melkproductie in januari 2011 op jaarbasis met ca 2% is 
toegenomen. Al met al verwacht men dat de productie tot momenteel ongeveer 0,5% 
voorloopt op het vorige seizoen. 
 
De melkproductie in Australië ligt voor de periode juli tot november 2010 ca 0,4% 
voor op het vorige seizoen. De recente overstromingen in sommige regio’s van het 
land hebben de melkaanvoer mogelijk gedeeltelijk ontwricht. 
 
Verenigde Staten 
 
De melkproductie was in december 2010 2,8% hoger dan in december 2009.  
De totale USA melkproductie in 2010 wordt geschat op een record hoeveelheid van  
192.7 billion lbs (= ± 87,4 miljoen ton), ruim 1,8% of 1,5 miljoen ton meer dan 2009. 
De gemiddelde Class III prijs (melk bestemd voor de verwerking tot kaas), bedroeg in 
2010 $14.41. Dit is $3.05 hoger dan de $11.36 in 2009. 
In december 2010 ging de melkprijs scherp naar beneden. Op dit moment ziet het er 
niet naar uit dat de melkprijzen in het eerste half jaar aanzienlijk zullen verbeteren. 
De marktprijzen lieten echter sinds begin 2011 een sterke opleving zien. Met name 
de boterprijs, maar ook de kaas, melkpoeder en weipoeder prijzen stegen. 
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