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MELKPRIJSVERGELIJKING augustus  2018 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   33,97 32,95 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   31,72 33,82   

DMK DE   0,20   34,08 34,62   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,93 34,59 0,10 

Arla Foods DK DK 0,95     34,33 33,98 1,28 

Valio FI       34,90 36,19 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     34,94 33,99   

Danone (Pas de Calais) FR       37,39 34,97   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   34,83 33,78   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     36,51 34,70 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,66   33,05 32,67   

Dairygold IE 0,39     32,30 33,76   

Glanbia IE       32,21 33,16   

Kerry Agribusiness IE       33,43 33,91   

Granarolo (Noord) IT 0,77     37,87 39,30   

Royal A-ware NL 0,50 1,28   34,63 37,36   

FrieslandCampina NL       35,21 36,76 1,27 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         34,37 34,74   

Emmi CH   3,19 3,36 51,54 48,04   

Fonterra 3) NZ       30,94 30,72   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     32,91 32,15   
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 augustus 2018 uit op gemiddeld € 34,37 per 100 kg 
standaardmelk bij een levering van 1.000.000 kg per jaar. Een stijging van € 0,47 ten opzichte van de 
vorige maand. Ten opzichte van augustus  2017 ligt de gemiddelde melkprijs € 2,04 ofwel 5,6 % 
lager. 
 
Ondanks dat de gemiddelde melkprijs opnieuw is gestegen, wordt steeds duidelijker dat de 
melkprijzen in 2018 het niveau van 2017 niet zullen halen. In augustus is het melkprijsverschil met 
dezelfde maand vorig jaar toegenomen naar € 2,04. Omdat eind 2017 de melkprijzen relatief fors 
zijn gestegen is het onwaarschijnlijk dat het prijsverschil met 2017 in de laatste maanden van 2018 
wordt goedgemaakt. Daarmee lijkt 2018 een ‘gemiddeld’ jaar te worden. 
 
Grafiek: Gemiddelde maandelijkse EU melkprijzen 2017,2018 (t/m augustus) en gemiddelde in de 
jaren 2013 t/m 2017 

 
 
De meeste melkprijzen zijn in augustus gestegen met als uitschieters Dairy Crest en Sodiaal met € 1,5 
respectievelijk + 1,9 per 100 kg melk. Geen enkele melkprijs is verlaagd. 
 
Gezien de diverse aankondigingen, zal de gemiddelde melkprijs in september en oktober naar 
verwachting verder stijgen. Arla, FrieslandCampina en DMK hebben voor de komende twee 
maanden prijsverhogingen aangekondigd van in totaal respectievelijk € 0,9 (september gelijk, 
oktober + 0,9) ,€ 2,2 (1,2 in september en 1,0 in oktober) en € 0,5 (0,5 in september en oktober 
gelijk) per 100 kg melk. Het Franse Lactalis verhoogt de melkprijs in september (+€ 0,5). Daarna 
blijven ze gelijk in oktober en november en voor december is een verhoging van € 0,7 per 100 kg 
aangekondigd. 
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Prijswijzigingen augustus 2018 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: + 0,8 
 
Muller: ongewijzigd 
DMK: + 1,0 ,september+ 0,5 en oktober ongewijzigd 
Hochwald eG: +1,0 
Met ingang van juli heeft Hochwald de kwantumtoeslag afgeschaft. Hierdoor is met terugwerkende 
kracht de eerder gepubliceerde juli melkprijs van Hochwald verlaagd van € 32,95 naar € 31,94. 
 
Arla: +1,0 ,september ongewijzigd en oktober + 0,9. 
Bij de presentatie van de halfjaarresultaten heeft Arla aangegeven, dat het voornemen is om de 
(netto-) winst in 2018 volledig als nabetaling aan de leden uit te keren. Dit vanwege de schade die de 
leden hebben geleden als gevolg van de droogte. Op basis van de huidige verwachtingen kan dit 
resulteren in een nabetaling van € 2,3-2,5 per 100 kg over de in 2018 geleverde melk. Dit betekent 
ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de nabetaling over 2017. 
  
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia:  ongewijzigd, september -1,5 
Danone (A-prijs): + 0,3. De berekende melkprijs is exclusief de prime regularité van € 1,0. 
Lactalis: + 0,5 , september + 0,5, oktober en november ongewijzigd, december + 0,7. 
Sodiaal (A-prijs): + 1,5 
 
Dairy Crest: + 1,9 (+ 1,75 ppl) en september +0,6 (0,5 ppl vanwege droogte). 
 
Dairygold: ongewijzigd 
Glanbia Ingredients Ireland: ongewijzigd 
Tegelijkertijd met de verhoging van de melkprijs is de extra toeslag als gevolg van het extreme weer 
gestopt, waardoor per saldo de berekende melkprijs gelijk is gebleven. 
Kerry: ongewijzigd 
 
Granarolo: ongewijzigd en september ook ongewijzigd 
 
Royal A-ware: +0,1 en september + 0,6. 
FrieslandCampina: ongewijzigd ,september + 1,2 en oktober + 1,0. 
Op basis van de halfjaarresultaten wordt over 2018 een lagere winst en dus ook een lagere 
nabetaling verwacht. Over 2017 was de (berekende) nabetaling € 1,27 per 100 kg. 
 
GEMIDDELD: +0,47 
Met terugwerkende kracht is de eerder gepubliceerde melkprijs van juli van € 33,96 verlaagd naar  
€ 33,90 per 100 kg. Zie opmerkingen bij Hochwald. 
 
Emmi:-0,3 ,september -0,1 en oktober + 0,6 
De berekende melkprijs is exclusief de bonus voor deelname aan het Emmi-Coop melkprogramma. 
De Zwitserse supermarktketen Coop betaalt een premie van € 3,2 per 100 kg melk aan 
melkveehouders, die deelnemen aan dit programma en aan extra voorwaarden voldoen, zoals 
bijvoorbeeld weidegang en gecertificeerde soja. 
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Fonterra: -0,2. 
Tijdens de presentatie van de financiële resultaten op 13 september j.l. heeft Fonterra de melkprijs 
over 2017/18 definitief vastgesteld op 6,69 NZD per kg milk solids (MS). Inclusief dividend is de 
melkprijs 6,79 per kg MS ofwel € 30,77 per 100 kg. 
Voor het in juni 2018 begonnen jaar 2018/19 is de melkprijs- en dividendverwachting 6,75 en 
0,25-0,35 NZD per kg MS. De berekende melkprijs van € 30,94 per 100 kg is gebaseerd op  
7,05 NZD per kg MS. De daling ten opzichte van juli is een gevolg van een geringe koersdaling van de 
Nieuw-Zeelandse dollar ten opzichte van de euro. 
 
USA: +2,2 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 14,10 in juli naar $ 14,95 
per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in augustus. De klasse III melkprijzen (termijncontracten) op de 
CME (Chicago Mercantile Exchange) beurs laten een stijging zien naar $ 16,26 in December 2018. 
 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 3/10/2018 29/8/2018 gemiddelde 2017 

Verse boter in 25 kg cartons  500 555 521 

Vol melkpoeder 270 282 285 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 153 163 175 

Weipoeder 73 78   78 

 
Ondanks het extreme weer nam in de EU de melkaanvoer in juli, net als in de maand daarvoor, met 
1,3% toe. Grootste absolute toename vond plaats in Duitsland en Italië. Ook in Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk, België en Polen groeide het volume door. Daarentegen liet Ierland een forse 
daling in de melkaanvoer zien. Van januari t/m juli dit jaar is er in totaal 1,7% meer melk geleverd in 
de EU. 
 
Ook buiten Europa groeit de melkproductie nog altijd door. In juli nam het volume in Argentinië, 
Nieuw-Zeeland, Uruguay en de VS toe. In laatstgenoemde twee landen was in deze maand echter 
sprake van een geringe toename. Australië noteerde in juli, voor de tweede maand op rij, een 
afname. De VS lieten wel in augustus weer een wat sterkere stijging zien, van ruim 1%. Nieuw-
Zeeland noteerde in augustus een plus van bijna 5%, waarmee sprake is van een goede start van het 
nieuwe seizoen. 
 
Nadat de emotie rondom de gevolgen van de droogte eind augustus uit de markt was verdwenen, 
kwamen de prijzen over de gehele linie onder druk te staan. Met name de boterprijzen liepen vrij 
snel terug. Op 3 oktober was de notering gedaald naar € 500,- per 100 kg. Ook de mager melkpoeder 
notering daalde. Onder invloed van de gedaalde vet- en eiwitprijzen is ook de prijs van vol 
melkpoeder onder druk komen te staan. Alle noteringen liggen nu onder het gemiddelde van 2017. 
De markt lijkt verzadigd vanwege het grote aanbod (o.a. afkomstig uit interventie), wat zorgt voor 
een prijsdrukkend effect. Er is nog altijd sprake van een zeer rustige markt. Europees product is te 
duur voor de wereldmarkt, waar Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika zeer concurrerend aanbieden. 
 
 

http://www.zuivelnl.org/
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MELKPRIJSVERGELIJKING augustus 2018 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   33,44 32,46 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   31,62 33,72   

DMK DE   0,15   33,93 34,46   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,91 34,37 0,10 

Arla Foods DK DK 0,95     34,25 33,87 1,28 

Valio FI       34,90 36,19 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     34,94 33,99   

Danone (Pas de Calais) FR       37,39 34,97   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   34,69 33,64   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     36,51 34,70 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33   32,72 32,34   

Dairygold IE 0,39     32,30 33,76   

Glanbia IE       32,21 33,16   

Kerry Agribusiness IE       33,43 33,91   

Granarolo (Noord) IT 0,77     37,87 39,27   

Royal A-ware NL 0,50     33,35 36,08   

FrieslandCampina NL       35,09 36,64 1,27 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         34,21 34,56   

Emmi CH   3,02 3,36 51,37 47,87   

Fonterra 3) NZ       30,94 30,67   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     32,91 32,15   
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 
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MELKPRIJSVERGELIJKING augustus 2018 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   34,21 33,20 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   31,72 33,82   

DMK DE   0,30   34,22 34,76   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,93 34,60 0,10 

Arla Foods DK DK 0,95     34,35 34,02 1,28 

Valio FI       34,90 36,19 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     34,94 33,99   

Danone (Pas de Calais) FR       37,39 34,97   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   34,83 33,78   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     36,51 34,70 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,88   33,27 32,89   

Dairygold IE 0,39     32,30 33,76   

Glanbia IE       32,21 33,16   

Kerry Agribusiness IE       33,43 33,91   

Granarolo (Noord) IT 0,77     37,87 39,33   

Royal A-ware NL 0,50 1,57   34,92 37,65   

FrieslandCampina NL       35,25 36,80 1,27 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         34,43 34,80   

Emmi CH   3,36 3,36 51,71 48,21   

Fonterra 3) NZ       30,94 30,67   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,15     32,91 32,15   
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 


