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MELKPRIJSVERGELIJKING februari 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   32,72 32,83 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   31,97 32,17   

DMK Deutsches Milchkontor eG DE   0,20   31,73 32,77   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,93 33,07 0,10 

Arla Foods DK DK 0,90     32,70 32,92 2,30 

Valio FI       34,91 35,32 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     34,60 33,82   

Danone (Pas de Calais) FR       34,31 34,36   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   34,89 34,14   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -0,58 35,07 34,67 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,67   33,05 32,48   

Dairygold IE 0,39     31,30 32,43   

Glanbia IE     3,91 35,52 32,06   

Kerry Agribusiness IE       31,51 32,55   

Granarolo (Noord) IT 0,77     37,87 38,04   

FrieslandCampina NL       35,97 35,45 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,82 33,69   

Emmi CH   3,26 -3,43 46,93 48,52   

Fonterra 3) NZ       30,44 29,78   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,14     31,11 31,90   
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 

 



 

 

 
MELKPRIJZEN 
 
De berekende voorschotmelkprijzen komen in februari 2019 uit op gemiddeld € 33,82 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,02 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van februari 
2018 ligt de gemiddelde melkprijs € 1,01 ofwel 2,9% lager. 
 
Ondanks meerdere prijsverlagingen zijn de melkprijzen gemiddeld nagenoeg gelijk gebleven aan de 
vorige maand. Dit komt vooral doordat in de melkprijs van het Ierse Glanbia een relatief forse 
seizoenstoeslag is berekend. Zonder deze toeslag zou de gemiddelde melkprijs met € 0,25 zijn 
gedaald. 
 
Slechts enkele melkprijzen zijn gestegen. Dit betreft naast Glanbia (+ € 3,5) FrieslandCampina  
(+ € 0,3) en Danone (+ € 0,1). De overige melkprijzen zijn gelijk gebleven of gedaald. 
 
Prijswijzigingen februari 2019 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 

Milcobel: ongewijzigd 
 
Muller: 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 en maart ongewijzigd 
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) bonus van € 0,6 voor deelname aan het 
duurzaamheidsprogramma Milkmaster, maar exclusief de toeslag van € 0,7 voor het gebruik van 
GMO vrij veevoer. 
Hochwald eG: ongewijzigd 
De berekende melkprijs is exclusief een toeslag van € 1,0 voor deelname aan het  
duurzaamheidsprogramma MilchPlus. 
 
Arla: februari en maart ongewijzigd, april -0,1. 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 1,0 per 100 kg voor deelname aan het kwaliteits- 
en duurzaamheidsprogramma Arlagarden Plus, maar exclusief een bonus van € 1,0 voor het gebruik 
van GMO vrij veevoer. 
 
Valio: ongewijzigd 
Met terugwerkende kracht is de berekende melkprijs van januari verlaagd van € 35,10 naar € 34,91. 
Dit komt, omdat vanaf januari de prijsverhouding tussen eiwit en vet is gewijzigd van 2,8 naar 1,7. 
De melkprijs is inclusief een bonus van € 1,0 voor deelname aan een duurzaamheids-
/diergezondheidsprogramma NASEVA. 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia:  -0,5 en maart ongewijzigd 
Danone (A-prijs): +0,1 
Lactalis: februari en maart ongewijzigd 
Sodiaal (A-prijs): ongewijzigd. 
In februari heeft Sodiaal de basisprijs verhoogd, maar tegelijkertijd een seizoensheffing ingevoerd 
per saldo resulterend in een (bijna) ongewijzigde melkprijs. 
De berekende melkprijs is exclusief een bonus van € 1,0 voor het duurzaamheidsprogramma La 
Route du Lait. 
 



 

 

Dairy Crest: -0,6 door prijsdaling en vervallen extra weerpremie. Deze daling is deels gecompenseerd 
door een stijging van het Britse pond ten opzichte van de euro. Maart ongewijzigd en april gelijke 
basisprijs, maar berekende melkprijs zal dalen door seizoensheffing. 
 
Dairygold: -1,0 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,1 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS, 
maar exclusief duurzaamheidstoeslagen voor deelname aan de melkcontrole (0,1) en een 
diergezondheidsprogramma (0,05). 
In de berekende melkprijs is nog geen rekening gehouden met de toeslag over de in februari 
geleverde melk, omdat deze wordt uitgekeerd met de melkgeldafrekening van maart 
Glanbia Ingredients Ireland: +3.5 
Voorlopig is bij de berekening van de melkprijs uitgegaan van een zogenaamde ‘late lactation bonus’ 
van € 4,0 per 100 kg voor de in februari geleverde melk.  Daarnaast is de melkprijs inclusief een 
toeslag van € 0,48 (was € 0,95) door de coöperatie Glanbia en € 0,95 door de afnemer Glanbia 
Ireland. Deze laatste toeslag is een voorschot op een mogelijke nabetaling. 
Kerry: -1,0 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,1 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS. 
Over de melk geleverd vanaf mei t/m december 2018 ontvangen de melkveehouders een nabetaling 
van € 0,49 per 100 kg. Deze nabetaling is met terugwerkende kracht verwerkt in de melkprijzen van 
die periode. 
 
Granarolo: ongewijzigd tot en met maart 
 
FrieslandCampina: + 0,2 ,maart ongewijzigd en april -0,5. 
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: -0,0 
De gemiddelde melkprijs van januari is met terugwerkende gecorrigeerd van € 33,85 naar € 33,83 
(zie opmerkingen Valio). 
 
Emmi: -3,4 door de inhouding van een seizoensheffing in februari 
 
Fonterra: ongewijzigd 
De berekende melkprijs is gebaseerd op een verwachte melkprijs van 6,45 (range 6,30-6,60) plus 
dividend 0,20 (range 0,15-0,25) ofwel in totaal 6,65 NZD per kg milk solids (was 6,45). 
 
USA: +0,1 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs iets gedaald van $ 13,96 in januari  
naar $ 13,89  per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in februari. 
  



 

 

 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 27/3/2019 6/3/2019 gemiddelde 2018 

Verse boter in 25 kg kartons  410 407 499 

Vol melkpoeder 303 300 269 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 193 175 149 

Weipoeder 77 80 70 

 
In de EU bleef de melkaanvoer in januari al voor de vijfde opéénvolgende maand achter bij het 
niveau van het voorafgaande jaar (-1,3%). Naast die van Nederland, was daarbij vooral de 
achterblijvende melkaanvoer in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk bepalend. Daar tegenover stond 
stevige groei in Polen en het VK. Ook de melkproductie in de meeste andere belangrijke zuivel 
exporterende landen bleef in januari achter of stagneerde. Alleen in Nieuw-Zeeland was nog sprake 
van een stevige groei (+7,7%). In de VS was de groei met 0,9% nog steeds ruim onder gemiddeld, 
terwijl in Australië de terugval door droogte leidde tot een uitgesproken zwakke productiestart van 
het nieuwe kalenderjaar (-11%). Per saldo was het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke 
zuivelexporteurs in januari negatief: -0,3% (-84 duizend ton). 
Na de prijsdalingen van februari stabiliseerde de botermarkt in maart, waarbij deze richting eind 
maart zelfs weer enige ruimte voor prijsstijging liet. Hierbij spelen deels seizoensmatige 
ontwikkelingen in de vraag een rol. Ook is sprake van toenemende belangstelling voor export, 
aangezien EU-product competitiever is geworden door de oplopende wereldmarktprijzen. De 
notering van mager melkpoeder bleef na een lange herstelperiode tot half maart vrij stabiel op een 
niveau van net onder de € 200 steken, maar verloor daarna toch weer iets terrein. Het marktbeeld 
blijft vrij rustig. In het feed segment zijn bij de handel nog liggende voorraden van gewezen 
interventieproduct van prijsdrukkende invloed. De notering van vol melkpoeder stijgt nog steeds, al 
is het prijsbeeld in de loop van maart wat stabieler met weinig activiteit. Oceanië en Zuid-Amerika 
lopen nu uit het seizoen. Hiervan kan Europees product profiteren door de mogelijke exportvraag in 
te vullen, wat de markt verder zou kunnen ondersteunen. 
 
 

http://www.zuivelnl.org/


 

 

MELKPRIJSVERGELIJKING februari 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   32,19 32,30 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   31,87 32,08   

DMK Deutsche Milchkontor DE   0,15   31,58 32,61   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,91 32,97 0,10 

Arla Foods DK DK 0,90     32,64 32,84 2,30 

Valio FI       34,91 35,32 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     34,60 33,82   

Danone (Pas de Calais) FR       34,31 34,36   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   34,75 34,00   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -0,58 35,07 34,67 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33   32,71 32,15   

Dairygold IE 0,39     31,30 32,43   

Glanbia IE     3,91 35,52 32,06   

Kerry Agribusiness IE       31,51 32,55   

Granarolo (Noord) IT 0,77     37,87 38,04   

FrieslandCampina NL       35,85 35,33 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,72 33,60   

Emmi CH   3,09 -3,43 46,76 48,35   

Fonterra 3) NZ       30,44 29,78   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,14     31,11 31,90   
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 februari 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   32,96 33,07 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   31,97 32,17   

DMK Deutsche Milchkontor DE   0,30   31,87 32,91   

Hochwald Milch eG DE 0,76     32,93 33,08 0,10 

Arla Foods DK DK 0,90     32,72 32,94 2,30 

Valio FI       34,91 35,32 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,18     34,60 33,82   

Danone (Pas de Calais) FR       34,31 34,36   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   34,89 34,14   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -0,58 35,07 34,67 0,23 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,89   33,27 32,70   

Dairygold IE 0,39     31,30 32,43   

Glanbia IE     3,91 35,52 32,06   

Kerry Agribusiness IE       31,51 32,55   

Granarolo (Noord) IT 0,77     37,87 38,04   

FrieslandCampina NL       36,01 35,49 0,57 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         33,86 33,74   

Emmi CH   3,43 -3,43 47,10 48,69   

Fonterra 3) NZ       30,44 29,78   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,14     31,11 31,90   
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 


