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MELKPRIJSVERGELIJKING april 2020 
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   28,81 31,96 0,24 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,71   30,88 31,56   

DMK Deutsches Milchkontor eG DE   0,20   32,86 31,93   

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

Arla Foods DK DK 0,92     33,50 32,69 1,43 

Valio FI       35,88 35,72 1,07 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     33,19 35,06   

Danone (Pas de Calais) FR       34,25 34,97   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,39   34,50 35,04   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58   -1,94 33,87 35,17 0,19 

Saputo Dairy UK (Dairy Crest) UK 0,11 0,67 -2,50 29,11 32,58   

Dairygold IE 0,39     28,81 30,51   

Glanbia IE       28,62 30,10 0,36 

Kerry Agribusiness IE       30,49 30,94   

Granarolo (Noord) IT 0,75     38,35 39,58   

FrieslandCampina NL       33,91 34,82 1,31 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         32,47 33,45   

CAPSA FOOD ES       31,27 31,38   

Emmi CH   3,51 -3,70 50,46 52,83   

Fonterra 3) NZ       31,06 32,19   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,14     29,75 39,11   
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 april 2020 uit op gemiddeld € 32,47 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 0,71 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in 
april 2020 ligt € 0,85 ofwel 2,5 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar. 
 
Met uitzondering van Danone zijn alle melkprijzen in april gelijk gebleven of gedaald. De Duitse 
ondernemingen en Arla en Valio hebben de melkprijzen niet gewijzigd. De overige Europese 
zuivelondernemingen hebben in april de melkprijzen verlaagd. 
De grootste prijsdaling deed zich echter buiten Europa voor, namelijk in de Verenigde Staten. De 
klasse III melkprijs daalde met zo’n 20% binnen één maand ofwel omgerekend bijna 7 euro  
per 100 kg standaardmelk. Na de forse prijsstijging in 2019 is hiermee de Amerikaanse melkprijs 
weer helemaal terug bij af. Fonterra heeft de melkprijsprognose voor het melkprijsseizoen 2019/20 - 
dat afloopt in juni- ook verlaagd maar beperkt, namelijk met omgerekend € 0,40 per 100 kg melk. 
Uitgaande van deze prognose wordt 2019/20 een relatief goed melkprijsjaar, want de voorgaande 5 
jaren lag de melkprijs van Fonterra beduidend lager. 
 
Naar verwachting zal de gemiddelde melkprijs de komende maand(en) verder dalen. 
FrieslandCampina (- 1,9) DMK (-1,6) en Arla (-1,2) hebben voor mei prijsverlagingen aangekondigd. 
In juni daalt de melkprijs van FrieslandCampina verder met € 0,5. De Arla melkprijs daalt in juni met 
€ 1,0, maar deze prijsdaling wordt gecompenseerd door een nieuwe klimaat check toeslag van € 1,0. 
 
Nieuwe tabel bij volgende publicatie van mei- melkprijzen 
 
De LTO Melkprijsvergelijking beoogt inzicht te geven in de prijzen, die worden uitbetaald voor 
vergelijkbare ofwel standaardmelk. Door de toenemende differentiatie in toeslagen, bijzondere 
melkstromen etc. wordt dit steeds lastiger, maar tegelijkertijd neemt hierdoor de behoefte aan 
transparantie ook toe. Daarom zullen vanaf de eerstvolgende publicatie de melkprijzen in een 
andere tabel gepresenteerd worden en enkele toeslagen voor GMO vrije melk worden meegenomen 
(zie bijlage). 
 
Door het beperkte effect van de geleverde hoeveelheid melk op de berekende melkprijzen vervallen 
met ingang van deze publicatie de tabellen met melkprijzen behorend bij een jaarleverantie van 
500.000 kg en 1.500.000 kg. 
 
Prijswijzigingen april 2020 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 

Milcobel: -1,0 
De melkprijzen van Milcobel zijn met terugwerkend kracht met 0,09 verhoogd als gevolg van een 
lagere vaste maandelijkse bijdrage voor de melkanalyses. 
 
Müller: ongewijzigd 
De melkprijs is met terugwerkende kracht vanaf januari 2020 verlaagd met 0,1 door het vervallen 
van een toeslag. De berekende melkprijs van Müller is exclusief een toeslag van € 1,0 per 100 kg 
voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Alle verwerkte melk is GMO vrij. 
 
DMK Deutsches Milchkontor eG:  april ongewijzigd, mei -1,6 
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) bonus van € 0,33 (was 0,66)  voor deelname aan het 
duurzaamheidsprogramma Milkmaster. Deze bonus is aangepast, omdat vanaf 2020 de maximale 
Milkmaster bonus verlaagd is naar 0,50 (was 1,00). De melkprijs is exclusief een toeslag van € 1,00 
voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Ongeveer 60%  van de verwerkte melk is GMO vrij. 
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Hochwald eG: ongewijzigd 
De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus voor het duurzaamheidsprogramma MilchPlus van  
€ 0,59 per 100 kg, maar exclusief de toeslag van € 1,00 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij 
veevoer. Vanaf april is alle melk GMO vrij. 
 
Arla: ongewijzigd, mei -1,0 en juni ongewijzigd 
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 € 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: -1,4, mei + 0,3 
Danone (A-prijs): +0,3, 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: -0,5 en mei ongewijzigd 
Sodiaal (A-prijs): -1,1 door een hogere seizoensheffing 
De melkprijs is met terugwerkende kracht gecorrigeerd (+0,08) vanwege het vervallen van de 
flexibiliteitskorting. Daarnaast is de meest recente nabetaling (over 2018) aangepast  
van 0,29 naar 0,19. 
 
Saputo Dairy UK: - 1,8 vooral door een hogere seizoensheffing 
De basisprijs uitgedrukt in pence per liter wordt tot en met juni niet verlaagd. 
De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders, die leveren aan de Davidstow kaasfabriek. 
Vanaf juni wordt het uitbetalingssysteem vereenvoudigd, maar in principe zonder gevolgen voor de 
hoogte van de melkprijs. 
 
Dairygold: -2,0 door een prijsverlaging van -1,0 en het vervallen van de seizoentoeslag 
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 
Met terugwerkende kracht zijn de melkprijzen gecorrigeerd door het vervallen van de coöperatie 
toeslag van 0,95 in 2020. 
De melkprijs is inclusief een toeslag van € 0,40 als aandeel in de winst van Glanbia Ireland. 
Kerry -0,8 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,1 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS. 
 
Granarolo: -1,0 
 
FrieslandCampina: -1,2, mei -1,9 en juni -0,5 
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,65 (was 0,63) voor weidegang. 
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GEMIDDELD: -0,71 
De eerder gepubliceerde gemiddelde melkprijs van maart is gecorrigeerd naar € 33,19 (was € 33,26), 
omdat een aantal melkprijzen zijn aangepast (zie toelichting per bedrijf). 
 
CAPSA FOOD voorlopig ongewijzigd 
 
Emmi: -0,6  door een lagere B-prijs. 
De melkprijs van maart is met terugwerkende kracht verlaagd met 0,7 door wijzigingen van enkele 
inhoudingen. 
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: -0,1 de prijsdaling van 0,4 is grotendeels gecompenseerd door een hogere koers van de NZ 
dollar ten opzichte van de euro. 
De berekende melkprijs is gebaseerd op de meest recente (21 mei j.l.) 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 
(was 7,50) NZD per kg milk solids. 
 
USA: -6,8 door prijsverlaging en een beperkte koerswijziging 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 16,25 in maart  
naar $ 13,07 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in april. 
 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 27/5/2020 29/4/2020 gem. 2019 

Verse boter in 25 kg kartons  298 257 382 

Vol melkpoeder 260 255 293 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 207 190 213 

Weipoeder 75 70 71 

 
De Nederlandse melkaanvoer nam in april (+1,6%) voor de negende maand op rij toe. Het volume 
bedroeg in de eerste vier maanden van 2020 3,2% 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 maart met bijna 1% toe, een bijna vergelijkbare groei als in januari en 
februari (gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect). De landen in West-Europa noteerden wederom 
een toename, hoewel de stijging in Frankrijk en Duitsland met een groei lager dan 1% minder groot 
was dan in de maanden daarvoor.  
De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in maart een 
wisselend beeld zien. Enerzijds was sprake van een sterke groei in Australië (+5%), de VS (+2%) en 
Argentinië (+6%). Anderzijds nam de melkaanvoer in Nieuw-Zeeland met bijna 2% af en bleef het 
volume in Uruguay gelijk. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief 
de EU) lag in het eerste kwartaal van 2020 2,5% hoger dan het jaar daarvoor.  
  

http://www.zuivelnl.org/
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Nadat in de tweede helft van april de rust op de markt was teruggekeerd en stabilisatie optrad van 
het prijsniveau, werd in mei het sentiment steeds positiever en was er weer ruimte voor hogere 
prijzen.  
De boterprijzen zijn in mei sterk gestegen. Eind mei lag het prijsniveau alweer bijna op 300 euro per 
100 kg. Een aantrekkende vraag vanwege de gunstige prijzen, de heropening van de horeca, hogere 
roomprijzen en activatie van de private opslag lagen hieraan ten grondslag. Ook de notering van 
mager melkpoeder is in mei omhoog gegaan, zij het niet zo sterk als bij boter. De vraag is beter dan 
verwacht. Wel moet Europa op de wereldmarkt opboksen tegen de VS, die op een lager niveau 
aanbieden. De notering van mager melkpoeder kwam eind mei ruim de 200 euro per 100 kg uit, 
waarmee het interventieprijsniveau verder uit het zicht kwam te liggen. De notering van vol 
melkpoeder is momenteel redelijk stabiel. 
 



 

 

BIJLAGE 

MELKPRIJSVERGELIJKING APRIL 2020 (NIEUW) 
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 

    vet eiwit toeslagen/kortingen duurzaam melk 
MELKPRIJS 

deze maand 
voortschr. gem. 
laatste 12 mnd2  

meest 
recente 

nabetaling Bedrijf   prijs Prijs1 kwaliteit kwantum seizoen heid stromen 

Milcobel BE 3,55 3,55 0,73 1,13       28,81  0,24 

Müller(Leppersdorf) DE 2,52 4,54 0,51 0,71     0,99 31,87    

DMK Deutsches Milchkontor eG DE 4,28 4,28   0,20   0,33 0,59 33,45    

Hochwald Milch eG DE 2,50 5,00 0,76     0,59 0,99 33,52  0,69 

Arla Foods DK DK 3,93 4,72 0,92     0,99   33,50  1,43 

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

Savencia (Basse Normandie) FR 2,95 5,43 1,04         33,19    

Danone (Pas de Calais) FR 2,96 5,39           34,25    

Lactalis (Pays de la Loire) FR 2,60 6,60   0,39   0,07   34,50    

Sodiaal (Pas de Calais) FR 2,96 5,39 0,58   -1,94 0,10   33,87  0,19 

Saputo Dairy UK (Dairy Crest) UK 2,59 3,17 0,11 0,67 -2,50     29,11    

Dairygold IE 3,30 5,40 0,39     0,10   28,81    

Glanbia IE 3,28 5,90           28,62  0,36 

Kerry Agribusiness IE 3,69 5,53       0,10   30,49    

Granarolo (Noord) IT 2,13 4,79 0,75         38,35    

FrieslandCampina NL 2,81 5,62         0,65 33,91  1,31 

GEMIDDELDE MELKPRIJS                 32,63    

CAPSA FOOD ES 3,00 3,00           31,27    

Emmi CH 1,90 6,64   3,51 -3,70     50,46    

Fonterra NZ 4,09 4,09           31,06    

Verenigde Staten klasse III US 2,68 5,04 0,14         29,75    
 
1. In Frankrijk en de Verenigde Staten wordt het eiwitgehalte uitgedrukt in puur eiwit en niet zoals in de overige Europese landen in ruw eiwit. De Franse en Amerikaanse eiwitprijzen 
betreffen dus prijzen voor puur eiwit. Puur eiwit is gelijk aan 0,95 x ruweiwit. 
2. De voortschrijdend gemiddelde melkprijzen zijn op dit moment nog niet geactualiseerd en daarom niet vermeld. Uiteraard zullen ze niet ontbreken in de eerstvolgende publicatie. 
  



 

 

Toelichting bij nieuwe tabel 
 
De vet- en eiwitprijzen zijn toegevoegd om inzicht te geven in welke mate de melkprijs verandert bij hogere of lagere gehalten dan de standaard van 4,2% 
vet en 3,4% eiwit. De vet- en eiwitprijzen zijn uitgedrukt in € per kg, waarbij (nog) niet is gecorrigeerd voor melkprijssystemen waarin uitbetaling plaats 
vindt op basis van gehalten per volume-eenheid (gram/liter, percentage per liter) en op basis van puur eiwit. 
 
In deze nieuwe tabel zijn de (gemiddelde) toeslagen voor duurzaamheid – die nu al in de berekende melkprijzen zijn verwerkt - in een aparte kolom 
zichtbaar gemaakt. 
 
In de nieuwe kolom melkstromen staan de (gemiddelde) premies voor bijzondere melkstromen . Dit betreft melkstromen die door hun omvang (bijna) 
standaard zijn geworden.  Dit betreft betreft naast weidegangmelk in Nederland – zit overigens al in berekende melkprijs- ook GMO-vrije melk. Vanaf mei 
zullen de premies voor GMO vrije melk worden verwerkt in de berekende melkprijzen, wat vooral gevolgen heeft voor de Duitse melkprijzen. 
Melkveehouders die leveren aan Müller ontvangen vanaf januari 2019 een toeslag van € 1,00 per 100 kg voor GMO vrije melk. Omdat alle verwerkte melk 
GMO vrij is wordt deze toeslag volledig meegenomen in de melkprijs. Dit laatste geldt vanaf 2020 ook voor Hochwald. Van de door DMK verwerkte melk is 
naar schatting zo’n 60% GMO vrij, zodat de gemiddelde premie uitkomt op € 0,60. 
Dat de vermelde toeslagen uitkomen op € 0,99 respectievelijk € 0,59 komt, doordat de Duitse melkprijzen worden gecorrigeerd. Deze correctie 
(vermenigvuldiging met de factor 1.02/1,03) komt, omdat in Duitsland liters naar kilogrammen worden omgerekend via een vaste factor van 1 liter is 1,02 
kg, terwijl in de melkprijsvergelijking wordt uitgegaan van 1 liter is 1,03 kg. 
In Nederland wordt door 82% van de melkveehouders melk geleverd waarbij koeien weidegang hebben. Daarom wordt de door FrieslandCampina 
gemiddeld uitbetaalde weidegangpremie al meerdere jaren meegenomen in de berekende melkprijs. Nieuw is dat deze toeslag ook in de tabel zichtbaar 
wordt gemaakt. 
Ook andere zuivelondernemingen, bijvoorbeeld Arla en FrieslandCampina, hebben GMO vrije melkstromen. Gezien de beperkte omvang worden deze 
echter niet meegenomen in de berekende melkprijs. Dit geldt ook voor tientallen andere melkstromen. Wat Arla betreft moet hierbij wel opgemerkt 
worden, dat de berekende melkprijs betrekking heeft op Denemarken. Het aandeel GMO vrije melk in Denemarken is op dit moment veel lager is dan in de 
andere landen. 


