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MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 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 

meest 
recente 
nabetaling4 vet eiwit kwaliteit kwantum seizoen duurzaam melkstroom 

Milcobel BE 3,55 3,55 0,73 1,13       28,73 31,36   

Müller(Leppersdorf) DE 2,52 4,54 0,51 0,71     0,99 30,39 32,02 0,42 

DMK Deutsches Milchkontor eG DE 3,88 3,88   0,20   0,33 0,59 30,40 32,34   

Hochwald Milch eG DE 2,50 5,00 0,76     0,69 0,99 32,63 33,49 0,79 

Arla Foods DK DK 3,70 4,44 0,87     1,99   32,56 32,68 1,43 

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

Savencia (Basse Normandië) FR 2,95 5,43 1,04         33,97 34,84   

Danone (Pas de Calais) FR 2,96 5,39           34,25 34,87   

Lactalis (Pays de la Loire) FR 2,60 6,60   0,39   0,07   33,39 34,93   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 2,96 5,39 0,58   -0,49 0,10   34,20 35,02 0,19 

Saputo Dairy UK (Dairy Crest) UK 2,83 5,65 -0,54 0,76 -2,16     28,25 32,20   

Dairygold IE 3,45 5,65 0,39     0,10   30,30 30,13   

Glanbia IE 3,28 5,89           30,29 29,82 0,36 

Kerry Agribusiness IE 3,77 5,65       0,10   31,27 30,67   

Granarolo (Noord) IT 2,13 4,79 0,75         37,87 39,41   

FrieslandCampina NL 2,61 5,45         0,65 31,52 34,26 1,31 

GEMIDDELDE MELKPRIJS5                 32,24 33,37   

Capsa Food ES 3,00 3,00           31,27 31,35   

Emmi CH 1,87 6,53   3,46       51,80 53,00   

Fonterra NZ 3,78 3,78           28,71 32,06   

Verenigde Staten klasse III US 3,64 8,88 0,22         46,09 39,10   
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. 
 
 



 

 

 
MELKPRIJZEN  
 
De berekende voorschotmelkprijzen komen in juni 2020 uit op gemiddeld € 32,24 per 100 kg 
standaardmelk. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs 
in juni 2020 ligt € 1,26 ofwel 3,7 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar. 
 
Het lijkt, dat een eind is gekomen aan de daling van de melkprijzen vanaf februari. Wel moet hierbij 
opgemerkt worden, dat de stijging minimaal is en dat het niet ongebruikelijk is dat de melkprijzen na 
het voorjaar aantrekken als de melkproductie seizoensmatig wat minder wordt. Daarnaast is de 
marktsituatie iets verbeterd door o.a. een voorzichtig herstel van de marktvraag in het out-of-home-
segment. 
Ondanks alle onzekerheden in de markt, is de verwachting dat de gemiddelde melkprijs de komende 
maanden verder gaat stijgen. Zo heeft FrieslandCampina voor zowel juli als augustus 
prijsverhogingen aangekondigd van € 0,5 respectievelijk € 1,0. Ook de melkprijzen van Lactalis en 
Savencia zullen iets stijgen, terwijl de prijzen van DMK (in juli) en Saputo Dairy UK (t/m augustus) 
niet wijzigen. Arla heeft voor juli een prijsverlaging (-€ 0,8) aangekondigd en geen wijziging in 
augustus. 
 
Opvallend was dat in juni de melkprijzen van de drie Iers ondernemingen het meest zijn gestegen 
variërend van + € 0,8 (Dairygold) tot € 1,5 (Glanbia). Grootste dalers waren DMK (- € 1,5), Lactalis  
(- € 1,1) en Hochwald (- € 1,0). De berekende melkprijs van Arla bleef gelijk, omdat tegelijkertijd met 
een prijsverlaging van € 1,0 een bonus van € 1,0 is ingevoerd voor het klimaatcheck programma met 
als doel de broeikasgasemissies te verminderen. Bijna alle melkveehouders laten deze klimaatcheck 
uitvoeren via het invullen van een digitale rekentool en ontvangen dus deze bonus. 
 
Zoals reeds vorige maand vermeld, was de extreme stijging van de klasse III melkprijs in juni in de 
Verenigde Staten ongekend. Nog nooit steeg deze prijs in één maand zo sterk (73%). 
Fonterra heeft op 17 juli jl.. de melkprijsverwachting voor het seizoen 2019/20 verlaagd met 
omgerekend c.a. € 0,2 per 100 kg standaardmelk. Eind september bij de publicatie van de 
jaarresultaten wordt de definitieve melkprijs bekend gemaakt. Voor het nieuwe seizoen -2020/21 
dat is begonnen in juni - is de melkprijsverwachting verhoogd met omgerekend € 1,1 per 100 kg. 
 
Prijswijzigingen juni 2020 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 

Milcobel: ongewijzigd 
 
Müller: ongewijzigd 
De berekende melkprijs van Müller is inclusief een toeslag van € 0,99 per 100 kg voor het gebruik 
van GMO vrij veevoer. Alle verwerkte melk is GMO vrij. 
DMK Deutsches Milchkontor eG:  -1,5, 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: -1,0 
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. 
Over de in 2019 geleverde hoeveelheid melk is een nabetaling uitgekeerd van € 0,79 per 100 kg 
(2018: € 0.69). 
  



 

 

 
Arla: ongewijzigd, juli -0,8 en augustus ongewijzigd 
De prijsverlaging in juni van 1,0 is gecompenseerd door een nieuwe klimaat check bonus van  
€ 1,0, die bijna alle melkveehouders ontvangen. 
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,99 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: +0,5, juli + 0,5 
Danone (A-prijs): ongewijzigd 
De melkprijzen zijn gebaseerd op een contract, waarbij 50% van de A- melkprijsontwikkeling wordt 
bepaald door marktindicatoren en 50% door de kostprijsontwikkeling. 
Lactalis: -1,1, juli + 0,1 en augustus + 0,5 
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): +0,9 
De prijsverlaging in juni is gecompenseerd een lagere seizoensheffing. 
La Route Du Lait (LRDL) is het duurzaamheidsprogramma van Sodiaal. Voor deelname ontvangen de 
melkveehouders een premie van € 0,10 per 100 kg. 
 
Saputo Dairy UK: +0,2 
Door een lagere seizoensheffing en een koerswijziging is de berekende melkprijs gestegen. 
Wanneer de seizoenheffingen buiten beschouwing worden gelaten blijft de melkprijs van Saputo 
uitgedrukt in ppl tot en met augustus ongewijzigd. 
De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders, die leveren aan de Davidstow kaasfabriek. 
 
Dairygold: +1,0 
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: + 1,5 
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 € 0,10 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS. 
 
Granarolo: ongewijzigd 
 
FrieslandCampina: -0,5, juli +0,5 en augustus + 1,0 
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,65 voor weidegang. 83% van de 
Nederlandse melkveehouders ontvangt een weidegangpremie. 
 
GEMIDDELD: +0,04 
  



 

 

 
Capsa Food voorlopig ongewijzigd 
 
Emmi: +2,7 
De prijsstijging is de resultante van een (geringe) prijsdaling en het vervallen van de seizoensheffing. 
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: +1,1 
De berekende melkprijs is gebaseerd op de meest recente (17 juli 2020) verwachte melkprijs van 
7,15 (range 7,10-7,20) plus een verwachte winstuitkering van 0,20 (range 0,15-0,25) ofwel in totaal 
7,35 (was 7,40)  NZD per kg milk solids. 
Voor het nieuwe seizoen (vanaf juni) ligt de  meest recente verwachte melkprijs tussen 5,90 (was 
5,40) en 6,90 NZD per kg. De berekende melkprijs is gebaseerd op een melkprijs van 6,40 (was 6,15) 
plus een geschatte dividend uitkering van 0,2 ofwel in totaal 6,60 NZD per kg milk solids. 
 
USA: + 18,5 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 12,14 in mei  
naar $ 21,04 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in juni. 
 
MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 29/7/2020 1/7/2020 gem. 2019 

Verse boter in 25 kg kartons  333 330 382 

Vol melkpoeder 272 268 293 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 215 216 213 

Weipoeder 70 71 71 

 
De Nederlandse melkaanvoer nam in juni met bijna 1% toe, zodat voor de elfde maand op rij sprake 
was van groei. Wel lag het groeitempo in de maanden mei en juni lager dan in de maanden 
daarvoor. 
De EU melkaanvoer (inclusief het Verenigd Koninkrijk) liet in mei een kleine daling zien. De stagnatie 
in de melkproductie was al zichtbaar in april, toen het volume nog maar bescheiden steeg. Enerzijds 
nam de melkaanvoer in Ierland, Nederland en Polen in mei toe, anderzijds daalde deze in Frankrijk, 
Italië en het Verenigd Koninkrijk. De Duitse melkaanvoer bleef nagenoeg stabiel. De melkproductie 
in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in mei, de VS uitgezonderd, een 
toename zien. Nieuw-Zeeland noteerde voor het eerst in ruim een halfjaar tijd een stijging (+4%). 
Het herstel in Australië zette sterk (+5%) door. De Zuid-Amerikaanse landen Argentinië (+11%) en 
Uruguay (+7%) lieten een fors verder herstel zien. De VS zagen daarentegen de melkproductie in mei 
met bijna 1% afnemen. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de 
EU) lag in de periode tot en met mei 2020 1,9% hoger dan het jaar daarvoor.  
  
De botermarkt is momenteel rustig met stabiele prijzen. Begin juli ging de Nederlandse 
boterprijsnotering nog flink omhoog, waarna deze op hetzelfde niveau bleef hangen. Vraag en 
aanbod zijn beperkt. De afzet in het foodservice kanaal is nog altijd niet terug op het niveau van voor 
de Coronacrisis. De toegenomen verkopen in de retail hebben dit slechts deels kunnen 

http://www.zuivelnl.org/


 

 

compenseren. De notering van mager melkpoeder is sinds begin juni vrijwel stabiel gebleven. De 
markt is kalm. Er is weinig koopbelangstelling en verkopers ervaren weinig tot geen verkoopdruk. 
Mager melkpoeder uit de VS is nog altijd goedkoper dan Europees product, een prijsverschil dat 
wordt vergroot door de voor Europa ongunstige EUR/USD koersverhouding. De notering van vol 
melkpoeder steeg in de afgenomen maanden, in lijn met de ontwikkelingen van boter en mager 
melkpoeder. 
 


