MELKPRIJSVERGELIJKING FEBRUARI 2021
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
gem.
meest
prijzen (€/kg)1
toeslagen/kortingen (inclusief)2
MELKPRIJS laatste 12 recente
Bedrijf
vet eiwit
kwaliteit kwantum seizoen duurzaam melkstroom deze maand
mnd.3
nabetaling4

Milcobel
Müller(Leppersdorf)
DMK Deutsches Milchkontor eG
Hochwald Milch eG
Arla Foods DK
Capsa Food
Valio
Savencia (Basse Normandië)
Danone (Pas de Calais)
Lactalis (Pays de la Loire)
Sodiaal (Pas de Calais)
Saputo Dairy UK (Dairy Crest)
Dairygold
Glanbia
Kerry Agribusiness
Granarolo (Noord)
FrieslandCampina
GEMIDDELDE MELKPRIJS5

BE
DE
DE
DE
DK
ES
FI
FR
FR
FR
FR
UK
IE
IE
IE
IT
NL

3,80
2,52
3,53
2,50
3,38
3,00
3,90
2,95
2,96
2,60
2,96
2,96
3,84
3,56
4,00
2,13
2,81

3,80
4,54
4,59
5,00
4,73
3,00
6,50
5,43
5,39
6,60
5,39
5,93
6,28
6,40
6,01
4,79
5,62

Emmi
Fonterra
Verenigde Staten klasse III

CH 1,84
NZ 4,55
US 2,62

6,45
4,55
5,43

0,73
0,51

1,13
0,71
0,20

0,99
0,59
1,00

0,33
0,65
1,99

0,77
0,85

1,94
1,18
0,39
0,58
-0,56
0,39

0,78

-0,49
2,22
1,94
2,76

0,07
0,10
0,10
0,10

0,75
0,24
4,31

0,66

-3,59

0,15

30,62
32,86
31,32
32,90
32,12
31,83
36,08
34,60
33,41
34,24
34,75
34,10
36,00
35,98
33,45
39,32
34,16
33,98

29,07
31,54
31,98
33,34
32,56
31,66
35,92
34,24
34,78
34,19
34,77
30,64
30,93
30,56
31,37
38,29
33,40
32,90

48,13
34,58
31,98

50,35
32,72
38,12

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.
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0,79
2,09
1,07

0,19

0,15

0,23

MELKPRIJZEN
De berekende voorschotmelkprijzen komen in februari 2021 uit op gemiddeld € 33,98 per 100 kg
standaardmelk. Dit is een stijging van € 0,21 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde
melkprijs in februari 2021 ligt € 0,22 ofwel 0,6 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.
Met ingang van de januari publicatie zijn de melkprijzen van Capsa vanaf januari 2019 opgenomen in
de gemiddelde melkprijs. Hierdoor is de gemiddelde melkprijs over de kalenderjaren 2020 en 2019
met zo’n € 0,08 respectievelijk € 0,15 per 100 kg melk gedaald.
Opnieuw is sprake van een stijging van de gemiddelde melkprijs, de negende op rij. Sinds mei 2020 is
de gemiddelde melkprijs met € 1,80 per 100 kg gestegen (+5,6%). De grootste stijger in februari ten
opzichte van januari is de berekende melkprijs van Glanbia (+€ 1,07). Deze valt volledig toe te
schrijven aan de stijging van vet- en eiwitwaarden in februari en zou nog hoger zijn uitgevallen als de
seizoenstoeslag niet was verlaagd. Andere stevige stijgers zijn Kerry (+€ 1,00), Saputo (+€ 0,76),
FrieslandCampina (+€ 0,72) en Dairygold (+€ 0,71). Bij de meeste van deze ondernemingen komen
de stijgingen voort uit een hogere vet- en eiwitwaardering en in het geval van FrieslandCampina, ook
een hogere prijs voor lactose. Alleen bij Saputo is dit niet het geval en is de berekende melkprijs
slechts gestegen vanwege een valuta effect, terwijl de lokale melkprijs feitelijk stabiel was.
Grootste daler van alle ondernemingen die in het gemiddelde meetellen, was in februari het Duitse
Hochwald (-1,00). Echter, de berekende melkprijs van het buiten het gemiddelde gelaten Zwitserse
Emmi liet in februari met afstand de grootste daling zien (-€ 3,59). Deze daling had vooral verband
met een seizoenskorting, die in februari van toepassing werd.
In de Verenigde Staten moest de Class III prijs in februari na de bescheiden stijging van januari weer
eenzelfde stapje terugdoen, waardoor deze op het niveau van december terugzakte. De daling van
de berekende melkprijs in euro’s werd nog enigszins beperkt door een iets sterkere dollarkoers in
februari. Intussen blijven vanuit Nieuw-Zeeland de signalen positief. Begin maart maakte Fonterra
daar opnieuw een opwaartse bijstelling van de melkprijsprognose voor het lopende seizoen bekend,
die neerkwam op een plus van circa € 1,82 euro per 100 kg standaardmelk.
Intussen geeft de marktontwikkeling aanleiding tot voorzichtig optimisme voor wat betreft de
prijsontwikkeling voor de komende periode. Nu enerzijds na een jaar corona het perspectief op het
zich weer kunnen openen van de maatschappij langzaam maar zeker op veel plaatsen verbetert en
daarmee de vraag verder kan stimuleren, geeft anderzijds de gematigde melkproductie ontwikkeling
in Europa geen aanleiding om op korte termijn een grote onbalans tussen vraag en aanbod te
verwachten. Hoe dit alles zich echter uiteindelijk zal vertalen in de melkprijsontwikkeling voor de
komende periode blijft lastig in te schatten.
De eerste signalen vanuit de ondernemingen zijn echter overwegend, voorzichtig positief. Zo zal de
melkprijs van Arla naar verwachting in maart een stapje omhoog doen (+€ 0,5), om daarna in april
verder door te stijgen (+ € 1,5). Ook bij FrieslandCampina is zowel in maart als april sprake van een
plusje, van respectievelijk € 0,2 en € 0,7. De melkprijs van Milcobel stijgt in maart stevig met € 2,10,
terwijl de melkprijs van Saputo Dairy UK ongewijzigd blijft tot en met april. Bij DMK is in maart
sprake van herstel naar het niveau van januari (+ € 0,5) en wordt de opwaartse lijn in april naar
verwachting verder doorgetrokken (+ € 1,0). Ook de berekende melkprijs van Emmi zal in maart en
april naar verwachting verder stijgen ten opzichte van februari. De vanaf februari geldende
seizoensheffing drukt bij deze onderneming daarbij het absolute niveau van de berekende melkprijs.
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Prijswijzigingen februari 2021 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie:
Milcobel: + 0,5 / maart +2,10.
Müller: +0,25
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: -0,5 / maart +0,5 / april +1,0
De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus van € 0,33 voor deelname aan het
duurzaamheidsprogramma Milkmaster en een gemiddelde toeslag van € 0,59 voor het gebruik van
GMO vrij veevoer. Deze gemiddelde toeslag is gebaseerd op een GMO-aandeel in de verwerkte melk
van ongeveer 60% en een toeslag van € 1,0. Begin maart meldde tijdschrift TopAgrar dat bij DMK in
2020 inmiddels 80% van de verwerkte melk GMO vrij was. Dit zou betekenen dat de momenteel
meegenomen toeslag iets lager is dan de actuele situatie. Zodra dit door DMK in het jaarverslag
wordt bevestigd, zal dit nieuwe uitgangspunt met terugwerkende kracht worden meegenomen.
Hochwald eG: -1,0
Door een aanpassing van de conversiefactor van liters naar kilogrammen – vanaf januari 2021 is 1
liter gelijk aan 1,03 kg (was 1,02 kg)- is de berekende melkprijs gestegen met ongeveer 1%
(x 1,03/1,02). De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus voor het duurzaamheidsprogramma
MilchPlus van € 0,65 (was in 2020 € 0,71) en de toeslag van € 1,00 per 100 kg voor het gebruik van
GMO vrij veevoer. Alle melk is GMO vrij.
Arla: (nagenoeg) ongewijzigd / maart +0,5 / april +1,5
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,99 voor deelname aan het kwaliteits- en
duurzaamheidsprogramma Arlagarden Plus en € 1,0 voor de klimaat check, maar exclusief een
bonus van € 1,0 voor het gebruik van GMO vrij veevoer (deelname c.a. 25%). Overigens vervalt vanaf
april de Arlagarden Plus premie, aangezien de bijbehorende duurzaamheidseisen nu voor elke Arla
melkveehouder verplicht zijn en de kosten daarvan voortaan zullen worden meegenomen in de
reguliere melkprijs via de vet- en eiwitwaardering.
Capsa Food: +0,1
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: -0,2 / maart ongewijzigd
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: ongewijzigd
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): +0,1
La Route Du Lait (LRDL) is het duurzaamheidsprogramma van Sodiaal. Voor deelname ontvangen de
melkveehouders een premie van € 0,10 per 100 kg. Deze is verwerkt is in de berekende melkprijs. In
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februari was ook sprake van een seizoenskorting op de A-prijs van 0,49 euro per 100 kg melk.
Hierdoor steeg de melkprijs minder dan op basis van de verhoging van de A-prijs verwacht kon
worden.
Saputo Dairy UK: +0,7 door een stijging van het Britse pond ten opzichte van de euro. Uitgedrukt in
pence per liter en zonder seizoenscorrecties blijft de melkprijs t/m april 2021 ongewijzigd.
De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders, die leveren aan de Davidstow kaasfabriek.
Dairygold: +0,7
De basis van deze verhoging ligt in de circa 5% hogere waardering van vet en eiwit. Daarentegen
werd de seizoensmatige early calving bonus met 1 cent verlaagd tot 2 cnt/l, wat de stijging fors
dempte. 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: +1,1 met name door hogere vet- en eiwitwaarden.
Glanbia hanteert twee wintermelkschema’s. Met terugwerkende kracht is gekozen voor het meest
gangbare systeem met een Late Supply Bonus van 2 cent per liter (cpl) in december en
seizoenstoeslagen van 4 en 3 cpl in respectievelijk januari en februari. Exclusief 5,6% btw en
per 100 kg komen deze toeslagen overeen met € 1,9, € 3,8 en € 2,8 per 100 kg.
De melkprijs is inclusief een toeslag van € 0,40 als aandeel in de winst van Glanbia Ireland.
Glanbia noemt bij de aankondiging van de melkprijs tegenwoordig ook een prijs bij gehaltes van de
LTO melkprijsvergelijking (based on LTO constituents). Voor februari lag deze op 39,40 c/l. Rekening
houdend met de btw (5,6%) en de liter-kg conversie (1,03) komt dat neer op 36,22 euro/100 kg, wat
iets hoger is dan het door het melkprijsvergelijkingsmodel berekende cijfer (+0,25). Dit verschil zit
waarschijnlijk in de variabele component in de winstbonus die vet-eiwit afhankelijk is en (nog) niet
wordt meegenomen in het LTO melkprijsmodel.
Kerry: +1,0
De verhoging van de melkprijs hangt één op één samen met de hogere vet- en eiwitprijzen, die met
2,7% stegen. De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor het
duurzaamheidsprogramma SDAS.
Granarolo: ongewijzigd.
FrieslandCampina: +0,7 / maart + 0,2 en april +0,7
Vanaf 2020 is de berekende melkprijs inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,24 per 100 kg voor
het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet. Tot dusver werd deze toeslag niet
meegenomen, omdat tot en met 2019 het totaal aan uitgekeerde toeslagen gelijk was aan de
inhoudingen dus gemiddeld 0. Vanaf januari 2020 is volgens het jaarverslag 2020 gemiddeld € 0,24
per 100 kg uitgekeerd door de onderneming.
De gemiddelde toeslag voor weidegang is met terugwerkende kracht vanaf januari 2020 verhoogd
van € 0,65 naar € 0,66 per 100 kg. Bijna 84% van de Nederlandse melkveehouders ontvangen een
weidegangpremie.
GEMIDDELD: +0,21
Emmi: - 3,6
Deze daling komt volledig voor rekening van de introductie vanaf februari van een seizoensheffing
van 4 rp/kg. Vanaf januari dit jaar is met terugwerkende kracht de verplichte inhouding van 3,6
(vanaf oktober 2019) Zwitserse frank per 100 kg voor het zogenaamde BOM- fonds meegenomen.
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De gelden uit dit fonds van de Branche Organisatie Melk (BOM) worden gebruikt voor
‘importverdediging’ en grondstofkorting voor de voedingsmiddelenindustrie.
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: Op 5 maart 2021 heeft Fonterra de melkprijsprognose voor het lopende melkprijsjaar
2020/21 opnieuw verhoogd, van 6,90-7,50 naar 7,30-7,90 NZD per kg milk solids. De berekende
melkprijs is gebaseerd op het middelpunt van 7,60 (was 7,20) NZD per kg milk solids.
USA: -0,5
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 16,05 in januari 2021
naar $ 15,75 per cwt (hundredweight (45,36 kg) in februari 2021. Een licht herstel van de dollar t.o.v.
de euro dempte voor €0,20 de daling van de melkprijs uitgedrukt in euro/100 kg.
MARKTSITUATIE
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org )
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)
31/3/2021
Verse boter in 25 kg kartons
404
Vol melkpoeder
330
Mager melkpoeder extra kwaliteit
252
Weipoeder
102

24/2/2021
365
296
239
91

gem. 2020
326
276
220
72

De Nederlandse melkaanvoer daalde in februari met ruim 5%. Ook gecorrigeerd voor de schrikkeldag
in februari 2020 was nog steeds sprake van een krimp van bijna 2%. Deze daling was sterker dan in
januari en lijkt vooral het gevolg van de koude en natte weersomstandigheden. De totale
melkaanvoer tot en met februari 2021 bedroeg 2,27 miljard kg, 3,3% minder dan in 2020.
De EU-melkaanvoer bleef in januari met meer dan 1% achter. In december was al sprake van een
duidelijke afvlakking van de groei. Grootste daling vond plaats in Duitsland, Frankrijk en Nederland.
Ierland en Polen zagen het volume nog licht toenemen. De melkproductie in de andere, mondiaal
belangrijke zuivelexporterende landen liet in januari een positief beeld zien. Sterke stijging vond
wederom plaats in Argentinië (+6%) en Uruguay (+6%). De VS noteerden een toename van ruim 2%.
Nieuw-Zeeland zag de melkaanvoer met bijna 1% toenemen, vergelijkbaar met december. Australië
herstelde sterk in januari (+3%), nadat in het laatste kwartaal van 2020 stagnatie had plaats
gevonden. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in
januari 2021 0,8% hoger dan in dezelfde maand van 2020 (+0,2 miljard kg).
De zuivelmarkt is sinds begin januari een stuk dynamischer geworden. De notering van boter steeg
tot medio maart fors. In de tweede helft van maart kwam daaraan een abrupt einde en volgde een
prijscorrectie. Enerzijds leek dit een reactie op de te hard opgelopen prijzen. Anderzijds zijn de
grote(re) kopers afwezig in de markt, wat zorgt voor een bescheiden vraag. De prijs van mager
melkpoeder is na de stabiele maand februari in maart verder opgelopen. Wel lijkt de markt rustiger
te worden en hebben veel afnemers de dekkingsbehoefte voorlopig ingevuld. De notering van vol
melkpoeder steeg met de prijzen van mager melkpoeder en boter mee omhoog. Vanaf medio maart
stabiliseerde het prijsniveau onder invloed van de lagere vetprijzen.
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