MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 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

3,74
2,52
3,59
2,50
3,38
3,00
3,90
2,95
2,96
2,60
2,96
2,90
3,66
3,36
3,90
2,13
2,75

3,74
4,54
4,67
5,00
4,73
3,00
6,50
5,43
5,39
6,60
5,39
5,79
5,99
6,06
5,84
4,79
5,49

Emmi
Fonterra
Verenigde Staten klasse III

CH 1,85
NZ 4,25
US 2,82

6,49
4,25
5,50

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
-0,54
0,39

0,76

0,07
0,10
2,18
2,91
3,68

0,10
0,10

0,75
0,24

0,66

4,34
0,15

30,12
32,61
31,83
33,90
32,11
31,69
36,08
34,79
33,41
34,24
34,64
33,33
35,28
34,90
32,45
39,32
33,44
33,77

29,24
31,50
32,11
33,40
32,59
31,67
35,90
34,28
34,83
34,30
34,80
30,59
30,85
30,50
31,36
38,29
33,52
32,93

51,72
32,33
32,50

50,29
31,10
38,65

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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1,07
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0,15

0,22

MELKPRIJZEN
De berekende voorschotmelkprijzen komen in januari 2021 uit op gemiddeld € 33,77 per 100 kg
standaardmelk. Dit is een stijging van € 0,34 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde
melkprijs in januari 2021 ligt € 0,52 ofwel 1,5 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.
Met ingang van deze 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. Omdat er nog enkele wijzigingen met
terugwerkende kracht zijn doorgevoerd – zie toelichtingen per onderneming- is het gemiddelde van
december 2020 ten opzichte van de eerdere publicatie gedaald van € 33,53 naar € 33,43 per 100 kg
melk.
Opnieuw is sprake van een stijging van de gemiddelde melkprijs, de achtste op rij. Sinds mei 2020 is
de gemiddelde melkprijs met € 1,59 per 100 kg gestegen (+4,9%). De grootste stijger in januari ten
opzichte van december is de berekende melkprijs van Dairygold (+2,91). Deze valt volledig toe te
schrijven aan de in januari betaalde early calving bonus, die is bedoeld om de winterproductie te
stimuleren. Ander stevige stijgers zijn Glanbia (+1,47), Granarolo (+1,45) en Milcobel (+1,40). Bij
Glanbia komt de stijging volledig door de seizoenstoeslag, terwijl bij de andere twee ondernemingen
vooral de hogere vet-eiwitwaarden het verschil maken. Grootste daler in januari is het Deense Arla
Foods (-1,19), grotendeels door een verlaging in de vetwaardering. Andere ondernemingen waarvan
de berekende melkprijs stevig daalde waren FrieslandCampina (-0,90) en DMK (-0,79). De prijsdaling
van DMK komt vooral, doordat de melkprijs van december is verhoogd met een nabetaling van
€ 0,70 per 100 kg.
In de Verenigde Staten was in januari na de opvallende prijssprong van december nog sprake van
een bescheiden verdere stijging van (omgerekend) € 0,60 per 100 kg standaardmelk.
De melkprijsontwikkeling voor de komende twee maanden blijft lastig in te schatten. De zuivelmarkt
ziet er weliswaar wat positiever uit, zoals blijkt uit de hogere noteringen van de laatste weken, maar
het beeld van de melkprijsontwikkeling in februari en maart is wisselend en voorzichtig. Zo blijft de
melkprijs van Arla naar verwachting in februari stabiel, om daarna in maart licht te stijgen (+ € 0,5).
Bij FrieslandCampina is zowel in februari als maart sprake van een plusje, van respectievelijk € 0,7 en
€ 0,2. De melkprijs van Milcobel stijgt in februari met € 0,5, terwijl de melkprijs van Saputo Dairy UK
ongewijzigd blijft tot en met april. Bij DMK is in februari sprake van een daling (- € 0,5) maar deze
wordt in maart weer ongedaan gemaakt (+ € 0,5).
Hoewel de melkprijs van Emmi in februari en maart hoger zal liggen ten opzichte van die van januari,
zal voor die maanden de berekende melkprijs door de seizoensheffing toch lager uitkomen.
Zowel Arla als FrieslandCampina hebben de jaarresultaten over het kalenderjaar 2020 bekend
gemaakt. Hieruit zijn de voorlopig nabetalingen over de in 2020 geleverde melk berekend. Op basis
van de in het jaarverslag is een nabetaling (inclusief ledencertificaten) berekend van € 2,09 voor alle
leden melkveehouders Arla. Deze voorlopige nabetaling is een gemiddelde berekend op basis van de
in het jaarverslag genoemde bedragen en hoeveelheid ledenmelk. De definitieve nabetaling op basis
van de standaardgehaltes en kwaliteit zal naar verwachting iets lager zijn.
Volgens het jaarverslag van FrieslandCampina wordt over 2020 geen nabetaling uitgekeerd noch
reserveringen op naam (ledenobligaties).
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Prijswijzigingen januari 2021 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie:
Milcobel: + 1,4, februari + 0,5
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: : -0,8, februari -0,5 en maart + 0,5
Met de melkgeldafrekening van januari hebben de melkveehouders een nabetaling ontvangen over
de in 2020 geleverde melk van € 0,10 (januari t/m augustus) respectievelijk € 0,70 (september t/m
december) per 100 kg melk. Deze nabetaling is met terugwerkende kracht verwerkt in de
maandelijkse melkprijzen.
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. Ongeveer 60% van de verwerkte melk is GMO vrij met een toeslag van € 1,0.
Hochwald eG: +0,3
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: - 1,2, februari ongewijzigd en maart +0,5
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%).
Capsa Food: ongewijzigd
Valio: +0,2
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, februari -0,2 en maart ongewijzigd
Danone: (A-prijs): (bijna) ongewijzigd
De melkprijzen zijn gebaseerd op een contract, waarbij 50% van de A- melkprijsontwikkeling wordt
bepaald door marktindicatoren en 50% door de kostprijsontwikkeling.
Lactalis: +0,2
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): -0,3
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.
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Saputo Dairy UK: +0,5 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: +2,9 door een seizoenstoeslag (Early Calving Bonus van 3 cpl)
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 met name door een hogere seizoenstoeslag
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. In de vorige publicatie
werd uitgegaan van een toeslag van 4 cpl ofwel 3,7 per 100 kg in december.
Vanaf januari is de bonus van 0,4 cpl als extra steun voor haar leden vervallen.
Over 2020 hebben de melkveehouders een nabetaling ontvangen in de vorm van een ‘trading bonus’
van omgerekend € 0,15 per 100 kg melk. Voor individuele melkveehouders varieert de hoogte van
deze bonus per liter geleverde melk afhankelijk van de omvang van andere transacties met de
coöperatie, zoals aankoop van voer en kunstmest. In de melkprijsvergelijking is uitgegaan van de
gemiddelde bonus gebaseerd op het totaal door Glanbia coop uitgekeerde bedrag gedeeld door de
totale hoeveelheid geleverde melk.
De melkprijs is inclusief een toeslag van € 0,40 als aandeel in de winst van Glanbia Ireland.
Kerry: +0,4
De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS.
Granarolo: +1,5
FrieslandCampina: -0,9 februari + 0,7 en maart +0,2
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: +0,16
NB Het eerder gepubliceerde gemiddelde van december 2020 is verlaagd van € 33,53 naar € 33,43.
Dit komt door opname van Capsa in het gemiddelde en enkele correcties (zie toelichting bij enkele
ondernemingen).
Emmi: + 1,4 door een hogere A-prijs, februari en maart geringe stijging respectievelijk daling door
een iets hogere en vervolgens lagere B- prijs. Wel zal de berekende melkprijs in deze maanden fors
lager zijn vanwege een seizoensheffing.
Ten opzichte van eerder publicaties is de melkprijs met terugwerkende kracht verlaagd. Dit komt
met name door de verplichte inhouding van 3,6 (vanaf oktober 2019) Zwitser frank per 100 kg voor
het zogenaamde BOM- fonds. De gelden uit dit fonds van de Branche Organisatie Melk worden
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gebruikt voor ‘importverdediging’ en grondstofkorting voor de voedingsmiddelenindustrie. Naast
deze inhouding is ook de hoeveelheidstoeslag geactualiseerd.
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 3 februari 2021 heeft Fonterra de melkprijsprognose voor het lopende melkprijsjaar
2020/21 verhoogd van 6,80-7,30 naar 6,90-7,50 NZD per kg milk solids. De berekende melkprijs is
gebaseerd op het middelpunt van 7,20 (was 7,05) NZD per kg milk solids.
USA: +0,6
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 15,72 in december 2020
naar $ 16,04 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in januari 2021.

MARKTSITUATIE
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org )
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)
3/3/2021
Verse boter in 25 kg kartons
377
Vol melkpoeder
300
Mager melkpoeder extra kwaliteit
240
Weipoeder
92

27/1/2021
345
285
240
93

gem. 2020
326
276
220
72

Na het stabiele beeld in de laatste vier maanden van 2020 liet de Nederlandse melkaanvoer in
januari 2021 een duidelijke daling zien (-1,4%), uitkomend op een volume van bijna 1,19 miljard kg.
Hiermee bleef het aangeleverde volume zo'n 17 duizend ton achter bij vorig jaar.
De EU-melkaanvoer (inclusief het VK) liet in december een bescheiden stijging zien (+0,5%), een iets
lager groeitempo als in de drie maanden daarvoor. Cumulatief lag de EU-melkaanvoer in het
kalenderjaar 2020 uiteindelijk ruim 1% hoger dan in 2019. Groei in december vond vooral plaats in
Ierland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland daarentegen noteerde voor de vijfde maand op
rij een daling. Ook in Frankrijk nam in deze maand de melkaanvoer af.
De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivelexporterende landen liet in december
een positief beeld zien. Uitzondering was Australië, waar het volume met 2% achterbleef. Sterke
groei vond plaats in Argentinië (+7%) en Uruguay (+11%). De VS noteerden een toename van ruim
1%, waarmee de groei wel iets vertraagde ten opzichte van de maanden daarvoor. Nieuw-Zeeland
liet een kleine plus zien na de forse daling in november. Het geaggregeerde volume van de
belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in 2020 uiteindelijk 1,8% hoger dan in 2019 (+5,50
miljard kg).
De zuivelmarkt is sinds begin januari een stuk dynamischer geworden. De notering van boter is, na
een stabiele tweede helft van 2020, in de eerste twee maanden van 2021 fors gestegen. Hierbij
speelt onder meer de aanhoudend hoge roomprijs een rol. Bovendien is er sprake van weinig
aanbod en lage voorraden. Producenten ervaren dan ook geen verkoopdruk. De prijs van mager
melkpoeder liet dankzij een goede mondiale vraag eveneens een sterke stijging zien in januari. In
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februari stabiliseerde het prijsniveau, wat mede veroorzaakt werd door een afzwakkende vraag en
sterke concurrentie uit de VS. De notering van vol melkpoeder is met de prijzen van mager
melkpoeder en boter mee omhoog gegaan. Het prijsniveau van Europa ligt inmiddels onder dat van
de wereldmarkt, waardoor de mogelijkheden voor Europese export zijn vergroot.
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