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I n 2016 was er voor het eerst sinds vijf 
jaar sprake van een daling van de gei-
tenmelkprijzen, en die is nu in versterk-

te mate doorgezet. In 2016 bedroeg de daling 
3,62 procent. In de jaren daarvoor liet de gei-
tenmelkprijs elk jaar een stijging zien, met 
uitschieters van wel bijna 20 procent.
De tabel laat zien dat HGM voor het zesde 
jaar op rij de hoogste melkprijs uitbetaalt. 
Milkconnect is net als vorig jaar hekkenslui-
ter. Bettinehoeve en Henri Willig zijn beide 
vier plekken in de ranglijst gestegen naar 
respectievelijk plaats 3 en 2. Op prijsniveau 
bekeken is de melkprijs van CBM het hardst 
gedaald van 2016 naar 2017 en heeft Bettine-
hoeve de daling het geringst kunnen houden. 
Het gemiddelde bedrag dat geitenhouders 
aan nabetaling ontvingen is in 2017 lager 
dan in voorgaande jaren. De hoogste nabeta-
ling bedroeg € 2,73 en werd net als vorig jaar 
door Amalthea gedaan. Opvallend is dat Bet-

tinehoeve dit jaar geen nabetalingen heeft 
gedaan. Milkconnect doet geen nabetalingen.

Basisprijs
De basisprijs is de melkprijs bij een vast vet- 
en eiwitpercentage van 7,50 procent en ver-
anderingen in deze prijs geven dus enkel de 
aanpassingen weer die ondernemingen doen 
aan de vet- en eiwitprijzen die zij uitbetalen. 
De basisprijs is het hele jaar dalende 
geweest. De gemiddelde basisprijs in 2016 
bedroeg € 66,36 en in 2017 komt de gemid-
delde basisprijs uit op € 61,71.

Anders weergegeven
In vakblad Geitenhouderij 4 van 2018 is een 
nieuwsbericht opgenomen (pagina 7) met 
daarin een tabel met jaarprijzen die afwijken 
van de hier gepubliceerde tabel. De daarin 
vermelde jaarprijzen zijn alle omgerekend 
naar de manier waarop op dit moment de 

geitenmelkprijzen worden berekend. Dat wil 
zeggen volgens een standaardbedrijf met 
800.000 kg melk, 4,044 procent vet en 3,45 
procent eiwit en inclusief nabetalingen die 
tot en met mei van het opvolgend jaar zijn 
uitbetaald. Dit is ook aangegeven bij het 
bericht. Dit kan verwarrend zijn, omdat de 
melkprijzen vóór 2015 nog niet op die 
manier berekend werden. Het klopt dat hier-
door bijvoorbeeld de ranglijsten van 2011 tot 
en met 2014 niet overeenkomen met wat 
indertijd gepubliceerd is. Tot en met 2014 
gold een ander standaardbedrijf, namelijk 
dat met 600.000 kg melk met daarbij 4,108 
procent vet en 3,404 procent eiwit. Ook wer-
den tot en met 2014 ook wel jaarprijzen 
gepubliceerd inclusief alle nabetalingen, dus 
zonder de restrictie ‘uitbetaald tot en met 
mei opvolgend jaar’. 

Melkprijs daalt met 7,5 procent

Geitenmelkprijzen 2011 tot en met 2017
2011 rang 2012 rang 2013 rang 2014 rang 2015 rang 2016 rang 2017 rang

Amalthea 41,97 4 50,69 5 60,08 4 69,60 4 70,15 5 68,17 5 62,42 7

BGNN 43,51 1 50,93 2 59,84 6 68,95 6 71,51 2 68,48 2 63,16 4

CBM 41,92 5 50,88 3 60,10 3 69,80 3 70,30 4 68,33 3 62,50 6

Bettinehoeve 40,42 8 47,23 8 59,01 8 68,86 7 69,20 8 67,63 7 63,50 3

HGM 42,40 2 51,03 1 60,18 1 70,01 1 71,91 1 68,88 1 63,90 1

Henri Willig 41,65 6 50,70 4 60,14 2 69,37 5 70,66 3 68,15 6 63,81 2

DeJong Cheese 42,19 3 50,53 6 59,90 5 69,89 2 70,01 6 68,30 4 62,70 5

Milkconnect 40,55 7 49,28 7 59,27 7 67,97 8 69,63 7 65,02 8 60,25 8

Gemiddeld (rekenkundig) 41,83  50,16  59,82  69,31  70,42  67,87  62,78  

€  t.o.v. 
voorgaand jaar   8,33  9,66  9,49  1,11  -2,55  -5,09  

%  t.o.v. 
voorgaand jaar   19,9%  19,3%  15,9%  1,6%  -3,6%  -7,5%  

Prijzen in euro’s per 100 kg melk. De prijzen bij de jaren 2011 tot en met 2014 zijn berekend voor een standaardbedrijf met een jaarproductie van 600.000 kg melk met 4,108% vet en 

3,404% eiwit, en hierin zijn alle nabetalingen opgenomen. De prijzen bij de jaren 2015 tot en met 2017 zijn berekend voor een standaardbedrijf met een jaarproductie van 800.000 kg melk 

met 4,044% vet en 3,450% eiwit, en hierin zijn nabetalingen meegenomen die zijn uitbetaald tot en met mei van het opvolgend jaar.

De gemiddelde prijs die zuivelondernemingen in 2017 voor geitenmelk betaalden, bedroeg € 62,78 per 

100 kg melk (de gewogen gemiddelde melkprijs komt op € 62,81). Dat houdt in dat de geitenmelkprijs in 

een jaar tijd met 7,5 procent is gedaald. Dat melden LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij en vakblad 

Geitenhouderij, die de geitenmelkprijzen van acht Nederlandse zuivelondernemingen bijhouden. 


