
Nieuws

De gemiddelde geitenmelkprijs lag in 
2014 op € 69,31 per 100 kg. Die was nog 
nooit zo hoog over een kalenderjaar. Dat 
blijkt uit de geitenmelkprijsvergelijking 
van LTO Melkgeitenhouderij en vakblad 
Geitenhouderij, die de prijzen van acht 
Nederlandse afnemers van geitenmelk 
bijhou den. 

Sinds 2010 zijn de geitenmelkprijzen aldoor 
aan het stijgen, en die stijging ging steeds 
harder. De grootste stijging lijkt echter voor-
bij; van 2012 naar 2013 was de stijging 19,6 
procent, van 2013 naar 2014 steeg de melk-
prijs met 16,4 procent. De werkelijke stijging 
lag in beide jaren nagenoeg gelijk, en 
bedroeg € 9,78 en € 9,77 per 100 kg melk.

Jaar van extremen
Naast bijzonder hoge voorschotmelkprijzen 
waren er ook extremen te zien in de nabeta-
lingen over de melk geleverd in 2014. Een 
tweetal nabetalingen waren negatief, iets 
wat nooit eerder voorkwam sinds de geiten-
melkprijzen worden berekend. 
Milkconnect keerde voor het eerst in het 
bestaan een nabetaling uit, en dat was dus 
een negatieve. In januari 2015 werd er een 
nabetaling gedaan over de melk van 2014 
van  – € 3,60 per 100 kg melk. 
HGM deed in maart 2015 een nabetaling 
over de melkprijs van 2014 van – € 1,05 per 
100 kg melk. 
De hoogste nabetaling over 2014 is betaald 
door Amalthea en die bedroeg € 4,33 per 100 
kg melk.  

2014 vs. 2013
In de tabel staan de berekende melkprijzen 
per afnemer voor het kalenderjaar 2014 en 
een vergelijking met 2013. In deze tabel zijn 
de nabetalingen over de in 2014 en 2013 
geleverde melk verwerkt voor zover deze 
door de melkgeitenhouders uiterlijk in mei 
van het daarop volgende jaar zijn ontvangen 
en zij daar een melkgeldafrekening van heb-
ben gehad. 
HGM keerde over 2014 de hoogste melkprijs 
uit. De Jong Cheese volgt. Amalthea, die in 
2013 de ranglijst aanvoerde, staat nu op plek 
4 en is daarmee het grootst aantal plekken 
gedaald. Henri Willig is de grootste stijger dit 
jaar; die steeg van plek 8 naar plek 5 in het 
lijstje.
 

2014: recordprijzen geitenmelk

In euro per 100 kg standaardmelk bij een jaarleverantie van 600.000 kg (exclusief btw en                         

inclusief nabetalingen t/m mei 2015 respectievelijk t/m mei 2014). 

 Melkprijs  Rang Melkprijs Rang Verschil

 2014 2014 2013 2013 2014-2013

HGM  70,01 1 60,04 2 9,97

De Jong Cheese 69,89 2 59,90 3 9,99

CBM 69,80 3 59,65 5 10,15

Amalthea 69,60 4 60,08 1 9,52

Henri Willig 69,37 5 58,54 8 10,83

BGNN 68,95 6 59,84 4 9,11

Bettinehoeve 68,86 7 59,01 7 9,85

Milkconnect 67,97 8 59,27 6 8,70

Gemiddeld (rekenkundig) 69,31  59,54  9,77

Melkprijzen 2014 en 2013

Nieuw standaardbedrijf
In de melkprijsvergelijking worden prijzen 
omgerekend naar een standaardbedrijf. LTO 
Melkgeitenhouderij is naar aanleiding van 
een klankbordbijeenkomst begin 2015 voor-
nemens om het standaardbedrijf te vernieu-
wen. Het huidige standaardbedrijf omvatte 
een jaarproductie van 600.000 kg melk, en 
dat zou niet meer overeenkomen met het 
gemiddelde melkgeitenbedrijf in Nederland. 
In het nieuwe standaardbedrijf zal gerekend 
worden met een jaarproductie van 800.000 
kg melk. Daarnaast zullen de vet- en eiwit-

gehaltes van het standaardbedrijf en het 
aanlever patroon over de maanden worden 
geactualiseerd.
Op dit moment werkt LTO aan het vergaren 
van de benodigde actuele gegevens. De ver-
wachting is dat deze zeer binnenkort bekend 
zijn en dat dan de geitenmelkprijsvergelijking 
wordt berekend naar het vernieuwde 
standaard bedrijf.
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