
De gemiddelde geitenmelkprijs die zuivel-
ondernemingen over 2015 betaalden was 
€ 69,99 per 100 kg melk. In 2014 was die 
prijs naar ongekende hoogte gestegen, 
en in 2015 wist hij zelfs nog iets verder 
te stijgen. Dat melden LTO Melkgeiten-
houderij en vakblad Geitenhouderij, 
die met de prijzen van acht Nederlandse 
afnemers  van geitenmelk elke twee 
maanden  de geitenmelkprijsvergelijking 
samenstellen. 

Met een stijging van 1 procent (€ 0,68 per 
100 kg) sinds 2014 is de melkprijs over 2015 
minder hard gestegen dan in voorgaande 
jaren. Sinds 2010 stijgt de geitenmelkprijs, 
maar van 2011 tot 2014 ging dat met 16 tot 
zelfs wel bijna 20 procent per jaar. De grote 
stuwing van prijzen is duidelijk voorbij. Zo 
blijkt ook uit de tabel dat 3 zuivelonderne-
mingen over 2015 al een lagere gemiddelde 
prijs uitbetaalden dan over 2014. Dat neemt 
niet weg dat overall de bijzonder hoge voor-
schotmelkprijzen die zuivelondernemingen 
in 2014 betaalden, ook in 2015 standhielden. 
Het totale melkgeld dat geitenhouders als 
nabetaling ontvangen lijkt de laatste 3 jaar af 
te nemen (een nabetaling is meegenomen als 
zodanig als die uiterlijk 31 mei in het opvol-
gende jaar is uitgekeerd). Henri Willig betaalde 
over 2015 de hoogste nabetaling van 3 euro 
per 100 kg melk.  

Lijstje
In de tabel staan de berekende melkprijzen 
per zuivelonderneming voor het kalender-
jaar 2015 en een vergelijking met 2013 en 
2014. Net als in 2014 keerde HGM over 2015 
de hoogste melkprijs uit. BGNN was de groot-
ste stijger; in 2014 stond die op plek 6, over 
2015 neemt deze afnemer de tweede plek in. 
Ook Henri Willig steeg een paar plekken; 
van vijf naar drie. Milkconnect neemt niet 
meer de onderste plek in, maar staat op de 
vierde plaats. Amalthea is in het rijtje 
gedaald van plek 4 naar plek 6. De Jong 
Cheese neemt in 2015 de 7e plek in en is 
daarmee de grootste daler. Over 2014 stond 
De Jong nog op plek 2. CBM en Bettinehoeve 
daalden beide 1 plek ten opzichte van een 
jaar eerder, naar respectievelijk plek 4 en 
plek 8.

2015: record van 2014 verbroken

Melkprijzen inclusief nabetalingen tot en met mei opvolgend jaar. De prijzen zijn berekend voor het standaard-

bedrijf zoals dat vóór 2016 werd gehanteerd (jaarproductie 600.000 kg, 4,108% vet en 3,404% eiwit).

 Melkprijs  Melkprijs Rang Melkprijs Rang Verschil

 2015 2014 2014 2013 2013 2015-2014

HGM 71,39 70,01 (1) 60,04 (2) 1,38

BGNN 70,86 68,95 (6) 59,84 (4) 1,91

Henri Willig 70,67 69,37 (5) 58,54 (8) 1,30

CBM 70,33 69,80 (3) 59,65 (5) 0,53

Milkconnect 69,70 67,97 (8) 59,27 (6) 1,73

Amalthea 69,59 69,60 (4) 60,08 (1) -0,01

De Jong Cheese 69,06 69,89 (2) 59,90 (3) -0,83

Bettinehoeve 68,30 68,86 (7) 59,01 (7) -0,56

Gemiddeld (rekenkundig) 69,99 69,31  59,54  0,68

Melkprijzen berekend voor het standaardbedrijf met 600.000 kg melk met 4,108% vet en 3,404% eiwit. 

 2011 2012 2013 2014 2015

Amalthea 41,97 50,69 60,08 69,60 69,59

BGNN 43,51 50,45 59,84 68,95 70,86

CBM 41,92 50,88 59,65 69,80 70,33

Bettinehoeve 40,42 47,23 59,01 68,86 68,30

HGM 41,89 50,48 60,04 70,01 71,39

Henri Willig 41,65 50,17 58,54 69,37 70,67

De Jong Cheese 41,40 48,95 59,90 69,89 69,06

Milkconnect 40,55 49,28 59,27 67,97 69,70

Gemiddeld (rekenkundig) 41,67 49,77 59,54 69,31 69,99

t.o.v. voorgaand jaar  8,10 9,78 9,77 0,68

%  19,4% 19,6% 16,4% 1,0%

Melkprijzen 2013 tot en met 2015

Melkprijzen 2011 t/m 2015

7Geitenhouderij  |  oktober 2016


