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De gemiddelde prijs die zuivelonderne-
mingen in 2016 voor geitenmelk betaal-
den, bedroeg € 67,87 per 100 kg melk. 
Dat betekent dat deze prijs voor het 
eerst, na vijf jaren van stijging, aan het 
dalen is. Dat melden LTO-vakgroep Melk-
geitenhouderij en vakblad Geitenhoude-
rij, die de geitenmelkprijzen van acht 
Nederlandse afnemers bijhouden. 

In 2015 ging de prijsstijging al veel minder 
hard dan in de jaren daarvoor: 1 procent 
ten opzichte van jaren van 16 tot wel 20 
procent stijging. In 2016 is deze prijsveran-
dering dus omgebogen tot een prijsdaling. 
Die daling bedroeg € 2,55, wat neerkomt 
op 3,62 procent. Waren het over 2015 nog 
twee zuivelondernemingen die een lagere 
gemiddelde prijs uitbetaalden dan over het 

jaar ervoor, in 2016 betalen ze alle acht een 
lagere prijs uit dan ze in 2015 deden. 

Lijstje
De hoogste melkprijs over 2016 werd, net 
als in 2015, uitbetaald door HGM. Ook de 
tweede plek is voor dezelfde onderneming 
als vorig jaar: BGNN. Opvallendste verschui-
ving is dat Henri Willig, die in 2015 zo’n 
grote sprong maakte van plek 7 naar plek 
3, in 2016 weer is gedaald en plek 6 
inneemt.
Het melkgeld dat geitenhouders gemiddeld 
als nabetaling ontvangen is in 2016 iets 
gestegen ten opzichte van het jaar daar-
voor. De hoogste nabetaling ter grootte van 
€ 3,83 werd betaald door Amalthea. Milk-
connect betaalt geen nabetalingen.

Basisprijs
In de tweemaandelijkse publicatie van de 
geitenmelkprijzen wordt ook de basisprijs 
weergegeven. Dit is de melkprijs bij een 
vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%, en 
veranderingen in deze prijs geven dus 
enkel de aanpassingen weer die onderne-
mingen doen aan de vet- en eiwitprijzen 
die zij uitbetalen. De grafiek laat zien dat 
alleen in maart een kleine opleving plaats-
vond in de basisprijs, verder is de basisprijs 
het hele jaar dalende geweest. De kleine 
opleving in maart was te danken aan de 
prijsverhoging van HGM in die maand. 
(Ook Amalthea verhoogde in maart de 
melkprijs, maar die verhoging was mini-
maal en had geen invloed op de stijging 
van de gemiddelde melkprijs.)

Melkprijs daalt na 5 jaren van stijging

 2011 rang 2012 rang 2013 rang 2014 rang 2015 rang 2016 rang

Amalthea 42,47 2 51,17 1 60,59 3 70,12 3 70,15 5 68,17 5

BGNN 44,07 1 51,07 2 60,41 4 69,55 6 71,51 2 68,48 2

CBM 41,97 5 50,92 4 59,68 6 69,73 4 70,30 4 68,33 3

Bettinehoeve 41,23 7 48,14 8 59,91 5 69,70 5 69,20 8 67,63 7

HGM 42,37 3 51,01 3 60,62 2 70,50 2 71,91 1 68,88 1

Henri Willig 41,73 6 50,17 5 58,58 8 69,32 7 70,66 3 68,15 6

De Jong Cheese 42,26 4 49,87 6 60,82 1 70,82 1 70,01 6 68,30 4

Milkconnect 40,80 8 49,35 7 59,29 7 67,88 8 69,63 7 65,02 8

Gemiddeld (rekenkundig) 42,11  50,21  59,99  69,70  70,42  67,87 

t.o.v. vorig jaar   8,10  9,78  9,72  0,72  -2,55 

% t.o.v. vorig jaar    119,23  119,47  116,20  101,03  96,38 

Prijzen in euro’s per 100 kg melk, berekend voor een standaardbedrijf met een jaarproductie van 800.000 kg melk en bij standaard vet- en eiwitgehalten.

Melkprijzen 2011 tot en met 2016 
(inclusief nabetalingen tot en met mei opvolgend jaar)
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Basisprijs 2016 (in euro’s per 100 kg melk)
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