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Geitenmelkprijs 2018: € 59,53

In 2016 en 2017 liet de melkprijs een daling 
zien, en deze is in 2018 in minder heftige 
mate voortgezet. Het is zelfs zo dat vanaf 
maart 2018 de vet- en eiwitprijzen weer een 
stijgende lijn vertoonden. In 2018 daalde de 
melkprijs met 5,2 procent ten opzichte van 
2017. Gemiddeld betaalden de acht zuivel-
ondernemingen € 3,25 minder uit.
Het gemiddelde bedrag dat geitenhouders aan 
nabetaling ontvingen is in 2018 € 1,49. Henri 
Willig deed een flinke nabetaling en heeft de 
hoogste geitenmelkprijs over 2018 uitbetaald. 

Basisprijs
De basisprijs is de melkprijs bij een vast vet- 
en eiwitpercentage van 7,50% en veranderin-
gen in deze prijs geven dus enkel de aanpas-
singen weer die ondernemingen doen aan de 
vet- en eiwitprijzen die zij uitbetalen. De gra-
fiek laat duidelijk zien dat de zuivelonderne-
mingen al vanaf maart een stijgende prijs 
konden uitbetalen. De gemiddelde basisprijs 
in 2017 bedroeg € 61,71 en in 2018 komt de 
gemiddelde basisprijs uit op € 57,95. 

De gemiddelde prijs die zuivelondernemin-
gen in 2018 voor geitenmelk betaalden, 
bedroeg € 59,53 per 100 kg melk (de gewo-
gen gemiddelde melkprijs komt op € 59,68). 
Dat melden LTO-vakgroep Melkgeiten-
houderij en vakblad Geitenhouderij die de 
geitenmelkprijzen van acht Nederlandse 
zuivelondernemingen bijhouden. 

Geitenmelkprijzen 2016, 2017 en 2018
2016 2017 2018 Gemiddelde 2016-2018

Amalthea 68,17 62,42 59,29 63,29

BGNN 68,48 63,16 60,10 63,91

CBM 68,33 62,50 60,12 63,65

Bettinehoeve 67,63 63,50 58,87 63,33

HGM 68,88 63,90 60,50 64,43

Henri Willig 68,15 63,81 60,68 64,21

DeJong Cheese 68,30 62,70 59,27 63,42

Milkconnect 65,02 60,25 57,38 60,88

Gemiddeld (rekenkundig) 67,87 62,78 59,53 63,39

€  t.o.v. voorgaand jaar -2,55 -5,09 -3,25

%  t.o.v. voorgaand jaar -3,6% -7,5% -5,2%

Prijzen in euro’s per 100 kg melk. Prijzen 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 uit-
betaald tot en met mei van het opvolgend jaar.

Verloop van de basismelkprijs over de jaren 2016, 2017 en 2018

Basisprijs over de afgelopen drie jaar
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