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Geitenmelkprijs 2020: € 68,66
De gemiddelde prijs die inzamelaars van 

geitenmelk in 2020 voor geitenmelk 

betaalden, bedroeg € 68,66 per 100 kg 

melk. De gewogen gemiddelde melkprijs 

komt op € 68,92.

D e stijging die de geitenmelkprijs in 2019 liet zien is in 

2020 doorgezet, zij het in minder sterke mate. In 2020 

steeg de melkprijs met bijna 6 procent, het jaar daarvoor 

was dat nog 9 procent. Gezien de invloed van de Covid-pandemie en 

de daarmee gepaard gaande maatregelen zoals sluiting van horeca, 

waardoor diverse verwerkers behoorlijke verschuivingen in hun 

afzetpatroon kregen, lijkt dit een prima resultaat. Uit de analyse 

van LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij, 

die de geitenmelkprijzen van acht Nederlandse inzamelaars 

BIJNA 6 PROCENT HOGER

Bij bovenstaande prijzen zijn nabetalingen opgenomen die zijn uitbetaald 
tot en met mei van het opvolgende jaar. De prijzen bij de jaren 2017 en 2018 
zijn voor een standaardbedrijf met een jaarproductie van 800.000 kg melk 
met 4,044% vet en 3,450% eiwit. De prijzen bij 2019 zijn berekend voor een 
standaardbedrijf met een jaarproductie van 1.000.000 kg melk met 4,044% 
vet en 3,450% eiwit. De prijzen bij 2020 gelden voor een standaardbedrijf 
met een jaarproductie van 1.000.000 kg melk met 3,98% vet en 3,47% eiwit.

De basisprijs is de melkprijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50% 
(in dit geval 4,00% vet en 3,50% eiwit).

JAARPRIJZEN GEITENMELK 2017 TOT EN MET 2020 BASISPRIJZEN 2017-2020

 2017 2018 2019 2020
Amalthea 62,42 59,29 64,07 68,15
BGNN 63,16 60,10 64,60 69,19
CBM 62,50 60,12 65,26 70,11
Bettinehoeve 63,50 58,87 65,28 68,77
HGM 63,90 60,50 65,07 68,50
Henri Willig 63,81 60,68 65,21 67,67
DeJong Cheese 62,70 59,27 64,52 68,57
Milkconnect 60,25 57,38 64,89 68,34
Gemiddeld (rekenkundig) 62,78 59,53 64,86 68,66
€ t.o.v. voorgaand jaar -5,09 -3,25 5,34 3,80
% t.o.v. voorgaand jaar -7,5 -5,2 9,0 5,9

bijhouden, blijkt dat de melkinzamelaars in 2020 gemiddeld € 3,80 

per 100 kg melk meer uitbetaalden dan een jaar eerder. Met 

gemiddeld € 67,50 aan voorschotmelkprijs, lag deze prijs aanzien-

lijk hoger dan een jaar eerder (€ 63,15). Het gemiddelde bedrag dat 

aan nabetalingen werd uitgekeerd lag met € 1,16 per 100 kg melk 

iets lager dan in 2019 toen dat met € 1,71 op een uitzonderlijk hoog 

niveau lag. In 2020 betaalde CBM de hoogste melkprijs uit. Die 

bedroeg € 70,11 per 100 kg melk.

Basisprijs

De basisprijs is de melkprijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 

7,50% (in dit geval 4,00% vet en 3,50% eiwit). Veranderingen in deze 

prijs geven dus enkel de aanpassingen weer die inzamelaars doen 

aan de vet- en eiwitprijzen die zij uitbetalen. De grafiek toont dat de 

snelle stijging van de basisprijs in 2019, in 2020 iets lijkt af te 

remmen. Dat neemt niet weg dat de basisprijs gezien de afgelopen 

jaren op een hoog niveau ligt. Bij 4,00% vet en 3,50% eiwit was de 

gemiddelde basisprijs voor het standaardbedrijf met 1.000.000 kg 

melk in 2020 € 67,95. In 2019 lag die voor dat standaardbedrijf op € 

63,17, wat een verschil geeft van € 4,79. 


