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In de tabel zijn nabetalingen meegenomen die zijn uitbetaald tot en met 
mei van het opvolgend jaar. De prijzen bij 2018 zijn berekend voor een 
standaardbedrijf met een jaarproductie van 800.000 kg melk met 4,044% 
vet en 3,450% eiwit.
Bij het jaar 2019 geldt een standaardbedrijf met een jaarproductie van 
1.000.000 kg melk met 4,044 % vet en 3,450 % eiwit.
2020: jaarproductie van 1.000.000 kg melk met 3,98 % vet en 3,47 % eiwit.
2021: jaarproductie van 1.050.000 kg melk met 3,98 % vet en 3,47 % eiwit.

JAARPRIJZEN GEITENMELK 2018 TOT EN MET 2021 BASISPRIJZEN 2017-2021

    2018   2019   2020   2021
Amalthea 59,29 64,07 68,15 69,69
BGNN 60,10 64,60 69,19 69,59
CBM 60,12 65,26 70,11 69,97
Bettinehoeve 58,87 65,28 68,77 67,59
HGM 60,50 65,07 68,50 68,95
Henri Willig 60,68 65,21 67,67 70,00
DeJong Cheese 59,27 64,52 68,57 68,05
Milkconnect 57,38 64,89 68,34 67,77
Gemiddeld (rekenkundig) 59,53 64,86 68,66 68,95
€ t.o.v. voorgaand jaar -3,25 5,34 3,80 0,29
% t.o.v. voorgaand jaar -5,2 9,0 5,9 0,4
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Geitenmelkprijs 2021: € 68,95
De gemiddelde prijs die Nederlandse 

zuivelondernemingen in 2021 voor 

geitenmelk betaalden, bedroeg € 68,95 per 

100 kg melk. De gewogen gemiddelde 

melkprijs komt op € 69,04. 

D at blijkt uit een analyse van LTO vakgroep Melkgeiten-

houderij en vakblad Geitenhouderij, die de geitenmelk-

prijzen van acht Nederlandse zuivelondernemingen bij-

houden.  

De stijging die de geitenmelkprijs in 2019 en 2020 vertoonde is in 

2021 tot stilstand gekomen. In 2021 steeg de melkprijs met 0,4 pro-

cent ten opzichte van het jaar ervoor. De acht zuivelondernemingen 

betaalden in 2021 gemiddeld € 68,01 aan voorschotmelkprijs, en 

daarmee was die wel hoger dan een jaar eerder (€ 67,50). Het gemid-
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delde bedrag dat aan nabetalingen werd uitgekeerd over melk die 

in 2021 is geproduceerd lag met € 0,94 per 100 kg melk lager dan in 

2019 en 2020. De nabetalingen over melk geleverd in 2021 bestaan 

bij enkele zuivelbedrijven ook deels uit een duurzaamheidstoeslag. 

In 2021 betaalde Henri Willig de hoogste melkprijs uit. Die bedroeg 

€ 70,00 per 100 kg melk.

Basisprijs tikkeltje hoger

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 zuivelondernemin-

gen doen aan de vet- en eiwitprijzen die zij uitbetalen. De grafiek 

toont dat de snelle stijging van de basisprijs in 2019 en 2020 tot 

staan is gekomen. In het eerste halfjaar van 2021 daalde de basis-

prijs en tegen het einde van 2021 ging deze weer heel licht 

omhoog. Bij 4,00 % vet en 3,50 % eiwit was de gemiddelde basisprijs 

voor het standaardbedrijf met 1.050.000 kg melk in 2021 € 68,54. 

Daarmee lag de basisprijs gezien over heel 2021 iets hoger dan een 

jaar eerder; in 2020 lag de basisprijs voor genoemd standaardbedrijf 

op € 68,00. 


