Inspirerende zomerbijeenkomst

Hoofdpunten nieuw EU-beleid

De jaarlijkse zomerbijeenkomst van Koeien & Kansen levert regelmatig nieuwe inzichten
en inspiratie op. Op het bedrijf van Johan en Carla Dekker in Zeewolde waren op
3 september het nieuwe EU-landbouwbeleid en de bedrijfsvoering van Dekker onderwerp van discussie.

Voelen, ruiken en
proeven op het bedrijf
van Johan Dekker.

De gesprekken over het nieuwe EU-beleid
gaven een goed beeld van de plannen van
de aanwezige veehouders. Omdat de grondgebonden premies laag zijn, verwachten de
meeste veehouders niet hun investeringen in
grond of quotum te veranderen. Sommigen
denken er goed aan te doen om tot en met
31 maart 2007 maximaal in quotum te investeren om een maximale inkomenstoeslag te
verwerven in 2007.

Samenwerken met akkerbouwers

quotum. Sinds enkele jaren houden ze koeien jaarrond op stal in combinatie met summer-feeding. Ze werken samen met akkerbouwers door verhuur van aardappel- en
tulpenland. De hoge opbrengsten en de
samenwerking met akkerbouwers zijn zeer
sterke punten van de bedrijfsvoering. Carla
en Johan kregen van hun collega’s het
advies om deze samenwerking structureel te
maken, en daarnaast de stal te moderniseren
en de rantsoenen te vereenvoudigen.

Carla en Johan Dekker boeren op zware zeeklei en zijn de laatste jaren sterk gegroeid in

De centrale lijn in het nieuwe EU-beleid is
ontkoppeling van steun en daadwerkelijke
productie. Volgens voorlopige berekeningen
van het LEI en Alfa Accountants kan het
bedrijfssaldo gaan dalen met 6 tot 30 procent.
Belangrijkste gevolgen voor de melkveehouderij:
• De hoeveelheid quotum op 31 maart
2007 bepaalt het recht op inkomenssteun in de jaren daarna.
• De interventieprijzen voor boter en
mager melkpoeder worden verlaagd.
Ter compensatie hiervan ontvangen
melkveehouders toeslagen die oplopen
tot zo’n 3,5 eurocent per kg melk in
2006. Dit is te weinig om de dalende
melkprijs te compenseren.
• De hoogte van de compensatie is nog
niet bekend. Wel wordt 5 procent van
de compensatie ingezet voor plattelandsbeleid, en zal zo’n 10 procent
nodig zijn om toekomstige EU-budgettekorten op te vangen. Binnen de sector
mag ieder land 10 procent herverdelen
naar eigen inzicht, en kan 30 procent
geheel naar eigen goeddunken worden
herverdeeld.
• De inkomenstoeslagen zijn overdraagbaar. Om ze te innen is het nodig grond
in bezit te hebben. Daarnaast zullen
aanvullende randvoorwaarden gelden
op het vlak van voedselveiligheid, volksen diergezondheid, dierenwelzijn, milieu
en de conditie van landbouwgronden.
• De slachtpremies blijven waarschijnlijk
gekoppeld aan het aantal geslachte dieren.
• Het melkquotum wordt verruimd met
1,5 procent.

Pijn in portemonnee bij toekomstig
Europees landbouwbeleid
Welke gevolgen heeft het EU-landbouwbeleid voor mijn bedrijf in de toekomst?
Op zoek naar het antwoord op deze vraag hebben veertien Koeien & Kansen-deelnemers hun strategie doorgerekend met behulp van de Spelsimulatie Melkvee van het
Landbouw-Economisch Instituut (LEI). Vergroten van quotum en het grondoppervlak
bleken de meest gekozen maatregelen te zijn.
Kies je eigen pakket van maatregelen en kijk
naar de gevolgen voor je bedrijf. Dit is de
essentie van het computerprogramma
Spelsimulatie Melkvee, waarmee de deelnemers een plan hebben gemaakt voor over
acht tot tien jaar. Voordat de deelnemers aan
de slag gingen moesten ze eerst individueel
enkele uitgangspunten vaststellen, zoals de
quotumprijs en de verwachte melkprijsdaling.

Intensievere bedrijfsvoering

Maar liefst dertien deelnemers willen het
quotum uitbreiden, tien deelnemers kiezen
voor meer grondoppervlak en zeven voor
een ander maïsareaal. Andere maatregelen
worden minder vaak gekozen. Tussen de
deelnemers zijn er grote verschillen in uitbreiding. Gemiddeld neemt het grondoppervlak
toe met ruim 7 hectare en het quotum met

Economisch resultaat van de plannen over acht tot tien jaar, ten opzichte van 2002 (bron: Spelsimulatie
Melkvee, LEI)

Saldo-overzicht (euro’s per 100 kg melk)
Toegerekende kosten
Toekomstplan
Krachtvoer
4.62
Ruwvoer
1.99
Dierkosten
3.81
Bemestingskosten
0.79
Overige kosten
0.90
Totaal
12.11

Verandering ten opzichte van 2002
-0.10
1.10
-0.04
-0.31
-0.15
0.50

Opbrengsten
Melkgeld
Omzet en aanwas
Overige opbrengsten
Totaal

30.78
3.50
4.23
38.51

-3.82
-0.06
2.92
-0.96

Saldo

26.40

-1.46

ongeveer 300.000 kg. De bedrijven worden
dus intensiever. De productie van 15.000 kg
melk per hectare in 2002 stijgt in het toekomstplan tot ruim 18.500 kg. Het aandeel
snijmaïs van het totale grondoppervlak daalt
met ruim 2 procent tot bijna 22 procent. Dit
komt mogelijk door het wegvallen van de
MacSharry-premie.

Minder inkomen

De toegerekende kosten nemen in totaal met
0,50 euro per 100 kg melk toe. Dit komt met
name door hogere ruwvoerkosten, die worden veroorzaakt door de hogere intensiteit.
Het effect op de opbrengsten is nog groter.
De melkprijs daalt met 3,82 euro naar gemiddeld 30,78 euro per 100 kg melk. Dit is een
daling van ongeveer 11 procent. De overige
opbrengsten stijgen daarentegen met 2,92
euro per 100 kg melk als gevolg van de
directe inkomenssteun. Deze inkomenssteun
is dus niet voldoende om de melkprijsdaling
te compenseren. Al met al dalen de
opbrengsten met 0,96 euro per 100 kg melk
en is het saldo uiteindelijk 1,46 euro per 100
kg melk lager. Ondanks de daling van het
melksaldo neemt het gemiddelde bedrijfssaldo toe met ruim 65.000 euro als gevolg van
de grotere bedrijfsomvang. De kosten voor
grond en quotum nemen echter ook fors toe,
evenals de bewerkingskosten. Dit betekent
dat een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf
er volgens de spelsimulatie uiteindelijk bijna
7.000 euro in inkomen op achteruit gaat.
Gerben Doornewaard,
Landbouw-Economisch Instituut (LEI)
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