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Wim Vranken: ‘Betekent schaalvergroting per definitie meer inkomen?’

Melken zonder quotum
Vanaf 1 april 2015 is er geen sprake meer van melkquotum. Op een studiedag tijdens de Agridagen in Geel focusten drie specialisten op het postquotumtijdperk met mogelijkheden, maar ook beperkingen. Guy Vandepoel:
‘Bedrijven moeten niet tegen elkaar gaan opbieden in duurzaamheid.’
tekst Annelies Debergh

H

et ondernemingskader
voor
melkveehouderij
na 2015 is veelbesproken.
Het stond ook centraal op
de melkveestudiedag tijdens
de Agridagen in Geel, waar
drie landbouwkenners in de
glazen bol richting het postquotumtijdperk keken.
Frans Coussement, raadgever
landbouw aan het kabinet
van Vlaams minister-president Kris Peeters, gaf een
overzicht van acties in het kader van de zachte landing.
Onder meer de vetcorrectie
kwam naar voren. ‘Belgische
melkproducenten hebben op
dat punt nog steeds een nadeel van 0,9 procent. Er is al
een stap gezet om die achterstand bespreekbaar te maken
binnen Europa. Als dat kan,
zit er mogelijk nog een nieuwe quotumverhoging vóór
2015 aan te komen.’

De prognoses over Europese
ondersteuning van landbouwproductie aan de hand van
subsidies klonken minder
rooskleurig. ‘De premieverdeling gaat in de richting van
flat-rate en dus een gelijke
toeslag per hectare.’
De vergroeningsmaatregelen
in het nieuwe beleid vallen
Vlaanderen zwaar, onderstreepte Coussement. Hij
wees op de ecologische focusgebieden. ‘Zeven procent van
de oppervlakte inkleuren
voor vergroening is voor
Vlaanderen niet haalbaar. Zo

V E E T E E LT

M AART

Guy Vandepoel:

‘Mogelijk nog

‘We hebben de

nieuwe quotum-

grens van de

verhoging vóór

familiale landbouw

2015 in België’

stilaan bereikt’

kun je slechts op zeventig
procent van de subsidies rekenen.’
Ook Guy Vandepoel, adviseur
melkveehouderij binnen Boerenbond, kwam op het wijzigende Europese beleid terug.
‘Het valt erg op dat de melkproductiecapaciteit de komende jaren vooral in het
westelijke deel van Europa
toeneemt, terwijl de Europese landbouwsteun juist een
omgekeerde beweging maakt
richting het oosten en dus
het zwaartepunt van de akkerbouwproductie volgt.’
Vandepoel pleitte voor economische duurzaamheid. Hij
noemde onder meer de stijgende grondstofprijzen. ‘De
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tijd dat kuilmais goedkoper
gekocht dan geteeld werd, is
achter de rug.’
Volgens Vandepoel is het de
vraag of groei de enige oplossing blijft. ‘We moeten ons
niet laten verleiden tot de discussie wat het optimale melkveebedrijf is. Met bedrijven
van honderd en honderdtwintig melkkoeien hebben
we de grens van familiale
landbouw wel stilaan bereikt.’

‘Zonnepanelenmelk’
Heel even stipte Vandepoel
nog de talloze duurzaamheidsvraagstukken aan. ‘Duurzaamheid van productie is ook
in Nieuw-Zeeland een item,

maar we moeten hier in
onze regio wel opletten dat
bedrijven niet tegen elkaar
gaan opbieden in duurzaamheid.’ Een uniforme prijs voor
melk van eenzelfde kwaliteit
blijft het uitgangspunt, stelde Vandepoel. ‘We hebben al
de melk van koeien met
weidegang. Komt daar dan
straks ook zonnepanelenmelk naast?’
Wim Vranken, verantwoordelijke kredieten landbouw
bij de bank Landbouwkrediet,
stelde dat ondernemers in geval van uitbreiding zich een
spiegel moeten voorhouden.
‘De eerste vraag die een ondernemer zich moet stellen,
is of hij met schaalvergroting
per definitie meer inkomen
genereert’, zei Vranken. ‘Bij
schaalvergroting treedt vooral voordeel op het niveau van
de kosten voor arbeid op.’
Vaak liggen de grenzen voor
groei juist niet bij arbeid.
‘Een van de grootste moeilijkheden is grond. De eerste stap
die je moet nemen als je wilt
groeien, is voldoende grond
hebben om je productie te realiseren.’ Financieringsplannen kunnen niet langer op
basis van het melkquotum
worden berekend. ‘Het is een
grote uitdaging voor kredietverstrekkers om daarmee om
te leren gaan.’

Voorzichtige groei
Kabinetsmedewerker Coussement maande nog aan tot
voorzichtige groei. ‘We zien
dat het aantal investeringsdossiers vrij groot is en dat
ook zuivelbedrijven fors investeren in groei’, baseert
Coussement zich op het aantal VLIF-dossiers. ‘Het einde
van de melkquota is in zicht,
maar we vragen ons als kabinet toch af hoe melkveehouders zelf hun toekomst tegemoetzien.’ l

