T H E M A B I J E E N K O M S T

Helft van de Liba-bedrĳven kampt momenteel met liquiditeitstekort

2015 wordt een testjaar
Echt positief was de uitkomst van de studiedag voor erfbetreders, georganiseerd door boekhoudkantoor Liba, niet. De verschillen in bedrĳfsresultaten tussen de melkveebedrĳven nemen toe en de huidige melkprĳs is
voor de helft van de bedrĳven ontoereikend. 2015 brengt een stresstest.
tekst Annelies Debergh
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erst optimaliseren, dan pas
groeien. Vorig jaar was dat
de conclusie op de studiedag
van boekhoudkantoor Liba
in Herentals. De boodschap
weerklonk dit jaar weer bĳ de
Liba-sprekers in Gent, zeker
nu de kritieke opbrengstprĳs
doorstĳgt naar 32,28 euro
per liter gecorrigeerde melk.
‘Het aantal bedrĳven met een
hoge kritieke opbrengstprĳs
neemt nog verder toe en dat
brengt de duurzaamheid van
die bedrĳven in het gedrang’,
aldus Johan Achten.
Dat de groei doorzet, ook in
Vlaanderen, toonde hĳ met
cĳfers. ‘Met ongeveer zeshonderdduizend liter melk per
arbeidskracht is de intensiteit
van de bedrĳven de afgelopen
vĳftien jaar bĳna verdubbeld.’ De Liba-bedrĳven zĳn
groter dan het gemiddelde,
maar vertonen niettemin een
snel groeipad. ‘Er zit nog veel
jongvee, wat aangeeft dat de
wil er is om nog door te groeien.’
De hang naar meer had de
voorbĳe jaren tot gevolg dat
de productie per hectare fors
toenam. ‘Bedrĳven produceren ongeveer achttien- tot
twintigduizend liter per hectare en hebben net voldoende
voer voor het eigen bedrĳf.
Dat wil wel zeggen dat een
verdere groei gepaard zal
gaan met aangekocht voer en
externe mestafzet.’
En toch blĳken de grotere bedrĳven niet per definitie meer
te verdienen. ‘We zagen de
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cashflow op het gemiddelde
bedrĳf verdubbelen de afgelopen vĳftien jaar, terwĳl
het netto-bedrĳfsresultaat ongeveer rond hetzelfde niveau
bleef hangen. Dat betekent
dat bedrĳven meer zĳn gaan
produceren om hetzelfde resultaat te blĳven halen.’

‘Harder voeren mag’
Niels Achten ging dieper in op
de verschillen tussen de bedrĳven. ‘De volatiliteit in inkomen tussen de bedrĳven is
groter dan de volatiliteit tussen de jaren. Resultaatvergelĳkingen ten aanzien van bedrĳfseigen gegevens zĳn dus
belangrĳker dan sectorverge-
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lĳkingen.’ Naar de buurman
kĳken om je ontwikkelingspad uit te stippelen heeft geen
zin. Niels Achten: ‘Goed presterende bedrĳven kunnen
meer risico dragen en kunnen
meer risico nemen. Minder
presterende bedrĳven moeten
zich sterker beschermen tegen risico’s.’ De huidige melkprĳs is voor de helft van
de bedrĳven ontoereikend en
dan bieden liquiditeitsplannen en betalingsafspraken
uitkomst. ‘Het melkprĳsrisico komt tot uiting in 2015.
Meer dan de helft van de bedrĳven kampt op dit moment
met een liquiditeitstekort en
teert in op eigen reserves.’

Het bedrĳf managen bĳ een
lage melkprĳs vergt in het
post-quotumtĳdperk een andere instelling van de melkveehouder, gaf Dries Aerden
aan. ‘Vroeger kwam kostenbesparing als eerste uit de bus
om het rendement te verhogen. Nu is het van belang om
het bedrĳf tot op zĳn maximale capaciteit te benutten.’
Aerden wees op het verdunningseffect door meer te gaan
produceren zonder de vaste
kosten te verhogen. Hĳ gaf
voorbeelden als het nastreven
van een hoge productie per
koe, overbezetten en drie
maal daags melken. ‘Onder
quotumomstandigheden was
het belangrĳk om goedkoop
te voeren, nu is het van belang om optimaal te voeren’,
stelde Aerden. Dat vertaalt
zich in meer krachtvoer. ‘De
productie per koe is de motor
onder het saldo. Harder voeren mag.’

Een jaar om van te leren
De huidige lage melkprĳs betekent een stresstest, zo vatte
Steven Eyckens samen. ‘De
eerste helft van 2015 was zeer
moeilĳk en de verwachting is
dat in de tweede helft van het
jaar de melkmarkt herstelt.’
Voor de lange termĳn ziet
Liba het grillige verloop van
de melkprĳs niet afvlakken.
‘We houden rekening met
een gemiddelde melkprĳs van
32 cent in bedrĳfsplannen.’
Het bedrĳfsresultaat voor
2015 zal laag uitvallen, besloot Eyckens. ‘Er is lang uitgekeken naar de afschaffing
van de melkquota. Nu zĳn we
zover, maar we hebben eigenlĳk niets verdiend. De omstandigheden zĳn moeilĳk en
de rekening van de superheffing komt nog na.’ Johan Achten vatte het als volgt samen:
‘2015 wordt een jaar om van
te leren.’ l
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