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MELKVEEHOUDERIJ: INKOMENS FORS HOGER
Jakob Jager
De melkveehouders ontvangen in 2007 door de gunstige marktomstandigheden een hogere prijs voor de
melk. Deze stijging zette pas halverwege het jaar in, maar was zodanig sterk dat gemiddeld over het hele
kalenderjaar een 18% hogere melkprijs geldt. De gemiddelde melkprijs komt hiermee uit op 37,25 euro per
100 kg. Doordat het aantal gespecialiseerde bedrijven in 2007 is afgenomen en door verruiming van het
melkquotum met 0,5%, ligt de melkproductie van het gemiddelde bedrijf 5% hoger. De melkopbrengsten
stijgen met 39.000 euro naar 206.000 euro. De prijzen van slachtkoeien liggen 25 euro lager dan vorig jaar
en die van nuchtere kalveren zelfs bijna 50 euro lager. Door de hogere waarde van het gebruiksvee op de
eindbalans neemt de aanwas echter toch met 16.000 euro toe. De totale opbrengsten bedragen 283.000
euro en zijn hiermee 52.000 euro toegenomen.

Kosten, rentabiliteit en inkomen
De kosten van het voer stijgen met 10.000 euro sterk door hogere prijzen (+20%). Daarnaast nemen
energie- en de rentekosten toe. De totale kosten zullen met ruim 20.000 euro toenemen tot 201.000 euro.
Het gezinsinkomen uit bedrijf stijgt ten opzichte van het voorgaande jaar met 32.000 euro tot 84.000 euro
(tabel 1).
Tabel 1 Bedrijfsresultaten en inkomen op melkveebedrijven (x 1.000 euro)
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Resultaten biologisch gelijk aan gangbaar
Op de biologische bedrijven vindt een vergelijkbare ontwikkeling plaats. De gemiddelde melkprijs is in 2007
6,5 euro per 100 kg hoger dan in 2006. Dit wordt mede veroorzaakt doordat nu alle melk als biologisch kan
worden afgezet vanwege de groeiende vraag hiernaar. De biologische melkproductie stijgt met 1,5%. Het
gezinsinkomen uit het bedrijf bedraagt op biologische bedrijven 84.000 euro en stijgt met 22.000 euro
minder snel dan op gangbare bedrijven, vooral omdat er minder schaalvergroting plaatsvindt. Wel is het
gezinsinkomen uit bedrijf in 2007 ongeveer gelijk aan dat van de gangbare melkveehouders.

Resultaat vleesrunderen gedaald
Voor de bedrijven met vleesrunderen daalt het gezinsinkomen uit bedrijf met 5.000 euro door een stijging
van de voerkosten met 6.000 euro. Omzet en aanwas nemen met 2.000 euro toe door een stijging van de
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waarde van het fokmateriaal op de eindbalans. Het gaat hier om bedrijven met naast het vleesrundvee vaak
ook andere takken. Gemiddeld voor deze bedrijven geldt dat lagere akkerbouwopbrengsten worden
gecompenseerd door hogere opbrengsten van melk en pluimvee. De opbrengsten nemen per saldo met
6.000 euro toe. Het inkomen ligt hiermee gemiddeld vrijwel op hetzelfde niveau als in 2005, maar de
ontwikkeling per bedrijf zal zeer divers zijn.

Saldo schapenhouderij: historisch laag
In 2007 werd eind juli het eerste geval van blauwtong onder de schapen ontdekt. De effecten van blauwtong
zijn dit jaar ingrijpender dan in 2006, toen de ziekte voor het eerst in Nederland voorkwam. Officieel waren
er eind november ruim 6.000 bedrijven met blauwtong, circa 45% van alle bedrijven. In de praktijk zullen er
veel meer gevallen zijn, met name onder de hobbyschapenhouders. In de berekeningen wordt uitgegaan van
een gemiddeld sterfte van 4,5% en 9% sterfte op de besmette bedrijven. De prijzen van de lammeren waren
de laatste maanden wel hoger maar gemiddeld over het hele jaar bleven deze gelijk. De prijzen van de
slachtschapen liggen 5% lager. Doordat zich in 2006 een negatieve aanwas voordeed (door lagere prijzen
van de ooien) en de prijzen in 2007 stabiel blijven, neemt de omzet en aanwas met 8 euro per ooi toe
evenals de totale opbrengsten. De kosten van het voer zijn met bijna 30% toegenomen door een prijsstijging
en toename van het verbruik van aangekocht kracht- en ruwvoer door de zieke dieren. Daarnaast zijn de
kosten van diergezondheid met een vergelijkbaar percentage gestegen door het toedienen van antibiotica
en pijnstillers. De totale toegerekende kosten stijgen met 7 euro. Het saldo per ooi blijft door een en ander,
evenals in 2006, op een historisch laag niveau van ruim 50 euro en is hiermee 30% lager dan in 2005.

Meer informatie:
Rapport 1.07.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens 2007
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