Kostprijs van melk 2007: voorlopige resultaten
Pieter Willem Blokland
Op basis van voorlopige bedrijfsresultaten van 2007 is de kostprijs van melk van dat jaar berekend op
gemiddeld 42 euro per 100 kg melk. Naast de voorlopige kostprijs van melk beschrijft dit artikel de
ontwikkeling van de kosten en opbrengsten van 2001 tot en met 2007.

Ontwikkeling kosten en opbrengsten
De totale kosten (inclusief berekende kosten) in 2007 bedragen op zuivere melkveebedrijven bijna 54 euro
per 100 kg melk (figuur 1). Ten opzichte van het jaar daarvoor is dit een stijging van 74 eurocent per 100
kg melk. Vooral de veevoerkosten zijn gestegen door hogere prijzen van ruwvoer en mengvoeder. Dit is te
zien in de toegerekende kosten (figuur1). De rentekosten zijn daarentegen ten opzichte van 2006 gedaald,
vooral door de lagere waarde van het melkquotum. De prijs voor melkquotum is in 2007 ten opzichte van
2006 bijna gehalveerd (zie ook het Agri-Monitor artikel 'Balanswaarde van melkquotum sterk gedaald' van
mei 2007). Over de jaren 2001-2007 zijn de rentekosten juist gestegen. Dit komt door de gestegen
vermogenskostenvoet. De overige kosten en de afschrijvingen zijn stabiel. De toegerekende kosten laten
weinig verandering zien in de periode 2000-2005. De laatste twee jaar is er echter wel sprake van een
stijgende lijn. De arbeidskosten vertonen echter een licht dalende trend. In 2001 bedroegen deze nog 15
euro per 100 kg melk, in 2007 was dat 14 euro per 100 kg melk. De groei van de melkveebedrijven heeft
niet geleid tot een grote arbeidstoename. Wel zijn de loonwerkkosten met 11% toegenomen. De kosten
worden niet geheel vergoed door de opbrengsten. In alle jaren is de arbeidsopbrengst per uur lager dan het
ingerekende uurloon. In 2007 kunnen de totale opbrengsten wel bijna de totale kosten vergoeden, vooral
door de hoge melkprijs en de hoge veeprijzen.
Figuur 1

Kosten en opbrengsten van zuivere melkveebedrijven, euro per 100 kg
melk, 2001-2007
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Kostprijs 2007
Gemiddeld bedraagt de kostprijs 42 euro per 100 kg melk in 2007 (tabel 1). De totale kosten komen, zoals
ook hierboven beschreven, uit op bijna 54 euro, de totale opbrengsten op een kleine 52 euro. De
gemiddelde melkprijs bedroeg in 2007 ruim 37 euro per 100 kg melk. Ten opzichte van 2006 is dit een
stijging met ongeveer 6 cent per 100 kg melk. Voor een gemiddeld bedrijf betekent dit een stijging van de
opbrengsten met ruim 34.000 euro. Naast de melkopbrengsten zijn ook de overige opbrengsten sterk
gestegen. Reden hiervoor is de hogere omzet en aanwas. De waarde van melk- en kalfkoeien is in 2007
toegenomen door een grotere vraag en een kleiner aanbod. Melkveehouders wilden maximaal profiteren van
de gestegen melkprijs door meer melkvee aan te houden en/of aan te kopen. Daarnaast speelt de uitbraak
van blauwtong in 2007 een rol bij de prijzen van melkvee. Besmette bedrijven hadden meer uitval en een
lagere melkproductie. Door de toename van de overige opbrengsten is het aandeel melkopbrengsten in de
totale opbrengsten (exclusief EU-betalingen) gedaald. Hierdoor is de kostprijs van melk lager dan in 2006. In
2006 was het aandeel melkopbrengsten 85%, in 2007 is dit aandeel gedaald tot bijna 79%. Dit percentage
vermenigvuldigd met de totale kosten geeft de kostprijs van melk. De gemiddelde rentabiliteit is gestegen
van 78% in 2006 naar 97% in 2007. De arbeidsvergoeding bedraagt in 2007 gemiddeld 11,8 euro per 100
kg melk.
Tabel 1
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Bedrijfsopzet
Oppervlakte cultuurgrond
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Resultaten (euro per 100 kg melk)
Totaal opbrengsten
w.v. melk
EU-betalingen
overig
Totaal kosten
w.v. veevoer
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w.v. rente*
Netto-bedrijfsresultaat
Rentabiliteit
Arbeidsopbrengst
Kostprijs van melk
Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI
* Betaalde en berekende rente en arbeid
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