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Jeroen Los (33), melkveehouder in Willemsoord
‘In 2006 heb ik het ouderlĳk bedrĳf overgenomen.
Mĳn opa molk hier zes koeien, mĳn vader begon met
twaalf. De grupstal verbouwde hĳ tot ligboxenstal,
waarna er nog een stuk ligboxenstal tegenaan werd
gebouwd.’ Tĳdens de invoering van de quotering was
de stal vol en molk hĳ bĳna vier ton melk met zestig
koeien.
‘Op dit moment melk ik met ruim zestig koeien een quotum van 555.000 kilo melk vol. De veertig stuks jongvee
zitten deels in een jongveestal en deels in de ruimte
voor de melkgevende dieren. Deze situatie is niet ideAantal koeien:
Oppervlakte (ha):
Rollend jaargemiddelde:

65
47 (50% eigendom)
8979 4,48 3,48

aal. De stal is vol, de looppaden zĳn niet breed genoeg
en de besmettingsdruk te hoog. ’
‘Mĳn doelstelling is om hier nog minstens dertig jaar
verder te boeren. Op een leuke manier en zodanig dat ik
er wat aan verdien. Ik wil niet tachtig uur per week werken, maar besef dat het ook niet lukt in veertig. Daarom
denk ik er in eerste instantie aan om zeventig tot tachtig
koeien te melken in een nieuwe stal. Dit aantal koeien
past bĳ de huidige hoeveelheid grond en eventueel bĳ
een melkrobot. Over de haalbaarheid van de nieuwe
stal en quotumaankoop ontvang ik graag advies.’
Aantal stuks jongvee:
Melkquotum:

Willemsoord

40
555.000 kg

Adviseurs Rabobank, DLV en Alfa Accountants denken divers over
quotumaankoop op het bedrĳf van Jeroen Los in Willemsoord

Bedrĳfsplan onder
vergrootglas
Het melkveebedrĳf van Jeroen Los staat figuurlĳk op een kruispunt. De ondernemer uit Willemsoord
nam het bedrĳf in 2006 over van zĳn ouders en overweegt nu te investeren in een nieuwe stal. Is
dat haalbaar? En is het daarnaast verstandig om melkquotum te kopen, of moet zĳn bedrĳf andere
keuzes maken? Veeteelt kĳkt mee met drie adviseurs die Los van strategisch advies voorzien.
tekst Florus Pellikaan en Tĳmen van Zessen
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‘Ik werk als accountmanager en agrarisch adviseur voor Rabobank MeppelSteenwĳkerland. In dit werkgebied bedien ik 200 agrarische relaties, waarvan
150 melkveehouders. Ik begeleid alle financiële vraagstukken op hun bedrĳf.’
Sterke punten op het bedrĳf van Los?
‘Goede vakman: relatief goed saldo
in een minder optimale bedrĳfssituatie.
Bewuste ondernemer: hĳ heeft de risico’s van de financiering in beeld.’
Verbeterpunten op het bedrĳf van Los?
‘De oude gebouwen en de hoge bewerkingskosten.’
Advies: ‘Stal bouwen is strategisch gezien
een goede keuze. Zorg voor uitstekende
saldo’s en ga dan opschalen.’

‘Bĳ Alfa Accountants en Adviseurs werk
ik als strategisch bedrĳfsadviseur. Dagelĳks houd ik me bezig met beoordelingen
van bedrĳfsresultaten, ondernemingsplannen, liquiditeitsbegrotingen en samenwerkingsverbanden. ’
Sterke punten op het bedrĳf van Los?
‘Omzet en aanwas, laag krachtvoerverbruik in relatie tot productieniveau binnen de bestaande gebouwen.’
Verbeterpunten op het bedrĳf van Los?
‘De te hoge kosten voor diergezondheid,
veeverbetering en strooisel.’
Advies: ‘Nieuwe stal bouwen en intensiveren om de kosten te verlagen. De genetische potentie van de veestapel en de sterke kant van de vakman beter benutten.’

‘Ik ben adviseur rundvee voor DLV in het
werkgebied Gelderland/Overĳssel. Vraagstukken op het vlak van strategie en economie zĳn mĳn specialisatie. Ik coach bĳ
het opstellen van bedrĳfsplannen.’
Sterke punten op het bedrĳf van Los?
‘De bovengemiddelde omzet en aanwas,
gerealiseerd in de huidige situatie.’
Verbeterpunten op het bedrĳf van Los?
‘De hoge kosten zowel op saldoniveau als
op het deel vaste kosten.’
Advies: ‘Ik kom hier voor het eerst, waardoor het lastig is om de situatie in te
schatten, maar mĳn advies is wachten
met bouwen en eerst aflossen. Het risico
is met een lening van 2 euro per liter te
hoog bĳ de resultaten uit het verleden.’

M

het bedrĳf op ‘oorlogssterkte’ te brengen.
Anderen wachten af en zien eerst maar
eens of het werkelĳk zo is dat ze straks
ongebreideld melk mogen leveren.
Jeroen Los uit Willemsoord, de Overĳsselse hoek van het ‘drielandenpunt’ Friesland, Drenthe en Overĳssel, nam in 2006

het bedrĳf van zĳn ouders over. Ook zĳn
bedrĳf staat nu op een kruispunt. De gebouwen zĳn toe aan vervanging en zĳn
ontoereikend om te groeien in productieomvang. ‘De stal heeft geen goede ventilatie en is daardoor vochtig. In combinatie met een hoge bezettingsgraad geeft

enig melkveehouder vraagt het
zich af. Hoe moet ik voorsorteren
richting de periode na 2015, als het melkquotum niet meer bestaat? Sommigen
hebben in 2007 en 2008 – al dan niet opgezweept door de toenmalige melkprĳs –
fors geïnvesteerd in een nieuwe stal om zo
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De adviseurs discussiëren over een eerste schets voor de nieuwe stal en welke invloed die krĳgt op de bedrĳfsresultaten

dit een hoge besmettingsdruk. Als ik
dit bedrĳf wil ontwikkelen, zĳn de
oude gebouwen als eerste aan vervanging toe’, vertelt Jeroen Los.

Anticyclisch investeren
Adviseurs van DLV, Rabobank en Alfa
Accountants en Adviseurs onderkennen dit knelpunt op het bedrĳf van
Los. Maar gezien de recente bedrĳfsovername is de financiële ruimte beperkt en met de eventuele forse investering zoekt de veehouder de grenzen
op. De adviseurs (zie kaders) verdiepten zich in het bedrĳf en geven Los
advies over de te volgen strategie.
‘Het moment om te investeren in een
stal is ideaal. De investering is anticyclisch; bouwbedrĳven hebben last van
de crisis en willen graag orders binnenslepen. Los betaalt voor zĳn stal
van 70 koeien (tabel 1, red.) per koeplaats 3785 euro inclusief gebruikte
melkstal. Het is de vraag of het over
vĳf jaar nog lukt voor dat bedrag. Bovendien is de rente op een niveau om
nu zaken te doen. Los ontkomt er niet
aan de stal te vervangen. Als het dan
toch moet, dan is dit de beste tĳd’,
stelt Alfa-adviseur Jan Kappers.
Naast hem zit Arend Prins van de Ra-
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bobank. Ook hĳ vindt de keuze strategisch gezien verstandig: ‘Los zal het bedrĳf moeten organiseren op een manier
dat hĳ het werk zo veel mogelĳk alleen
kan doen. In de huidige gebouwen is dat
niet mogelĳk. Bovendien is de huidige
productie van vĳfenhalve ton het maximaal haalbare in de oude stal. Los is een
veeliefhebber en een vakman. Hĳ realiseert een hoge omzet en aanwas, maar
maakt daarvoor wel bovengemiddelde
veekosten (tabel 2, red.). In een nieuwe
stal kunnen deze omlaag.’
Tom Baak van DLV vraagt het zich af. Hĳ
kĳkt Jeroen Los aan. ‘Je bent zuinig op de
koeien en hebt een fokkerĳhart. Verwacht je dat je in de nieuwe situatie lagere veekosten kunt realiseren?’ De jonge
ondernemer antwoordt bevestigend: ‘Voldoende en ruimere ligboxen zorgen ervoor dat koeien meer gaan liggen. En een
apart strohok voor afkalven is beter voor
de koe en leidt tot minder problemen
rondom de geboorte. Een zieke koe kost
tĳd, geld en is ontzettend bewerkelĳk.
Door de overbezetting is de infectiedruk
hoog, wat te veel mastitisgevallen geeft.
En ik heb de afgelopen jaren wel eens wat
embryo’s gekocht, maar dat is liefhebberĳ en geen noodzaak, dus ik kan de fokkerĳkosten wel laten dalen.’

Tom Baak wĳst Los op de risico’s die hĳ
gaat dragen na de investering. De reserveringscapaciteit daalt onder de vĳf cent
per kilo melk en de begrote melkprĳs van
31,40 cent per kilo is lager dan de kritieke
melkprĳs (tabel 2). ‘Het plan op zich is
heel begrĳpelĳk, maar gezien de uitkomsten vraag ik me af of je het moet doorzetten. Je zit straks tot hier’, zegt Baak terwĳl hĳ zĳn hand tegen de kin legt. ‘De
financieringslast per kilo melk ligt bĳna
op 2 euro per kilo melk. Op saldoniveau
doe je het netjes, maar om deze last te
dragen is een bruto-overschot, het geld
voor huur, afschrĳving, rente en resultaat, van minstens twintig cent per kilo
melk belangrĳk.’

Pachtgrond afstoten
Als Los de bewerkingskosten van 8,36
cent per kilo melk kan terugbrengen naar
het niveau van de 25 procent beste bedrĳven (6,72 cent per kilo) komt hĳ al een
eind in de goede richting. Baak suggereert
hem om pachtgrond af te stoten en het
bedrĳf te intensiveren. Baak: ‘De grond
ligt nu versnipperd, dat zorgt voor hogere
bewerkingskosten. Ik denk dat het bĳ
jouw veestapel beter past om voer te kopen in de vorm van hoogwaardige producten. Dat bespaart niet alleen kosten

2010

08-03-2010 16:26:02

Tabel 1 – Investeringsplan Jeroen Los

jaar

investering

2010
2010
2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

nieuwe stal 70 ligboxen, incl. inrichting en gebruikte melkstal
onvoorzien
subsidie (LNV)
melkquotum 0,16 euro / procent vet x 4,36
melkquotum 0,12 euro / procent vet x 4,36
melkquotum 0,08 euro / procent vet x 4,36
totale investering

kg melk

te investeren bedrag (euro)
265.000
20.000
–20.000
34.880
26.160
17.440
343.480

50.000
50.000
50.000

Tabel 2 – Financiële resultaten, huidige en toekomstige situatie (per 100 kg melk, in euro’s)

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2011-2012

2013-2014

opbrengsten melkvee
melkgeld
omzet en aanwas

44,48
41,07
3,69

36,92
32,91
2,60

33,74
31,40
2,34

33,3
31,4
1,9

33,3
31,4
1,9

voerkosten
krachtvoer
bĳproducten en ruwvoer
melkproducten
mineralen en melasse

7,20
5,83
0,24
0,27
0,86

7,44
6,07
0,32
0,35
0,69

5,99
5,00
0,00
0,34
0,66

5,9
5,0
0,0
0,3
0,5

6,1
5,0
0,3
0,3
0,5

kosten melkvee
diergezondheid
veeverbetering
stro en strooisel
overige veekosten
gas, water en elektra

5,99
2,15
1,72
0,67
0,09
1,36

4,86
1,23
1,74
0,92
0,18
0,78

4,74
1,10
1,74
0,92
0,18
0,79

4,8
1,1
1,7
0,9
0,2
0,8

4,8
1,1
1,7
0,9
0,2
0,8

31,28

24,62

23,01

22,7

22,4

opbrengsten bouwplan
teeltkosten
meststoffen gras
zaai, grasland
beschermingsmiddelen
toevoegmiddelen
loonwerk
machines
onderhoud/afschrĳving machines ruwvoer
brandstoffen en olie
huur machines en verzekeringen

0,72
2,51
1,79
0,41
0,21
0,11
3,26
3,87
3,05
0,65
0,18

–0,14
2,23
1,56
0,33
0,25
0,09
2,65
3,34
2,48
0,69
0,17

0,14
2,15
1,50
0,32
0,24
0,09
2,54
2,46
1,63
0,67
0,16

0,1
1,8
1,3
0,3
0,2
0,1
2,2
2,1
1,4
0,6
0,1

0,1
1,7
1,2
0,3
0,2
0,1
2,0
2,1
1,4
0,5
0,1

bewerkingskosten ruwvoer

8,92

8,36

7,01

6,0

5,8

saldo incl. ruwvoer

22,36

16,26

16,00

16,7

16,7

melkopbrengsten
kritieke melkprĳs

41,07
34,09

32,91
28,23

31,40
29,81

31,4
32,3

31,4
31,6

saldo melkvee

Tabel 3 – Uitgangspunten bĳ realisatie van de investeringplannen

grond (ha)
quotum (kg)
meetmelk/koe (kg)
meetmelk/hectare (kg)
aantal koeien
vervangingspercentage
ﬁnanciering/kg melk (euro’s)

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

47,5
555.711
9.177
13.348
64
28,13

47,5
611.268
9.715
14.683
66,5
25,56

47,5
667.381
10.149
16.031
69,5
24,46

47,5
717.381
10.679
17.232
71
25,35

47,5
717.381
10.679
17.232
71
25,35

1,30

1,63

1,48

1,35

1,30
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In de oude stal legt Jeroen Los uit dat de omstandigheden voor een goede bedrĳfsvoering niet ideaal zĳn

voor pacht en loonwerk, het verhoogt
ook de productie per koe omdat je
kunt kiezen welk voer het best bĳ de
veestapel past. De bewerkingskosten
per kilo melk dalen doordat je met
minder land meer melk maakt.’
Los luistert aandachtig, maar betwĳfelt of de voordelen zo groot zĳn als
geschetst. ’De afstand naar het verste
perceel is niet meer dan twee kilometer en ik pacht land voor gemiddeld
400 euro per hectare. Dat kan prima
uit. De voederwaarde van de graskuilen is voldoende voor een hoge productie, de voorjaarskuil van afgelopen
seizoen lag op 930 vem. En in het ma-

nagementoverzicht van de mengvoerleverancier kwam de ruwvoerbenutting uit
op 55 procent, dat is bovengemiddeld.’

Hoge bewerkingskosten
De adviseurs knikken begrĳpend, Prins
wĳst op de almaar stĳgende grondprĳzen. ‘Dat betekent dat een intensieve benutting van de grond van belang is.’ Voer
aankopen is volgens Baak dan ook voordeliger, maar Kappers rekent voor dat zelf
mais telen nog altĳd een saldo oplevert
van 500 tot 600 euro per hectare, exclusief de pachtkosten. ‘Bĳ de huidige pachtprĳs kan dat dus uit. Met de voerproductie die Los realiseert, teelt hĳ zĳn mais

voor zeven tot acht cent per kilo droge
stof. Als je het koopt, betaal je door de jaren heen al snel 12 tot 13 cent per kilo
droge stof.’
Arend Prins vraagt Los waar zĳn hoge
bewerkingskosten vandaan komen. ‘Ik
heb twee trekkers en weinig machines,
maar toch kost het geld. Ik ben namelĳk
niet erg technisch, dus moet ik het onderhoud en de reparaties laten doen. Inkuilen, harken en bemesten doet de
loonwerker, maaien doe ik zelf.’
Kappers: ‘Waarom laat je wel bemesten,
harken en inkuilen, terwĳl er een opraapwagen op het erf staat, en doe je het
maaien zelf ? De kans dat je dubbele las-
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ten hebt, neemt dan toe.’ De jonge ondernemer legt uit dat de maaier en een
gebruikte opraapwagen hem in staat
stellen te zomerstalvoeren en daarmee
de benutting van het weidegras te verhogen. Ook stelt hĳ dat machinekosten redelĳk vast zĳn en door schaalvergroting
kunnen dalen per kilogram melk.
Terug naar de vraag of investeren verstandig is. Baak: ‘Ik zou de investering
uitstellen en eerst een deel van de huidige lening aflossen.’ Arend Prins fronst
zĳn wenkbrauwen. ‘Verwacht je dat Los
dan fors kan gaan aflossen bĳ de huidige
melkprĳs? Het is de vraag of aflossen
lukt binnen de huidige situatie met
oude, inefficiënte en klimatologisch
slechte gebouwen.’

Jongvee extern opfokken
Jeroen Los denkt mee. ‘Dan zou ik de
ruimte voor jongvee moeten benutten
voor melkvee en het jongvee uitbesteden. Dan kan ik tien tot twaalf koeien
extra houden in de huidige situatie.’
Baak knikt instemmend. ‘Wat de kosten
voor de opfok betreft is het lood om oud
ĳzer, het verschil is dat de arbeid voor
externe opfok wordt betaald en anders
niet.’
Kappers brengt de benutting van najaarsgras ter sprake. ‘Najaarsgras is beter
inpasbaar binnen een rantsoen voor het
jongvee. Bĳ uitbesteden betaal je het najaarsgras wel heel stevig, terwĳl de waarde van het najaarsgras op het melkveebedrĳf nihil is.’ Volgens Baak is dat op te
lossen door het voer uit te wisselen met
de opfokker.
Hoe dan ook, volgens Los komen de veehouders die jongvee uitbesteden er vaak
ook weer op terug. En Prins brengt in
dat externe jongveeopfok een risico is.
‘Je maakt je ook kwetsbaar, hoe gaat de
opfokker om met de hoogwaardige veestapel, waartussen ook stiermoeders lopen? En welke tarieven rekent hĳ volgend jaar? Hetzelfde geldt voor voer
aankopen en mest afvoeren. Ook daarbĳ

vergroot je de afhankelĳkheid van externe partĳen en markten.’
Los blĳft bĳ zĳn besluit te investeren in
zĳn stal en het jongvee in de huidige ligboxenstal te huisvesten. ‘Ik verwacht
dat als ik het uitstel tot 2015 de bouwkosten fors zĳn gestegen. Stel dat ik een
aantal jaren wacht en 100.000 euro aflos, maar dat intussen de bouwkosten
met twintig tot dertig procent stĳgen.
Dan heb ik nog weinig verdiend.’

Wel of geen quotum
Blĳft staan de vraag of het noodzakelĳk
is de stalcapaciteit direct te benutten en
dus een portie quotum aan te schaffen.
Het investeringsplan (tabel 1) houdt daar
al wel rekening mee. De cĳfers op de begroting zĳn dus inclusief deze investering. Maar wat vinden de adviseurs?
Arend Prins is daar helder in: ‘De Rabobank gaat ervan uit dat de melkquotering in 2015 ophoudt te bestaan. Dan
zĳn er andere beperkende productiefactoren zoals mest, arbeid en grond. Voor
een bedrĳf met gemiddelde resultaten
voegt quotum kopen niets toe. Het rendement op een extra kilo melk weegt
niet op tegen de extra vaste kosten voor
het quotum.’
Jan Kappers baseert zĳn oordeel op een
vlugge hoofdrekensom. ‘Bĳ het saldo inclusief ruwvoer van 15 tot 16 cent per
kilo melk mag quotum 16 maal factor
vier, gebaseerd op twintig procent afschrĳving en vĳf procent rente, dat is
dus maximaal 64 cent per kilo melk kosten. Zonder aankoop van melkquotum
zit Los op een financiering van bĳna 2
euro per kilo melk, met quotum op 1,45
euro. Bĳ 2 euro per kilo melk krĳg je te
maken met liquiditeitsproblemen.’
Prins gaat in op de vlugge som. ‘Welke
vaste lasten trek je dan af van de melkopbrengsten? Volgens de begroting lost
Los minder van het totaal geleende vermogen af, dan dat hĳ afschrĳft. Wat doet
dat met je vermogenspositie? Mĳn advies is eerst te zorgen voor een uitste-

kend saldo per kilo melk door technisch
goed te draaien en pas daarna uit te breiden in quotum.’
Kappers vindt dat niet reëel. ‘Als Los aan
zĳn verplichtingen wil voldoen moet
zĳn saldo met vier cent per kilo melk
verbeteren wanneer hĳ geen quotum bĳkoopt. Dat is nogal wat. De beschikbare
47 hectare grond en aanwezige stalcapaciteit zullen het rendement zeker niet
verbeteren op korte termĳn. Dat zal door
middel van groei moeten gebeuren. De
technische resultaten komen vanzelf, de
koe-omstandigheden in de nieuwe stal
zĳn namelĳk vele malen beter.’
Maar zĳn de jaarlasten van de begrote
150.000 kilo quotum niet even groot als
de eventuele saldoverbetering? ‘Dat
klopt, maar dan staat het bedrĳf door
een grotere omvang wel op oorlogssterkte in 2015 en zĳn de processen beter op
elkaar afgestemd.’

Groeien in stappen
Baak vraagt zich af hoe ernstig het is om
het quotum over een langere periode af
te lossen dan af te schrĳven. ‘De stal staat
nu in het plan op een aflossingstermĳn
van vĳftig jaar, terwĳl een levensduur
van dertig jaar mĳn inziens dichter bĳ de
werkelĳkheid komt. Ik ben voorstander
van investeren in quotum, de stal zo snel
mogelĳk volmelken. Los heeft de cashflow nodig om aan de financieringslasten
te voldoen.’
Iedereen is het erover eens dat niet investeren in quotum op zĳn minst betekent
dat met name bewerkingskosten en veekosten omlaag moeten. Wat vindt Los
zelf ? ‘Ik wil quotumaankoop niet uitsluiten of op de lange baan schuiven. Mĳn
uitgangspunt is groeien in stappen, afhankelĳk van de prĳs van het quotum en
of het bedrĳf lekker draait. Ik wil graag
de uitdaging aangaan om de resultaten
te verbeteren ten opzichte van het bedrĳfsplan. In 2020 kan ik pas zeggen wat
de beste manier was om me voor te bereiden op het tĳdperk zonder quotum.’ l
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