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Melkveehouderij: inkomen onder druk door hogere kosten en lagere
opbrengsten
Jakob Jager
De melkveehouders hebben in 2012 te maken met 12.000 euro lagere melkopbrengsten.
De omzet en aanwas en enkele andere opbrengsten nemen 10.000 euro toe. De betaalde
kosten stijgen met 12.000 euro wat resulteert in een inkomen per onbetaalde aje van
25.000 euro: een daling van 14.000 euro.

Opbrengsten
De melkprijs komt naar verwachting in 2012 gemiddeld uit op 36,10 euro per 100 kg. Deze
is ruim 7% lager dan in 2011. De oorzaak van deze prijsdaling ligt in de grotere
melkaanvoer in het begin van het jaar in de EU-27. Er kwam een kentering toen bleek dat er
sprake was van droogte in zowel de EU als de VS in combinatie met nog hogere
voerprijzen. De prijsdaling in 2012 zal naar verwachting iets worden afgezwakt door een
licht hogere nabetaling, prestatietoeslag en weidemelkpremie. De totale opbrengst van het
verkochte rundvee is per gemiddeld aanwezige koe met 6% toegenomen. Slachtkoeien
brengen bij verkoop 16% meer op. De opbrengstprijs van nuchtere kalveren is in 2012
nauwelijks veranderd.
Figuur 1

Ontwikkeling van het inkomen uit bedrijf op melkveebedrijven (x
1.000 euro per onbetaalde aje)
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Figuur 2

Cumulatief saldo per maand per melkveebedrijf (index gemiddelde
2006-2011 = 100)

Bron: LEI

Kosten en inkomen
De voerkosten nemen op bedrijfsniveau, na een forse prijsstijging in 2011, in 2012 verder
toe met 6.000 euro; mede door een vergroting van de veestapel en een achterblijvende
melkgift per koe. De krachtvoergift was in 2011 onveranderd en zal, naar verwachting, in
2012 op dit niveau gehandhaafd blijven. De kosten van quota nemen toe doordat de
gemiddelde bedrijfsomvang toeneemt. De afschrijvingen zijn door de forse investeringen
over de jaren 2008 en 2009 wel toegenomen, maar de berekende rente over deze
materiele activa is verder gedaald. De totale betaalde kosten (incl. afschrijvingen) nemen
met 4% toe tot 302.000 euro per bedrijf.

Inkomen biologisch melkvee lager dan gangbaar
Voor de biologische bedrijven is de gemiddelde melkprijs in 2012 minder gedaald (-5%). Dit
komt door betere marktomstandigheden en een nieuwe prijssystematiek. De meerprijs van
biologische melk is naar verwachting in 2012 ca. 9 euro per 100 kg melk. Deze meerprijs
ligt 1 euro hoger dan voorgaande jaren. Het inkomen uit het bedrijf per onbetaalde aje daalt
op biologische bedrijven met 4.000 euro naar 23.000 euro (figuur 1). Het inkomensverloop
op de biologische bedrijven verloopt vlakker dan op gangbare bedrijven. De omvang van het
biologische bedrijf is ruim 35% kleiner en daarmee minder gevoelig voor de fluctuerende
melkprijs in absolute zin.
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Saldo melkveehouderij
Het cumulatieve saldo (het saldo in het jaar tot en met die maand) is in 2012 erg positief
begonnen, zelfs hoger dan het uiteindelijk goede jaar 2011. Maar vanaf maart ligt het saldo
per maand lager dan in 2011, waardoor het totale cumulatief is gaan dalen en na oktober
2012 onder het langjarig gemiddelde is gekomen (figuur 2). Deze daling vloeit voort uit een
combinatie van een lagere melkprijs en hogere voerkosten. De stijging van de voerkosten
vlakt in 2012 af na een sterke stijging in 2010 en 2011. Wel loopt in de 2e helft van 2012
de reeds hoge voerprijs op naar recordhoogte.
Meer informatie:
Rapport 2012-064: Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw
in 2012.
BINternet en Barometer: zie www.wageningenur.nl/lei bij sector in cijfers.

