'Een op tien heeft geen
ﬁnanciële reserve'

Copyright foto

Een op de tien Nederlandse melkveehouders heeft geen financiële
reserves. Dat schatten Jeroen van den Hengel en Jan Kappers van Alfa
accountants. Het accountantskantoor ontwikkelde samen met Melkvee.nl
de Marge Monitor.

Het in één kengetal weergeven hoe het gemiddelde melkveebedrijf er ﬁnancieel voorstaat.
Dat is wat de Marge Monitor beoogt. Het
kengetal geeft weer in hoeverre een melkveebedrijf in staat is om aan zijn ﬁnanciële
verplichtingen te voldoen. Staat de ﬁnanciële
‘barometer’ in het rood (dus negatief), dan is
er sprake van dat de melkopbrengst lager is
dan de kritische melkopbrengst (de minimale
melkopbrengst die nodig is om uitgaven voor
de bedrijfsvoering te kunnen betalen). Bedrijven geven dan kortweg meer uit dan dat er via
melkgeld binnenkomt.
Deze situatie was in het eerste kwartaal van
2013 van toepassing (zie tabel). Melkveehouders
moesten deze periode aanspraak maken op hun
buffer. Het kengetal over de maand mei ziet er
met een positieve waarde van 1,15 euro per 100
kilo melk beter uit; boeren kunnen weer aan
hun ﬁnanciële verplichtingen voldoen, zo hebben Jan Kappers en Jeroen van den Hengel van
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Alfa accountants becijferd. „De lagere melkprijs
van FrieslandCampina in de eerste drie maanden
en de hoge krachtvoerprijs zette het voersaldo
in het eerste kwartaal onder druk”, legt Kappers
uit. „Mede omdat FrieslandCampina in mei de
garantieprijs verhoogde tot 39,50 euro, valt het
resultaat over mei positief uit”, vult zijn collega
Van den Hengel hem aan.

Stuurinformatie
Bij het berekenen van de marge maakt het accountantskantoor gebruik van cijfers uit zijn bedrijfsanalysesysteem (BAS). De BASperiodeSCORE-deelnemers, ongeveer 250 melkveebedrijven
verspreid over het land, krijgen per kwartaal
inzicht in ﬁnanciële en technische prestaties, zogenoemde stuurinformatie waarmee een melkveehouder eventueel zijn bedrijfsvoering kan
bijstellen. „De hieruit voortvloeiende informatie
geeft ook echt het resultaat weer”, benadrukt

De kostprijs tussen het
best en minst scorende
melkveebedrijf kan
8 tot 10 cent per
kilo melk verschillen
volgens Jeroen van
den Hengel (l) en Jan
Kappers.

Kappers. „Een bedrijfstoeslag die in januari ontvangen wordt maar tot het resultaat van 2012
behoort, wordt in dat geval teruggeboekt.” De
aan de bedrijfsanalyse deelnemende bedrijven
zijn met een gemiddeld quotum van 800.000 tot
900.000 kilo melk bovengemiddeld groot.
Het resultaat van melkveebedrijven is volgens
Kappers sterk afhankelijk van het vakmanschap
van het individuele bedrijf. De kostprijs kan
volgens hem tussen het best en minst scorende
bedrijf wel 8 tot 10 cent per kilo melk verschillen. „De boeren die het best hun ruwvoer
omzetten in melk, hun jongveeopfok goed voor
elkaar hebben en de koeien oud laten worden,
scoorden daarbij het best.” „De beste bedrijven
doen het vaak over de hele linie strakker dan
de bedrijven met hogere kostprijzen”, licht Van
den Hengel verder toe. „Ik ken bedrijven die op
slecht verkavelde veengrond zitten, maar toch
tot de 25 procent beste bedrijven horen. Je ziet
dat het belangrijk is dat bedrijven vasthouden

Marge Monitor
aan hun bedrijfsstijl, ze zijn gefocust op één
strategie, maar zijn ook ﬂexibel als het moet.”

Facturen blijven langer liggen
De Marge Monitor is als een barometer voor de
ﬁnanciële stand van de melkveehouderij. Het is
een referentiegetal, een indicator, die boeren
tot nadenken moet aanzetten. Meer dan dat.
Het kengetal moet volgens Van den Hengel ook
tot acties leiden. „Wanneer bedrijven een negatief resultaat scoren, zou dat wel een signaal
moeten zijn om te handelen door bijvoorbeeld
aﬂossingen even op nul te zetten zoals bij veel
melkveebedrijven in 2008 en 2009 in overeenstemming met de bank gebeurde.”
Kappers verwacht echter dat banken met het
uitstellen van aﬂossingen nu wat voorzichtiger
zullen zijn, omdat ze zelf ook meer zekerheid
willen en minder risico’s nemen. „Wat nu zal
gebeuren, is dat het betalen van bijvoorbeeld
voerrekeningen wordt uitgesteld en dat
facturen van leveranciers langer zullen blijven
liggen”, verwacht de bedrijfsadviseur. Daarom
doen boeren er verstandig aan om in tijden met
overschot op de balans een buffer aan te leggen. Toch slaagt daar niet elke melkveehouder
in. Kappers schat dat ongeveer 10 procent van
de Nederlandse melkveehouders op dit moment
geen buffer heeft. „Zij kunnen de rekeningen
betalen, en daar houdt het mee op. De oorzaak
ligt op velerlei fronten; het tekortschieten in
het koemanagement, zoals vruchtbaarheid,
achterblijvend voer- en inkuilmanagement en
graslandbeleid.

Na het melkquotum
Door het koude en droge voorjaar dreigen
veel melkveehouders te maken te krijgen met
een krappe ruwvoervoorraad. „Veel boeren
hebben een krappe liquiditeit in het najaar
waardoor de ruwvoervoorraad niet op peil
wordt gebracht”, weet Kappers. „Nu moeten
ze aankopen, en vaak ook nog eens duur voer
van mindere kwaliteit. De bedrijfsadviseur
heeft goede hoop dat het krachtvoer op den
duur goedkoper wordt. Hij kijkt daarbij naar de
Verenigde Staten waar het land door de winning van schaliegas mogelijk minder afhankelijk
wordt van energie. Daarnaast verwacht hij dat
de prijs van zonne-energie op termijn zoveel
goedkoper wordt dat maatschappelijke en
politieke overwegingen er toe zullen leiden dat
maïs niet in de ethanol en de vergisters gaat,
maar juist meer beschikbaar komt voor het
voeden van mens en dier. „Deze ontwikkeling
zal de prijzen op termijn van graan en maïs
drukken”, voorziet Kappers.
Van den Hengel en Kappers verwachten dat
in Nederland nog best wel ruimte is voor een
hoger aanbod van melk wanneer na 2015 het
melkquotum verdwijnt. Een 10 procent hoger
krachtvoergebruik zal zonder extra investeringen op veel bedrijven meer melk gaan brengen,
verwachten beiden. Kappers vindt het een
goede zaak dat nieuwe zuivelverwerkers zich
op de Nederlandse markt begeven, maar vraagt
zich af in hoeverre daar melkveehouders van
kunnen proﬁteren. Nieuwe partijen zijn op
zoek naar producten als weipoeder en lactose
waarmee ze de Aziatische markt bedienen. De
melkveehouders dienen volgens hem bij zichzelf te rade te gaan of zij wel voldoende kunnen proﬁteren van deze toegevoegde waarde
wanneer ze overwegen over te stappen naar
deze nieuwe zuivelverwerkers. 

Tekst: Stefan Buning
Beeld: Ruud Ploeg

Henk van Dijk, Flynth:

‘2013 wordt bovengemiddeld jaar’
In 2009 draaide een gemiddeld melkveebedrijf als gevolg van

jaar. „De verwachting is dat de melkprijs boven de 40 cent per

de lage melkprijs met een negatieve marge (kritieke melkprijs werkelijke melkprijs) van -1,54 euro per 100 kilo melk. In de drie

liter zal uitkomen. De kosten zullen waarschijnlijk met 1 cent
stijgen, waardoor de uiteindelijke marge met 2 cent stijgt naar

jaren daarop verbeterde de melkprijs en daarmee ook de mar-

ongeveer 4,5 cent per kilo melk.” Daar komt bij dat melkvee-

ge: 4,01 euro (2010), 5,10 euro (2011) en 2,73 euro (2012). Dat
blijkt uit cijfers van melkveehouders aangesloten bij accoun-

Het effect daarvan op de marge is niet alleen positief. „Melk-

tantsbureau Flynth. „Door de hogere marge hadden boeren de
afgelopen drie jaar weer ruimte voor reserveringen, aﬂossingen

houders de komende jaren minder zullen investeren in quotum.

en schaalvergroting”, vertelt bedrijfskundig adviseur Henk

veehouders zullen meer winst maken en daarover meer belasting
moeten betalen waardoor de marge ongeveer 1 euro per 100
kilo melk zal dalen.” Van Dijk verwacht dat melkveebedrijven

van Dijk van Flynth. Dat in 2012 de marge ten opzichte van
de twee jaar daarvoor wat lager uitviel, komt volgens Van Dijk

die zwaar geﬁnancierd zijn en de stallen nog niet vol hebben de
komende jaren het het moeilijkst zullen krijgen. Verder zullen de

vooral door de gestegen voerkosten. Volgens hem neemt de

voeraankoop en de mestafzet zwaar op de balans van melkvee-

ﬁnanciële druk op melkveehouders toe, maar zijn er nauwelijks
melkveehouders met liquiditeitsproblemen.

houders drukken, voorspelt hij. „De tijd dat we voor ongeveer 30

2013 kwaliﬁceert de bedrijfsadviseur als een bovengemiddeld

euro per ton maïs konden kopen, ligt achter ons. Tegenwoordig
moet je rekening houden met 50 euro per ton.”

Resultaten melkveehouderij (jaarrollend gemiddelde)
Kwartaal 1, 2012

Kwartaal 2, 2012

Kwartaal 3, 2012

Kwartaal 4, 2012

Kwartaal 1, 2013

Technisch
Melkproductie
Kilogram meetmelk per ha

17.231

17.158

16.664

17.475

16.991

Kilogram meetmelk per koe

8.904

8.819

8.737

8.702

8.603

Productie per koe per dag (kg MM)
% vet
% eiwit

24,33
4,39
3,52

24,09
4,39
3,52

23,87
4,36
3,52

23,78
4,39
3,52

23,57
4,39
3,51

6,7
29,5
638
162

6,7
29,2
649
164

6,9
30,2
700
171

6,7
29,1
703
163

6,7
29,1
722
162

Voer
kVEM krachtvoer per 100 kg MM
Krachtvoerprijs per 100 kVEM

22,79
27,73

23,66
28,09

23,49
28,79

23,32
30,56

24,08
32,45

Financieel (euro per 100 kg MM)
Melkopbrengsten
Omzet en aanwas
Totale opbrengsten
Voerkosten
Voersaldo

36,62
2,93
39,67
8,49
31,18

35,61
3,07
38,79
8,89
29,89

34,70
3,35
38,18
9,24
28,94

34,47
3,52
38,07
9,51
28,56

34,37
3,51
37,94
10,13
27,81

Kritieke melkopbrengst
Marge

33,56
3,06

34,42
1,19

35,05
-0,36

34,39
0,07

34,53
-0,16

Vee
Jongvee per 10 melkkoeien
% insteek vaarzen
Verkoopprijs melkvee
Verkoopprijs jongvee < 1 jaar

Resultaten melkveehouderij 2012 en eerste kwartaal 2013

Bron: Alfa accountants

Andries-Jan de Boer, onafhankelijk bedrijfsadviseur:

‘Marge in 2012 was ongeveer nul’
Ongeveer 10 tot 15 procent van de melkveehouders kampt met
een hoge betalingslast. Dat stelt onafhankelijk bedrijfsadviseur
Andries-Jan de Boer. „We hebben een periode achter de rug
waarbij het niet best was gesteld met de ﬁnanciële positie van
de melkveehouder”, vertelt De Boer, die tot begin dit jaar in
dienst was bij accountantsbureau Accon-AVM. De marge voor
een gemiddeld melkveebedrijf was over 2012 volgens hem
ongeveer nul als gevolg van de verhouding tussen melkprijs
en voerprijs. Hij vindt het opvallend dat niet alleen de prijs van
krachtvoer, maar ook die van bijproducten, met name bierbostel en perspulp, behoorlijk steeg. Het eerste kwartaal bleef de
marge volgens De Boer nog wat achter, maar inmiddels kunnen
melkveehouders hun buffers weer aanvullen of aanleggen, nu de
melkprijs tegen de 40 euro per 100 kilo aanhikt.

Melkveehouders zouden na een goed jaar ongeveer 5 cent per
100 kilo melk op de rekening moeten hebben staan, om toekomstige tegenslagen te kunnen opvangen. „Met een melkprijs
van rond de 40 euro en een dalende voerprijs moet dat lukken.” Toch slaagt daar niet elk bedrijf in. Het zijn volgens hem
vooral de melkveebedrijven die niet efﬁciënt omgaan met het
omzetten van voer in melk en die hogere kosten voor bewerking moeten maken, die in ﬁnancieel zwaarder weer verkeren.
„De kostprijs van deze bedrijven is te hoog”, concludeert de
bedrijfsadviseur. „Zeer bewust geld uitgeven en bij investeringen focus houden is het devies. Melkveehouders doen er
verstandig aan daarbij hun aandacht te vestigen op belangrijke
pijlers als jongveeopfok, transitiebeleid, huisvesting van de
veestapel en het melkveerantsoen.”
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