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In Landbouw&Techniek 17 van 2008 bekeken we de evolutie van de kosten en de
baten in onze varkensboekhoudingen op lange termijn. op dat moment (seizoen
20072008) schoten de voederkosten plots ongezien de hoogte in. We vroegen ons
toen nog af of die volatiele grondstoffenkosten een nieuwe trend zouden worden.
In dit artikel gaan we het vervolg na op basis van onze boekhoudingen.

op

– Herman Vets, landbouwconsulent Boerenbond

H

C

et boekjaar 2007-2008 zorgde in
onze varkensboekhoudingen voor
een trendbreuk. Daar waar de
grote schommelingen in het inkomen van
de varkenshouders in het verleden
grotendeels veroorzaakt werden door
schommelingen van de opbrengstprijzen
– de zogenaamde varkenscyclus – werden
we in 2007 voor het eerst geconfronteerd
met een crisis die veroorzaakt werd door
een sterke stijging van de grondstoffenprijzen. Naast de stijging van de voederkosten valt ook de toename van de
volatiliteit van de voederkosten op. Aan de
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andere kant stabiliseren de varkensprijzen (op jaarbasis).

Moeilijke situatie houdt al 5 jaar aan
Tabellen 1 en 2 vergelijken de gemiddelde
resultaten van onze varkensboekhoudingen
van de laatste 5 boekjaren (periode
2007-2011) met de gemiddelde resultaten
van de periode 2002-2006. De verschillen
tussen deze 2 periodes zijn toch wel
ontluisterend! Globaal stegen de varkensprijzen weliswaar met 5%, maar de meeste
kostenfactoren stegen met veel hogere
percentages (tussen 20 en 50%!). De

De zeugenhouderij kon de
kostprijsstijging nog
enigszins opvangen omdat
de productiviteit toenam.

toename van de productiviteit bij de zeugen
kon de kostprijs per big bij een dergelijke
kostenstijging onvoldoende drukken. Bij de
vleesvarkens was er nauwelijks compensa-
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Tabel 1 Gemiddelde wijziging van kengetallen
in de zeugenhouderij in de periode 2007-2011
in vergelijking met de periode 2002-2006
(afzet 20 kg) - Bron: Tiber Boerenbond
Evolutie
(absoluut)

Evolutie
(%)

Worpgrootte (aantal levend geboren)

+1,30

+13

Worpindex

+0,07

+3

Uitval biggen (%)

+0,20

+1

Productiegetal

+3,50

+17

+1,50

+5

Zeugenvoeder per zeug (kg)

+30,00

Prijs zeugenvoeder per ton (euro)

+65,00

Biggenvoeder per big (kg)

-0,30

Opbrengst per zeug (euro)

+66,00
+164,00

+36
-1

+22

+21

Variabele kosten per zeug (euro)

+210,00

+39

Voederkosten per zeug (euro)

+155,00

+40

+15,00

+30

+7,00

+52

Energie (verwarming en
elektriciteit) (euro)

+17,00

+43

Vaste kosten per big (euro)

+41,00

+34

Saldo per zeug (euro)

-60,00

-25

-102,00

-86

yr

Veeartskosten per zeug (euro)

op

Milieukosten per zeug (euro)

Arbeidsinkomen per zeug (euro)
Variabele kosten per big (euro)

+5,20

+20

Voederkosten (totaal) per big (euro)

+3,90

+20

Vaste kosten per big (euro)

+1,10

+15

Saldo per big (euro)

-4,10

-35

C

Ook de vleesvarkenshouderij deelde in de
klappen (tabel 2). Ook hier steeg de
opbrengstprijs met 5%, maar dit kon niet
opwegen tegen een zowat drievoudige
kostenstijging. Meer nog dan bij de zeugen
was de stijging van de voederkost doorslaggevend: +15 euro per varken (+31%).
Voor de meeste overige kostenfactoren
(milieu, energie) was de kostenstijging
gelijkaardig met die bij de zeugen. Voor
één kostenfactor was de trend echter
tegengesteld: de veeartskosten daalden in

ig

Prijs biggenvoeder per ton (euro)

+3

Vleesvarkenshouderij

ht

Opbrengst per big (euro)

opbrengst per big steeg met 5%. Hierbij
moeten we wel opmerken dat het hier voor
een groot deel gaat over fictieve opbrengsten, met name de biggenprijs die
gehanteerd wordt bij ‘overgang naar de
vleesvarkens’ op gesloten bedrijven. Toch
ligt die stijging van 5% mooi in de lijn van

Evolutie
(absoluut)

Evolutie
(%)

+0,90

+1,0

Nettoprijs vleesvarkens per 100 kg
levend (euro)

+5,10

+5,0

Uitval vleesvarkens (%)

-0,80

+17,0

+34,00

+6,0

-0,05

-1,5

+7,30

+9,0

bo

Groei per dag (g)
Voederconversie

nd

Aflevergewicht (kg)

Opbrengst - biggenkosten (euro)

Variabele kosten per vleesvarken
(euro)

+15,70

+29,0

Voederkosten per vleesvarken
(euro)

+15,00

+31,0

Veeartskosten per vleesvarken
(euro)

-0,50

-25,0

en

De zeugenhouderij kende een sterke
stijging van de productiviteit (tabel 1). In de
periode 2007-2011 werden gemiddeld per
zeug en per jaar 3,5 biggen meer geproduceerd dan in de vorige periode van 5 jaar.
Dit kwam vooral door een stijging van het
aantal biggen per worp. De verbetering van
de worpindex was eerder miniem en de
uitval van biggen steeg zelf lichtjes. De

Tabel 2 Gemiddelde wijziging van kengetallen
in de vleesvarkenshouderij in de periode
2007-2011 in vergelijking met de periode
2002-2006 (opzet 20 kg) - Bron: Tiber Boerenbond

Milieukosten per vleesvarken (euro)

+0,60

+37,0

Energiekosten per vleesvarken
(euro)

+0,20

+29,0

Vaste kosten per vleesvarken (euro)

+1,40

+21,0

Saldo per vleesvarken (euro)

-9,70

-38,0

-11,10

-59,0

er

Zeugenhouderij

de prijsstijging bij de vleesvarkens. Door de
combinatie van een productie- en prijsstijging realiseerde de zeugenhouderij een
extra opbrengst per zeug van 164 euro of
een stijging met 22%. Niet slecht, zou je
als econoom kunnen denken. Deze stijging
werd echter volledig tenietgedaan door de
stijging van de voederkosten per zeug:
+155 euro (of +40%). Daarnaast stegen ook
de veeartskosten (+30%), de energiekosten
(+43%) en de milieukosten (+52%). Niet te
onderschatten is de stijging van de vaste
kosten (+34%). Die kan door een drietal
factoren verklaard worden. Halverwege het
vorige decennium werd de ‘vergunningenstop’ opgeheven, waardoor bedrijfsuitbreiding opnieuw mogelijk werd. Alle nieuwe
stallen moeten sindsdien emissiearm en
dus ‘duurder’ gebouwd worden. Tenslotte
speelt ook de naderende einddatum mee.
Tegen 2013 moeten zeugenhouderijen
omgeschakeld zijn naar groepshuisvesting.
Door de sterke toename van alle kosten
stonden het saldo en het arbeidsinkomen
per zeug dan ook enorm onder druk, met
een daling van respectievelijk 60 en
100 euro per zeug en per jaar.

Bo

tie van de hogere kosten door verbeterde
resultaten, de voederconversie verbeterde
slechts met 1,5%. Globaal lag het totale
saldo per varken op gesloten bedrijven de
laatste 5 jaar 37% lager dan in de vorige
periode van 5 boekjaren. Voor het arbeidsinkomen per varken was er op gesloten
bedrijven zelfs een daling met 65%!

Arbeidsinkomen per vleesvarken
(euro)

onze boekhoudingen bij de vleesvarkens
met 0,5 euro per varken. Dit zou kunnen
geïnterpreteerd worden als een verschuiving van veeartskosten naar de zeugenhouderij, aangezien daar de trend wel
sterk stijgend was (meer entingen?). In
totaal was er wel een lichte toename van
de veeartskosten per varken op gesloten
bedrijven. Het saldo en het arbeidsinkomen per geleverd vleesvarken daalden
met respectievelijk 9,7 en 11,1 euro.
Daarmee werd het inkomen per varken
meer dan gehalveerd. n

TIBER-SOFT
boerenbond verzorgt al
meer dan
50 jaar de bedrijfsecon
omische
boekhouding voor veel
land en
tuinbouwbedrijven. He
t computer
programma Tibersoft
biedt
bedrijfsleiders de moge
lijkheid om
de eigen kosten en opbre
ngsten te
registreren en te contro
leren. Het
systeem gaat – dankzij
een uitge
breid pakket van dienst
verlening –
verder dan het uitvoeren
van een
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verplichting door het Vl
IF.
Doordat gegevens worde
n
nagekeken en men de
resultaten individueel
of in
groepsverband bespreek
t,
is het een waardevol ma
nagement
instrument. In dit dossi
er bekijken
we voor enkele sectoren
hoe
gewijzigde kosten en
markt
omstandigheden hun inv
loed laten
gelden op de bedrijfsv
oering.
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Een goede bedrijfsleider is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zijn
rentabiliteit te verhogen. Als bedrijfsleider moet je een strategie uitdenken:
specialiseren of diversifiëren. Groeien in de groenteteelt is geen doel op zich, maar
het kan nodig zijn om een strategie rendabel te maken. Het is belangrijk dat je elke
evolutie laat gepaard gaan met het in vraag stellen van jezelf en je bedrijf.
– Patrick Meulemeester, tuinbouwconsulent Boerenbond

U

C

it de boekhoudkundige cijfers in
tabel 1 kan je afleiden dat de
oppervlakte van de gespecialiseerde groentebedrijven verder stijgt. De
totale bedrijfsoppervlakte is sinds 2007
met 45% gestegen. De oppervlakte
vollegrondsgroenten op deze bedrijven
steeg sinds 2007 met 50%. Dit betekent
dat hun areaal akkerbouw gemiddeld
genomen achteruitgaat. Dit is te
verklaren door meer specialisatie op de
bedrijven en het optimaler inzetten van

20
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mechanisatie en arbeid. Gespecialiseerde bedrijven gaan intensiever om met
hun areaal en kiezen voor een specifieke

Kosten en opbrengsten
komen dichter bij elkaar.
Men moet sneller inspelen
op negatieve evoluties.

combinatie van teelten die het mogelijk
maakt om op een beperkter areaal meer
groenten te telen. Op bedrijven die een
andere sector combineren met vollegrondsgroenten zien we die evolutie niet.
Gemiddeld gezien neemt het totale
bedrijfsareaal ook wel toe, maar het
areaal groenten stijgt minder snel of
daalt eventueel.
De uitbreiding van het groente-areaal op
een land- of tuinbouwbedrijf heeft tot
gevolg dat de omzet stijgt. Sinds 2007 is de
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Figuur 1 Evolutie van een aantal specifieke kosten per hectare voor industriebloemkool - Bron: Tiber Boerenbond
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We merken dat de vaste kosten sedert 2008 sterk stegen. Voor intensieve
teelten zoals bloemkool proberen telers de stijging van deze kosten op te
vangen door eventueel het areaal uit te breiden. De totale variabele kosten
stijgen ook. Dat is vooral het gevolg van duurdere meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en hogere loonkosten.
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Figuur 2 Evolutie van een aantal specifieke kosten per hectare voor industriebonen
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- Bron: Tiber Boerenbond
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De tractorkosten per uur zijn een goede
maat om de mechanisatiegraad op de
bedrijven te beoordelen. In 2007 bedroegen deze ongeveer 12 euro per uur op de
bedrijven gespecialiseerd in vollegrondsgroenten. In 2010 zijn deze kosten met de
helft toegenomen tot 18 euro per uur. De
stijging van de tractorkosten manifesteert
zich vooral door de hogere brandstofkosten (+75%) en hogere afschrijvingen
(+125%). Het vermogen van de tractoren is
toegenomen en het aantal draaiuren is
verdubbeld. De kosten per hectare liggen
duidelijk hoger op gespecialiseerde
bedrijven, namelijk 800 euro/ha ten
opzichte van 400 tot 600 euro/ha.
figuren 1 en 2 tonen de evolutie van een
aantal productiekosten voor bloemkool en

Bij bonen zijn de vaste kosten sedert 2002 sterk gestegen. Maar sinds 2008
bleven ze nagenoeg constant. Vooral de kosten van zaaigoed en gewasbeschermingsmiddelen zijn sinds 2008 sterk toegenomen.
4000
3500
arbeidsinkomen(euro/ha)

yr

41.000

Hogere mechanisatiegraad

C
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- Tiber Boerenbond
2007

meststoffen

1500

Tabel 1 Gemiddelde boekhoudkundige
cijfers voor bedrijven met vollegrondsgroenten (afgeronde indicatieve cijfers)
2004

plantgoed

nd

kosten (euro/ha)

omzet per hectare met ongeveer 10%
toegenomen. De totale kosten per hectare
stegen ongeveer met 18% waardoor het
arbeidsinkomen per hectare ongeveer
gelijk bleef of lichtjes daalde. Op bedrijfsniveau stellen we vast dat de vaste kosten
zoals pacht- en materiaalkosten sterk
gestegen zijn. Daardoor nemen deze
kosten met 80% toe ten opzichte van 2007.
De variabele kosten op bedrijfsniveau
stegen met 70% ten opzichte van 2007.
Meer groenten betekent automatisch meer
arbeid op een bedrijf. De seizoenlonen
stegen dan ook met 65% ten opzichte van
2007. Andere bedrijven proberen die kosten
te beperken, maar moeten dan investeren
in meer automatisatie. De totale jaarlast
stijgt dan ook op de meeste bedrijven,
terwijl de bruto-opbrengst niet steeds in
dezelfde richting mee evolueert.
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Figuur 3 Evolutie van het arbeidsinkomen per hectare voor bonen en bloemkool voor de
industrie - Bron:Tiber Boerenbond
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bonen voor de industrie. De totale
kosten zijn sinds 2002 gestegen met
30%. Het is noodzakelijk om de kosten
zo strikt mogelijk in de hand te
houden. Vaak moet de bedrijfsleider
kiezen tussen lagere kosten met een
mogelijk hoger risico of mikken op
veiligheid met een stijgende kostprijs
tot gevolg. Voldoende teeltkennis en
weten waar je terecht kunt met vragen
is dus van groot belang. De bekomen
informatie moet je in staat stellen de
productie te optimaliseren en je kosten
zo veel mogelijk te drukken.

er

Bo

ig

Goede kennis van zaken
wordt belangrijker

bEREkENDE
bEDRIjFsVoERING
NoDIG bIj FRUIT

ht

Naast de stijging van de kosten
merken we dat de verkoopprijs niet
steeds positief evolueert. Er waren
forse dalingen van de contractprijs in
2005 en 2010. Het productieniveau
verschilt ook sterk van jaar tot jaar
door wisselende klimaatinvloeden.
figuur 3 illustreert dat het arbeidsinkomen sterk kan verschillen ten
gevolge van de combinatie van al deze
factoren. Bij bonen stellen we een
duidelijk negatieve trend vast. Goede
en slechte jaren wisselen elkaar af. Als
bedrijfsleider moet je proberen
optimaal te profiteren van de goede
jaren en de invloeden van de slechte
jaren te beperken.

en

Arbeidsinkomen schommelt
zeer sterk

C
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Los van deze gemiddelde cijfers
stellen we heel grote verschillen vast
tussen de bedrijven. Aangezien kosten
en opbrengsten dichter bij elkaar
komen te liggen, is het belangrijk om
sneller in te spelen op negatieve
evoluties op je bedrijf. Je kan maar
juiste beslissingen nemen als je start
met een goede basis. Een goede
bedrijfseconomische boekhouding is
hierbij een eerste stap. Op veel zaken
heb je weinig impact, denk maar aan
het klimaat, de prijsvorming, de
ziektedruk … Op andere vlakken kan je
des te meer doen. Hoe komt het dat op
jouw bedrijf sommige kosten ruim
boven het gemiddelde liggen of hoe
komt het dat een teelt bij jou altijd
onder het gemiddelde scoort? Probeer
die redenen oorzaken te ontdekken
door te rekenen en te praten. n
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Het afgelopen seizoen is er een om zo snel mogelijk te
vergeten. Enerzijds werden veel fruittelers getroffen
door de storm van 18 augustus, anderzijds kelderden
de appel en perenprijzen. Nu, meer dan ooit, moeten
we berekende keuzes maken, want het verschil tussen
blijven en verdwijnen, ligt in de details van de
bedrijfsvoering. – Leen Jolling, tuinbouwconsulent Boerenbond

O

m de 5 jaar stoppen er ongeveer
400 hardfruittelers met hun bedrijf.
Momenteel zijn er 1348 fruitteeltbedrijven actief met een gemiddelde
oppervlakte van 10,9 ha. Ondanks het
aantal stoppende bedrijven, blijft het
hardfruitareaal in België toch behouden
rond de 16.000 ha. De bedrijven die
overblijven worden steeds groter. Ook zien

we al verschillende jaren een duidelijke
verschuiving in het areaal van appelen
naar peren, meer bepaald Conference.

Perenareaal blijft stijgen
fruittelers hebben hun bedrijf jarenlang
uitgebouwd rond de Jonagold, tot men zich
realiseerde dat er met deze soort weinig of
niets meer te verdienen viel. Op dat
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zoektocht naar nieuwe afzetmarkten en
promotievoering is noodzakelijk, willen wij
blijvend een belangrijke rol spelen op de
perenmarkt. Daarnaast zal er zowel bij
appel als bij peer nog meer aandacht
nodig zijn voor de kwaliteit van onze
producten. In eerste instantie moet men
de volgende jaren de nadruk leggen op het
telen van de juiste rassen en op het
leveren van de hoogste kwaliteit. Hieraan
gekoppeld zal het belangrijk zijn om de
kans op weersrisico’s te verkleinen door
het plaatsen van hagelnetten. Dit is een
zware investering voor de fruitsector, maar
die is noodzakelijk om blijvend kwaliteitsvol fruit te kunnen produceren en klanten
te kunnen beleveren. Veel landen zijn ons
hier al in voorgegaan.

ht

rentabiliteit beneden alle peil was.
Ondanks de slechte prijzen voor Jonagold,
constateren we dat nog steeds 60% van
het appelareaal bestaat uit dit ras en zijn
mutanten. Wel daalt het appelareaal al
sinds 1999 met 3%. De vrijkomende ruimte
wordt volledig ingenomen door perenrassen, meer bepaald door Conference.
Belangrijk om te weten is dat de perenproductie niet alleen toeneemt in België.
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2008
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2010

Figuur 1 Evolutie van de belangrijkste kosten bij de teelt van Conference - Bron: Tiber Boerenbond

ig

yr

C

op

De voorbije 10 jaar steeg het
aandeel van de loonkost bij
Conference van 18 naar 32%.

nd

bo

12.000

4.000

moment schakelde men enerzijds over
naar Conference en ging men anderzijds
op zoek naar alternatieven voor Jonagold.
Momenteel zijn heel wat fruitbedrijven
vooral gefocust op Conferenceperen.
Deze evolutie in de richting van een
monocultuur blijft verder aanhouden.
Sinds 1990 is het perenareaal bijna
verdrievoudigd en deze trend is niet
onlogisch. De afgelopen jaren – met
uitzondering van het seizoen 2011 – was
het mogelijk om met Conference een
degelijk inkomen te realiseren. Dit in
tegenstelling tot Jonagold, waar de

verleden – zaak zijn om de kostprijs van
ons product in de hand te houden.
Het voeren van een degelijke bedrijfseconomische boekhouding kan hulp bieden
om meer inzicht te krijgen in de kostprijs
van het fruit. Op die manier kan je als
teler beter alle kostprijselementen onder
de loep nemen en, waar mogelijk,
besparen. Verschillende kosten zijn
daarin zeer belangrijk, zoals arbeid,
afschrijvingen van materiaal en aanplantingen, bewaarkosten …

en

kosten (euro/ha)

© frUITTEELTNIEUWS

Ook in Nederland zien we de voorbije
jaren een stijging in het perenareaal.
Samen produceren België en Nederland
610.000 ton peren en men voorspelt dat
we in 2015 zelfs 740.000 ton zullen
bereiken. Gelukkig is onze Conferencepeer zeer geliefd in het buitenland en is
er een blijvende vraag van de export en
de handel. Toch moeten we alert blijven:
meer dan de helft van de Belgische
peren wordt geëxporteerd naar rusland,
wat niet altijd een stabiele markt is. De

Kostprijselementen onder de loep
De verkoopprijzen heb je als teler niet
rechtstreeks in de hand. Deze zijn immers
afhankelijk van het aanbod van fruit op de
Europese en de wereldmarkt. Onrechtstreeks heb je wel de mogelijkheid om de
verkoopprijs op te trekken door het telen
van een goede kwaliteit. Maar het zal dus
in de toekomst – meer nog dan in het
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figuur 1 toont de evolutie van de kosten van
de Conferencepeer in de periode 2000-2010,
uitgedrukt in euro/ha en gebaseerd op de
gegevens van de bedrijfseconomische
boekhouding van Boerenbond. Dit geeft een
goed beeld van de evolutie op de bedrijven
aangezien 90% van het perenareaal bestaat
uit Conference. Dezelfde evoluties kunnen
ook doorgetrokken worden voor appelen. De
variabele kosten kenden over deze periode
bijna een verdubbeling. Dit heeft vooral te
maken met de stijgende loonkosten (+312%)
en kosten voor gewasbeschermingsmiddelen
(+170%). Waar de loonkosten in 2000 18%
uitmaakten van de totale kosten bij Conference, was dat in 2010 al 32% of ongeveer
een derde van de totale kosten. Een deel van
die stijging valt ook te verklaren door de
gestegen opbrengst per hectare. Ook de
kosten van gewasbeschermingsmiddelen
zijn de voorbije 10 jaar met 70% toegenomen. Dit komt doordat er geregeld producten wegvallen, die op hun beurt vervangen
worden door nieuwere en duurdere middelen. In de perenteelt, maar ook in de
appelteelt, komt het erop aan om de prijs en
de opbrengst hoog genoeg te houden om de
almaar stijgende kosten te compenseren. n
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stijgende kosten zijn in de melkveehouderij al een aantal jaren een feit. Toch blijkt
de hogere melkproductie per koe op te wegen tegen deze kostprijsstijging, zodat er
per koe toch een hoger saldo wordt gerealiseerd. op een gemiddeld bedrijf wordt
het grootste deel van dit extra saldo gebruikt om de gestegen vaste kosten te
vergoeden. Een melkveehouder die gebruik maakt van zijn bedrijfseconomische
boekhouding kan hier nog winst behalen! – Diane Schoonhoven, landbouwconsulent Boerenbond
de laatste jaren zeer sterk gestegen zijn,
met name de voederkosten. Enerzijds
werd een ton samengesteld krachtvoer
erg prijzig. De prijs per ton bedroeg in
2000 nog 185 euro, waar die in 2011 al
292 euro bedroeg! Anderzijds stegen de
kosten van de eigen ruwvoederproductie.
Uit figuur 1 kan je afleiden dat de variabele

Naast kostprijs steeg ook de
melkproductie

Het arbeidsinkomen per koe
nam tussen 2000 en 2011
maar zeer beperkt toe.

C

eer dan 10% van de Vlaamse
melkveehouders houdt een
bedrijfseconomische boekhouding
bij via het Tiberpakket van Boerenbond. De
resultaten van de gespecialiseerde
bedrijven werden geanalyseerd voor de
boekjaren 2000-2011. Bij de interpretatie
moet je er rekening mee houden dat deze
gegevens niet elk jaar op dezelfde
bedrijven slaan.

figuur 1 toont de variabele kosten per
100 l melk in de Boerenbondboekhoudingen. Hieruit blijkt dat de variabele kosten
24
24 • dossier

kosten van grasland tussen 2000 en 2011
stegen, en wel met 64%! Vooral kunstmest, stookolie en loonwerk werden flink
duurder. De stijging van deze laatste
kostenpost is deels het gevolg van
intensivering van de bedrijven. Voor een
maximale grasproductie wordt intensiever
gemaaid en gaan koeien minder op de wei.
Ook wordt steeds vaker een loonwerker
ingeschakeld. Daarnaast hebben de
verplichte mestinjectie en de kostprijsstijging van de loonwerker ook de teeltkosten van het gras verhoogd. De variabele
kosten van maïs stegen met 22%, hier zijn
vooral de kosten voor zaaigoed, sproeistoffen en ook loonwerk en stookolie gestegen.
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Uit figuur 2 blijkt dat het arbeidsinkomen
per koe tussen 2000 en 2011 maar zeer
beperkt toenam. Opvallend is dat de vaste
kosten per koe tussen 2006 en 2008 in 2
jaar met ongeveer 100 euro stegen, terwijl

andere variabele kosten
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Figuur 1 Evolutie van de variabele kosten per 100 l melk - Bron: Tiber Boerenbond
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Gestegen vaste kosten

er voor de vorige stijging van 100 euro per
koe ongeveer 6 jaar nodig was (van 2000
tot 2006). Uiteraard spelen de gestegen
bouwkosten een rol, maar opvallend is dat
de vaste kosten na het crisisjaar 2009 toch
met 50 euro per koe daalden, terwijl de
hoge bouwkosten van de jaren daarvoor in
de boekhouding onveranderd worden
meegenomen. Blijkbaar reageren
melkveehouders bijvoorbeeld door
bijkomend te investeren in jaren met een
hoge melkprijs en in crisisjaren investeringen te heroverwegen.
Dit lijkt misschien logisch, maar het is wel
de oorzaak dat melkveehouders ondanks
een hogere melkproductie toch niet direct
een hoger arbeidsinkomen overhouden.
Het eventueel hogere arbeidsinkomen
wordt opgesoupeerd door nieuwe investeringen die gemiddeld niet bijdragen aan
een hogere rentabiliteit van het bedrijf. Op
deze manier is groei geen middel geworden voor een hoger bedrijfsinkomen, maar
lijkt eerder het omgekeerde te gebeuren.
Een hoger saldo per koe draagt ertoe bij
dat de melkveehouder meer investeert in
groei zonder bijkomend rendement.
Uiteraard zegt dit gemiddelde cijfer niets
over een individueel bedrijf. Een deel van
de melkveehouders wist wel degelijk een
extra arbeidsinkomen te realiseren met de
extra melkproductie. Dit kon bijvoorbeeld
door in bestaande stallen meer liters melk
te produceren of met beperkte meerkosten een uitbreiding in het aantal koeplaatsen te voorzien door bestaande koeplaatsen maximaal te recupereren. Belangrijk
is dat de groei gelijkmatig gebeurt en dat
men de verschillende grenzen zo veel
mogelijk tegelijkertijd verlegt. In ieder
geval moet er zicht zijn op de bestaande
beperkingen en realistische oplossingen.
Elke stap die men zet om te groeien, moet
vooraf worden doorgerekend op basis van
beschikbare bedrijfseconomische cijfers.
Uit deze cijfers blijkt snel of groei de beste
manier is om de gestegen variabele kosten
te compenseren of dat er in het bedrijf nog
verborgen rendementen aanwezig zijn.
Ook geeft deze bedrijfseconomische
boekhouding een antwoord op de vraag of
groei extra rendement oplevert of dat de
rentabiliteit van het bedrijf net vermindert
doordat de groei niet evenwichtig kan
gebeuren, bijvoorbeeld doordat hoge
kosten moeten worden gemaakt voor
mestafzet en ruwvoederaankoop. Kortom,
een rendabele groei begint met de
investering in een goede bedrijfseconomische boekhouding! n

bo

ook de gestegen melkproductie per koe
was van belang. Deze steeg met ruim
1100 l naar 8420 l per koe. Het vetgehalte
daalde tussen 2000 en 2011 met ruim een
graad, maar het eiwithalte steeg met bijna
een halve graad, zodat de geproduceerde
kilo’s vet + eiwit toenamen met bijna
100 kg tot 637 kg per koe gemiddeld.
figuur 2 laat zien dat de inkomsten per
koe hierdoor mooi zijn toegenomen.

en

Deze gestegen kosten moet een melkveehouder terugverdienen. Tenzij de melkprijs
of andere inkomsten stijgen, betekent dit
dat er meer liters melk verkocht moeten
worden om het inkomen op peil te houden.
Als een melkveehouder nog ruimte heeft
wat beschikbare arbeid én grond (mestafzet en ruwvoederproductie) betreft, is de
afschaffing van het melkquotum een kans
om vanaf 2015 te groeien in melkproductie
om zo de gestegen kosten te compenseren.
In de Boerenbondboekhoudingen zien we
ook dat de melkproductie per bedrijf stijgt.
Waar bedrijven in 2000 ruim 400.000 l
melk produceerden, bedroeg de melkproductie in 2011 bijna 650.000 l. Een groter
aantal koeien lag hier aan de basis, maar

1.000
500

saldo

arbeidsinkomen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C

0

totale kosten

Figuur 2 Evolutie van totale opbrengst, saldo en arbeidsinkomen per koe - Bron: Tiber
Boerenbond

De stijgende totale opbrengst is vooral het gevolg van de gestegen productiviteit.
Die extra inkomsten per koe waren voldoende om de gestegen variabele kosten
te dekken. In totaal hield een melkveehouder in 2011 per koe een hoger saldo
over dan in 2000, zonder dat hier een al te grote extra tijdsbesteding tegenover
staat. Toch nam het arbeidsinkomen per koe van 2000 tot 2011 maar zeer
beperkt toe. Dit is het gevolg van de toegenomen vaste kosten (kosten voor
gebouwen, machines en materialen).
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Vleesveehouders werkten jarenlang ’op het gevoel’ om hun bedrijfsvoering rond te
krijgen. De hoge kosten en beperkte marges zetten de vleesveehouders aan meer
aandacht te besteden aan hun bedrijfsvoering. ze evolueren naar specialisten die
aandacht hebben voor hun technische en economische kengetallen.

D

yr

– Roel Vaes, landbouwconsulent Boerenbond

C

op

e laatste jaren kiezen steeds meer
vleesveebedrijven voor een
boekhouding bij de Boerenbond.
Daardoor beschikken we nu over gegevens
van 160 Vlaamse bedrijven met een
specialisatie in zoogkoeien. Het gaat om
professionele vleesveehouders met
gemiddeld 45 zoogkoeien. De echt
gespecialiseerde bedrijven hebben
gemiddeld 85 à 90 zoogkoeien met
bijbehorend jongvee.
Binnen de sector lopen de bedrijfstypes
sterk uiteen. Het merendeel van de
bedrijven is gesloten, waarbij de stieren op
het bedrijf worden afgemest. Veel van deze
bedrijven combineren de vleesveehouderij
met specialisaties als akkerbouw of

26
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Individueel ondernemerschap
en technische kennis bepalen
of de zoogveehouder nog
de kost verdient.

melkvee. Deze diversiteit tussen de
bedrijven maakt het zeer moeilijk om op
basis van gemiddelde cijfers een juist
beeld te geven van de rentabiliteit.
Daarnaast blijft de grote (eigen) kapitaalsbehoefte typisch voor de sector. Hiervan zit
trouwens bijna de helft in het vee. Het

aandeel eigen vermogen op de bedrijven
gaat richting 70%. We zien de laatste jaren
wel meer investeringen in de sector. De
vaste kosten zijn de voorbije 5 jaar met
100 euro gestegen tot meer dan 800 euro
per zoogkoe. Er wordt vooral geïnvesteerd
in gebouwen om de arbeidsefficiëntie en
specialisatiegraad op de bedrijven te
kunnen verhogen. Het verkrijgen van
VLIf-steun voor gebouwen is uiteraard
een extra drijfveer.

Technisch goed boeren
maakt het verschil
figuur 1 geeft de evolutie van het inkomen
op de professionele zoogveebedrijven uit
onze Tiberboekhoudingen van 2007 tot

Boerenbond • Management&Techniek 14 • 17 augustus 2012

prijzen van stieren sinds 2007 met
0,25 euro per kg omhoog tot gemiddeld
3,15 euro per kg levend gewicht in 2011.
Daarnaast worden ook de gekoppelde
zoogkoeienpremies meegerekend. Steeds
weer merken we grote verschillen in het
aantal premiegerechtigde dieren op de
bedrijven. Op bedrijfsniveau speelt de
benutting van de zoogkoeienpremies een
belangrijke rol in de eindafrekening. Hier
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7,70

is op veel bedrijven nog optimalisatie
mogelijk. Gemiddeld zijn er op de bedrijven in onze boekhoudingen slechts 80%
premierechten ten opzichte van de
aanwezige zoogkoeien.
De gestegen bruto-opbrengsten kunnen
de gestegen kosten echter onvoldoende
compenseren. De totale kosten op de
vleesveebedrijven zijn de voorbije jaren
met meer dan 300 euro per zoogkoe – of
met ongeveer 20% – gestegen. Vooral de
voederprijzen wegen hierin zwaar door. De
krachtvoerkosten lopen op tot meer dan
500 euro per koe. De prijs van het
samengesteld krachtvoer is gemiddeld
met 40 euro per ton gestegen sinds 2007.

totale kosten
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De bruto-opbrengsten worden bepaald
door de verkoop van koeien, kalveren en
stieren. De voorbije jaren zijn deze
gelukkig gestegen. Zo gingen de verkoop-

bo
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Kalvingsindex

ig

Hoge kosten

Dit zette veehouders aan om alternatieven
te zoeken, zoals eigen granen en bijproducten van de aardappel- en biogasindustrie. De hoeveelheid samengesteld
krachtvoer daalde de voorbije 5 jaar met
ongeveer 400 kg per zoogkoe, terwijl het
aandeel bijproducten en eigen granen in
de rantsoenen meer dan verdubbelde. Ook
de ruwvoerkosten zijn, door hogere
meststof-, brandstof- en loonwerkprijzen,

Tabel 1 Evolutie van enkele kengetallen op zoogveebedrijven - Bron: Tiber Boerenbond

ht

2011. De cijfers voor 2011 zijn voorlopig,
omdat slechts de helft van de boekhoudingen afgewerkt is. De figuur illustreert
duidelijk dat de marges in de vleesveesector de voorbije jaren zeer beperkt tot
nihil waren, vooral door de hoge kosten.
Eigenlijk moeten we al teruggaan tot 2003
voor een aanvaardbare rentabiliteit. De
arbeidsinkomens voor het zoogvee zijn dus
gemiddeld negatief met een dieptepunt in
2008. 2011 kondigt zich aan als een nieuw
dieptepunt. Dit maakt dat de meeste
vleesveebedrijven hun inkomen uit de
bedrijfstoeslag halen. Toch verdienen deze
cijfers enige duiding. Op de meeste
vleesveebedrijven zijn er nog andere
takken aanwezig. Dit maakt het moeilijk
een correcte verdeling te maken van
machine-, kracht- en ruwvoederkosten.
Daarnaast is de sector kapitaalsintensief.
Boekhoudkundig rekenen we 5% interest
aan op het afschrijfbare kapitaal. De
werkelijke intrestlasten die de boer aan
zijn bank verschuldigd is, variëren zeer
sterk van bedrijf tot bedrijf.
We zien verder zeer grote inkomensverschillen tussen economische en
technisch goed boerende zoogveehouders
en diegenen waar het minder goed draait.
Deze kunnen oplopen tot meer dan
500 euro per zoogkoe. De betere bedrijven
halen wel nog een inkomen uit hun
vleesvee. Het individuele ondernemerschap en de technische kennis van de
zoogveehouder zullen dus bepalen wie in
de toekomst nog de kost verdient met
vleesvee.

2009

2010

2011

Figuur 1 Bruto-opbrengsten, totale kosten, saldo en arbeidsinkomen per zoogkoe
- Bron: Tiber Boerenbond 2007-2011
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met een derde gestegen tot bijna 300 euro
per zoogkoe. In 2011 komen hier dan nog
eens de extreem dure stroprijzen bovenop.

Onzekere toekomst?
Het is duidelijk dat de marges op de
vleesveebedrijven beperkt zijn. Het
inkomen komt de laatste jaren grotendeels
uit de bedrijfstoeslag. Gezien de voederen energieprijzen hoog blijven, ziet het er
niet direct naar uit dat de kostprijs per kg
vlees zal dalen. Om terug een leefbare
marge te creëren op de vleesveebedrijven
moet er gestreden worden op diverse
fronten, met name commercialisering,
vraag en aanbod. Zo verdienen extra eisen
vanuit de retail een extra prijs. Ook kan het
streven naar een erkenning van het
Belgisch witblauw als streekproduct een
positieve boost geven. Voor de individuele
vleesveehouder is de grootste onzekerheid
momenteel de evolutie van het Europees
landbouwbeleid. Wat gaat er gebeuren
met de bedrijfstoeslag en de gekoppelde
zoogkoeienpremies? Duidelijke antwoorden zijn er voorlopig nog niet. De individuele vleesveehouder kan niet meer doen
dan zijn technische resultaten optimaliseren en zijn kosten trachten onder controle
te houden. Het moet niet altijd ‘meer’ zijn,
maar in de eerste plaats ‘beter’. Hiervoor
zijn duidelijke cijfers en een bedrijfseconomische boekhouding een sterke basis. n
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WIssElVAllIG RENDEMENT
IN AkkERboUW

yr

ig

De akkerbouwsector had de voorbije jaren af te rekenen met stijgende kosten,
terwijl de verkoopprijzen zeer sterk schommelden. De combinatie van beide
ontwikkelingen leidde tot sterk uiteenlopende saldi en arbeidsinkomens.
– François Huyghe, economisch adviseur Boerenbond

op

D

C

e suikerbietenteelt, de vroegere
steunpilaar van de akkerbouwsector, is door de hervorming van
het Europese suikerbeleid voor een
belangrijk deel afgetakeld. Toch liet 2011
alvast een aanzienlijk beter resultaat
optekenen dan de voorgaande jaren.

Bietenareaal gedaald, aardappelareaal gestegen
reeds eerder bleek uit de resultaten van
de Vlaamse verzamelaanvragen dat het
areaal aardappelen de voorbije jaren
toenam. Deze tendens wordt nu ook
bevestigd in de Tiberboekhoudingen. De
gemiddelde oppervlakte aardappelen per

28
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bedrijf nam toe. De stijging van de
oppervlakte aardappelen heeft in Vlaanderen rechtstreeks te maken met de

Prijsschommelingen,
gecombineerd met voordurend
stijgende kosten maken ook
het inkomen steeds volatieler.

terugloop van het areaal suikerbieten.
Anderzijds is de gemiddelde oppervlakte

granen op de boekhoudbedrijven stabiel
gebleven. Het gemiddeld areaal maïs die
op stam verkocht wordt, kende in de
periode 2007-2011 een toename.

Kostenstijgingen meest uitgesproken
bij wintergranen
In de periode 2007-2011 werden de
grootste kostenstijgingen opgetekend bij
wintergerst (+ 22%), onmiddellijk gevolgd
door wintertarwe (+18%). Deze stijging
wordt veroorzaakt door de toename van de
variabele kosten. In tabel 1 zien we dat de
kosten voor meststoffen bij wintergerst
met meer dan 30% zijn gestegen. Verder
stellen we bij de granen ook een gevoelige
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Akkerbouwinkomens schommelen
steeds meer

Inkomsten steeds volatieler
Van oudsher vertonen de aardappelprijzen
zeer sterke schommelingen, waardoor
deze teelt een zeer speculatief karakter
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heeft. Het blijkt dat deze tendens zich de
voorbije jaren ook doorzette in andere
teelten, zoals de granen en in mindere
mate de suikerbieten.
Bij de granen werden de sterke prijsstijgingen in 2007 gevolgd door sterke
prijsdalingen in 2008 en 2009. In 2010 en
2011 kwam er vervolgens een heropleving
als gevolg van de ontwikkelingen op de
internationale markten. Uit de analyses
blijkt ook dat de prijsbewegingen voor
granen – zoals tarwe en gerst – ook
gereflecteerd worden naar korrelmaïs en
maïs die op stam verkocht wordt.
Voor aardappelen waren de jaren 2009 en
2011 duidelijk minder gunstig dan de
andere jaren uit de geobserveerde periode.
Door de hervorming van het Europese
suikerbeleid, die een aanzienlijke daling
inhield van de gegarandeerde minimum-

als zeer lang als speculatief bestempeld
wordt, daalde in de beschouwde periode
het arbeidsinkomen voor aardappelen in
geen enkel jaar onder nul. Weliswaar zijn
de bestudeerde boekhoudresultaten een
mix van de teelt van vrije aardappelen en
contractaardappelen. De teelt van
aardappelen onder contract fungeerde in
sommige jaren als buffer tegen de sterke
prijsschommelingen die zich op de vrije
aardappelmarkt voordeden.
Ook de suikerbietenteelt wordt nu
geconfronteerd met sterke schommelingen in het arbeidsinkomen. Weliswaar
nemen ze nog niet dezelfde dimensie aan
als de inkomensschommelingen voor
andere teelten. De teelt van graszaad biedt
evenmin een uitweg om te ontsnappen aan
de volatiliteit. Voor deze teelt werden in
2007 en 2010 negatieve arbeidsinkomens
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Niettegenstaande het beperkt economisch
belang van granen in Vlaanderen, stellen
we vast dat ze een zeer belangrijke
spilfunctie blijven vervullen in het geheel
van het akkerbouwgebeuren. Granen
vertegenwoordigen (exclusief grasland) de
grootste teeltoppervlakte binnen Europa.
Een stijging van de graanprijzen heeft
onmiddellijk tot gevolg dat de productie
uitbreidt. Daardoor wordt de beschikbare
oppervlakte voor andere teelten, zoals
aardappelen en industriegroenten,
beperkter. Hierdoor loopt het aanbod van
deze laatste producten terug, en ontstaat
er ruimte voor prijsstijgingen. Omgekeerd
krijgen we bij lagere graanprijzen een
grotere interesse voor de teelt van
aardappelen en vollegrondsgroenten. De
daaruit voortvloeiende overschotsituatie
heeft op zijn beurt gevolgen voor de
prijsvorming. Hoe dan ook heeft de
akkerbouwsector belang bij stabiele
prijzen voor granen, en dit op een behoorlijk niveau inzake rentabiliteit. Hierdoor
worden ook voor andere teelten de
inkomens zekerder.
De opeenvolgende hervormingen van het
Europees landbouwbeleid in de afgelopen
jaren hebben juist de instabiliteit op de
markten doen toenemen. De gevolgen van
de opeenvolgende ingrepen laten zich
direct voelen op de akkerbouwbedrijven,
maar in wezen wordt de volledige land- en
tuinbouwsector daar op korte en middellange termijn door getroffen. n

er

Tabel 1 Evolutie van de variabele kosten voor wintergerst - Bron: Tiber Boerenbond
Variabele kosten (euro)

Granen blijven spilfunctie vervullen

en

Door de steeds groter wordende prijsschommelingen, gecombineerd met
voordurend stijgende kosten, variëren de
jaarlijks gerealiseerde inkomens steeds
meer. In de periode 2007-2011 schommelde het arbeidsinkomen voor wintertarwe van -112 euro/ha in 2009 tot
+723 euro/ha in 2010. Voor wintergerst en
korrelmaïs zien we overeenkomstige
bewegingen. Alhoewel de aardappelteelt

gerealiseerd. Zelfs in het betere jaar 2009
werd voor graszaad slechts een bescheiden inkomen gehaald. redenen voor de
sterke inkomensschommelingen zijn de
wispelturige opbrengsten, gecombineerd
met zeer volatiele prijzen.
Ook voor vlas in vrije teelt waren de jaren
2007 en 2008 ronduit rampzalig en werden
negatieve arbeidsinkomens vastgesteld. In
de daaropvolgende jaren ging het ietwat
beter, maar er kan bezwaarlijk gesproken
worden van vette jaren. Vlas onder
teeltcontract biedt meer zekerheid op het
vlak van inkomensvorming, maar de
verloning blijkt hoe dan ook zeer
bescheiden.

nd

prijs voor suikerbieten, is de economische
onzekerheid voor deze teelt toegenomen.
De voorbije jaren schommelden de prijzen
aanzienlijk als gevolg van prijsschommelingen op de internationale suikermarkt.
Daardoor is ook het gerealiseerde inkomen
duidelijk minder stabiel geworden.

bo

stijging vast van de loonwerk- en brandstofkosten. De kosten voor gewasbeschermingsmiddelen variëren jaarlijks, afhankelijk van de ziektedruk in de granen.
Voor suikerbieten en aardappelen stegen
de kosten in de periode 2007-2011 met
respectievelijk 10% en 4,2%. Ook voor deze
teelten zijn de meststoffenkosten gevoelig
toegenomen, samen met de kosten voor
brandstoffen en loonwerk. Bij aardappelen
liggen de gewasbeschermingsmiddelen
aan de basis van belangrijke schommelingen in het kostenniveau. Zoals bekend zijn
de weersomstandigheden hier een
belangrijke factor.
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Landbouwboekhoudingen,
hoe evolueren de cijfers?
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oNDERNEMEN IN EEN
VERANDERENDE WERElD

op
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De pluimveehouderij heeft de laatste jaren een grondige verandering ondergaan.
Heel wat bedrijven investeerden in extra capaciteit. De implementatie van de
Europese dierenwelzijnsrichtlijnen heeft dit nog bespoedigd. Het komt er nu op aan
om via goed technisch management de rentabiliteit van de investeringen te
verzekeren. – Wouter Wytynck, landbouwconsulent Boerenbond

C
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m de gestegen kosten deels te
kunnen compenseren, is een goed
bedrijfsmanagement een absolute
noodzaak. Een goed technisch resultaat is
daarbij de basis van het succes.

Professioneel ondernemen
Uit de boekhoudingen, die een grote bron
van informatie zijn, blijkt dat er nog grote
verschillen zijn tussen bedrijven. Zelfs een
kleine afwijking kan het verschil maken
30
30 • dossier

tussen winst en verlies. Daarom moet je
de zwakke punten opsporen en bijsturen.
In de braadkippenhouderij dalen de
voederconversies verder en is vooral de
groei nog sterk toegenomen. Bij de
leghennen blijven de legpersistentie en de
eiproductie toenemen. Dit komt door de
genetische vooruitgang, maar ook door de
betere technische kennis van de bedrijfsleiders. Zij laten zich dan ook bijstaan door
professionals en absorberen kennis via

vergaderingen en vakliteratuur. De
pluimveehouderij werkt ook sterk
kolomgericht, wat een belangrijke troef is
voor de bedrijfsresultaten. Zowel in de
braadkippen- als in de legsector is er een
goede interactie tussen de verschillende
schakels. Dit wordt onder andere gestimuleerd door het kwaliteitssysteem Belplume. De pluimveehouder krijgt van de
voorgaande schakels in de keten cruciale
informatie, waar hij rekening mee kan
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De Europese
dierenwelzijnsrichtlijnen
deden de kostprijs van eieren
en braadkippen stijgen.

bo

Onze pluimveehouderijsector is sterk
exportgericht. De zelfvoorzieningsgraad
voor braadkippen is 116% en de trend is
stijgend. De leghennensector had het
laatste decennium te kampen met een
dalende productie. Daardoor is de
zelfvoorzieningsgraad teruggevallen tot
103% in 2009. Nadien trok de productie
weer wat aan, waardoor de zelfvoorzieningsgraad toeneemt. De prijsvorming in
de pluimveehouderij is internationaal
gestuurd, waardoor een lokaal tekort of
overschot uitgevlakt wordt. Voor de eieren
wordt onze prijs vooral gestuurd door
Duitsland en Nederland, terwijl voor de
braadkippen het zwaartepunt voor onze
prijsbepaling in België zelf en in Nederland ligt. De recente ontwikkelingen op het
vlak van dierenwelzijn hebben onze
pluimveehouderij een extra concurrentienadeel bezorgd tegenover de niet-Europese landen. Toch kunnen onze sectoren
standhouden, dankzij een sterk doorgedreven kostenbeheersing. De lage
eurokoers is verder niet onbelangrijk in
het exportverhaal.
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heid. De standaardbezetting is 33 kg/m².
De bedrijven die een bezetting van 42 kg/
m² willen aanhouden, moeten voldoen aan
extra maatregelen. Ze moeten onder meer
een lastenboek volgen. Bovendien moeten
de voorwaarden ook jaarlijks worden
gecontroleerd. Verder mag de sterfte niet
hoger zijn dan 3,52%. Bovendien is het
zaak om de concentratie van ammoniak
en CO2 voldoende laag te houden. Het
spreekt voor zich dat de braadkippenhouder binnen dit kader moet streven naar de
maximale opbrengst. Meer dan ooit is het
management doorslaggevend voor de
economische leefbaarheid van de sector.
De leghennenhouders hebben momenteel nog af te rekenen met de implementatie van de leghennenrichtlijn. Na
het aflopen van de overgangsperiode op
31 juli zijn enkel nog alternatieve
systemen of verrijkte kooisystemen
toegelaten. De impact van deze
regelgeving is bijzonder groot. Bovendien had de leghennenhouderij tussen
2004 en 2008 af te rekenen met een
crisis in de prijsvorming van de eieren.
Ongeveer een derde van de bedrijven
stopte de productie voortijdig. De
andere bedrijven hebben de bestaande
infrastructuur aangepast en hun
capaciteit uitgebreid om in de toekomst mee te tellen. Daardoor zijn de

Sterk exportgericht

reeds enige tijd wordt de veehouderij
getroffen door sterk stijgende grondstoffenkosten. De stijging van graan- en
sojaprijzen tot ongekende hoogtes doet de
veevoederprijzen de pan uitswingen. Voor
de pluimveehouders is dit een extra
domper, gezien de voederprijzen geen
element zijn in de prijsvorming van de
eieren en het vlees. De prijzen worden
immers bepaald door vraag en aanbod.
Bovendien heeft de sector ook af te
rekenen met de hoge energieprijzen. Als
gevolg daarvan stijgen ook de prijzen voor
de eendagskuikens en de legrijpe poeljen.
Zowel de vaste als de variabele kosten
stijgen dus, en dat leidt tot extra druk.
Bedrijfsleiders kunnen dit deels beantwoorden door de productiviteit verder op
te drijven, maar ook daar zijn de mogelijkheden eindig. Het is dus noodzakelijk om
stand te houden in deze moeilijke
marktomstandigheden. Het tijdig indekken
van risico’s kan hierbij een belangrijke
meerwaarde zijn. n

en

De laatste jaren heeft dierenwelzijn een
zware impact op de rentabiliteit. De
braadkippenhouders zijn sinds half 2010
gebonden aan de braadkippenrichtlijn. De
gevolgen van deze regelgeving zijn
voelbaar voor de bedrijven. De bezetting
mag op geen enkel ogenblik hoger zijn
dan de voorgeschreven bezettingsdicht-

Stijgende grondstoffenkosten

er

Dierenwelzijn heeft zijn invloed

vaste kosten hoog op alle leghennenbedrijven. Het is zaak het risico goed in te
dekken en maximaal in te zetten op de
langleefbaarheid en de maximalisatie van
de eiproductie. Ook in de rest van Europa
is de laatste jaren fors geïnvesteerd in
nieuwe productiecapaciteit. Dit kan op
termijn een probleem geven voor de
prijsvorming. In crisistijden zullen de
bedrijven niet zo snel geneigd zijn hun
capaciteit te verlagen of de dieren versneld
op te ruimen.

Bo

houden bij de opzet van een koppel. Naast
de technische kennis zijn ook andere
factoren, zoals marktinzicht en de
onderhandelingscapaciteiten van de
pluimveehouder, mee bepalend voor het
succes.

AANBOD BOERENBON

Een goed ingevulde bo
ekhouding is
de basis van een correc
te bedrijfsuit
slag. boerenbond beste
edt dan ook
veel aandacht aan de vol
ledigheid en
de correctheid van de
aangeleverde
cijfers. Een uitgebreid
team begeleidt
je bij het invullen en con
troleren van
de bedrijfseconomische
gegevens.
Een netwerk van consul
enten staat
paraat om de jaarlijkse
bedrijfs
uitslag te bespreken. Dit
kan ofwel

Boerenbond • Management&Techniek 14 • 17 augustus 2012

D

individueel, ofwel in gro
ep
via de bedrijfsleiders
kringen.
Wil je graag weten wat
Tibersoft voor je bedri
jf
kan betekenen? Neem
dan contact
op met de dienst land
bouwboekhou
ding via tel. 016 28 61
40 of via tiber@
boerenbond.be. je kan
met je vragen
uiteraard ook terecht bij
de consu
lenten van boerenbon
d.
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