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DLV adviseert hypotheekplanning

ʻKijk kritisch naar
ﬁnancieringʼ
Melkveehouders zouden hun financieringen best wat kritischer tegen het licht mogen
houden. Rente en aflossing vormen voor velen een hoge vaste kostenpost; toch wordt
er doorgaans te weinig aandacht aan besteed. Een eenvoudige hypotheekplanning
kan helderheid scheppen, adviseert Niek Groot Wassink van DLV.

„Een boer die voor 80.000 euro een nieuwe
trekker wil kopen, loopt bij diverse dealers
de deur plat om te zorgen dat hij de beste
deal sluit. Maar als de rentevaste periode
van een hypotheek van 8 ton aﬂoopt, en de
bank stuurt een brief met een voorstel voor
verlenging met een, drie of vijf jaar, dan
zetten ze regelmatig gewoon bij een van de
drie een kruisje.”
Met dit voorbeeld wil Niek Groot Wassink,
ﬁnancieel bedrijfsadviseur bij DLV Advies
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in Deventer, maar aangeven dat de
ﬁnanciering bij veel veehouders niet hoog
op het prioriteitenlijstje staat. Het is ook
geen onderwerp waar een boer voor zijn
plezier eens even lekker in duikt. Maar
de ﬁnancieringslasten vormen voor veel
melkveebedrijven verreweg de hoogste vaste
kosten. Groeiers zitten al gauw voor 1,25 tot
1,50 euro per liter melk geﬁnancierd en dus
kan het geen kwaad om daar eens kritisch
naar te kijken, stelt de DLV’er. “Ook onder

de huidige ﬁnanciële omstandigheden is er
bij banken vaak meer mogelijk dan boeren
denken.”

Onderhandelingspositie
Hét moment om naar de ﬁnanciering te
kijken, is natuurlijk wanneer er een lening
aﬂoopt. Als de looptijd van meerdere
hypotheken ongeveer tegelijk aﬂoopt, heb je
als boer een sterke onderhandelingspositie.

Financiering
Niek Groot Wassink (30)
is fulltime adviseur bij het
rundveeteam van DLV in
Deventer. Daarnaast is
hij ook boer; samen met
zijn vader en broer heeft
hij een melkveebedrijf
van 150 koeien in het
Achterhoekse Rekken.

Tekst: Gineke Mons
Beeld: Ellen Meinen, Ruth van Schriek

‘Bank in helft gevallen
niet overtuigd’
Het ﬁnanciële team van DLV krijgt de laatste tijd veel vragen over de mogelijkheden van overstappen naar
een andere bank, aldus Groot Wassink. Boeren merken dat banken als gevolg van de ﬁnanciële crisis tegenwoordig een stuk terughoudender zijn dan voorheen. Bovendien hebben de banken zelf ook strengere
regels opgelegd gekregen vanuit de Europese Bank. „Pakweg 40, 50 procent van de melkveehouders die
met investeringsplannen aankloppen bij de bank, krijgt nu geen ﬁnanciering, of veel moeilijker”, weet hij.
„De bank let meer op zijn centen.”
Banken vragen ook steeds vaker om een jaarlijkse liquiditeitsprognose. Uiteindelijk draait het natuurlijk wel
om het ﬁnanciële rendement van een investering. De bank wil het geleende geld immers ook weer terug
zien. Banken kijken daarom ofwel naar de gerealiseerde reserveringscapaciteit van de afgelopen drie jaar,
ofwel naar de verwachte rentabiliteit na de investering. Veehouders moeten in staat zijn om minimaal 7
cent per liter te reserveren om de lening te kunnen terugbetalen, aldus de DLV’er.

Maar ook wanneer de looptijden verschillen,
zijn er mogelijkheden. Groot Wassink: “Stel
dat er dit jaar een hypotheek aﬂoopt, en
volgend jaar ook een. En je hebt bovendien
uitbreidingsplannen waarvoor je wilt
investeren. Dan kan het lonend zijn om met
verschillende banken te gaan praten om te
kijken welke ﬁnancierder de beste deal kan
maken.”
Ook een lastig product als een lening met
renteswaps (vaak afgesloten in 2007/2008 in
combinatie met een hogere euribor-rente dan
de huidige) kan worden overgenomen door
een andere bank. „Veel boeren weten niet dat
dat kan, maar ﬁnancierders willen daar vaak
best in meedenken.”
Overstappen naar een andere bank kost wel
geld: als een hypotheek ‘verhuist’, moet dat
notarieel worden vastgelegd. Daar komt
dikwijls 2.000 euro aan notariskosten aan te
pas, geeft hij aan.

Verschillen op onderdelen
Veel boeren hebben het idee dat banken
allemaal min of meer dezelfde (strenge)
ﬁnancieringsvoorwaarden moeten hanteren,
en dat het feitelijk niet uitmaakt bij welke
bank je de leningen hebt lopen. Voor een
deel klopt dat ook wel, erkent Groot Wassink.
„Je zult nooit zien dat de ene bank een plan
absoluut niet wil ﬁnancieren, terwijl een
andere bank er probleemloos in mee gaat.
Maar op onderdelen zijn er wel verschillen:
in de soort lening, de soort rente en de
verschillende aﬂossingstermijnen. Er is meer
te kiezen dan een, drie of vijf jaar vast. De

Copyright foto

Maar in bijna de helft van de plannen ziet de bank dus klaarblijkelijk onvoldoende rentabiliteit. Ook Groot
Wassink ziet als DLV’er veel ‘twijfelgevallen’ voorbij komen. Boeren die intensiveren, worden vaak ook
geconfronteerd met extra kosten voor aankoop van voer en afvoer van mest. „De vraag is dan of de
extra liters die je gaat produceren, voldoende saldo opleveren. Als je van 80 koeien uitbreidt naar 150,
en die extra liters leveren maar 7 of 8 cent op, dan moet je daar dus ook nog de extra ﬁnancieringslast
van zien te betalen.” Ook dan kan het zinvol zijn om te kijken naar een andere bank, een andere wijze van
ﬁnancieren, of het plan wijzigen waardoor het plan wellicht iets makkelijker haalbaar wordt.
Groot Wassink en zijn collega’s krijgen ook regelmatig de vraag wat voor soort bedrijven nu het best
draaien. „Maar dat is niet te zeggen. Onder de melkveebedrijven die het goed doen, zijn grotere en
kleinere, en ook onder de bedrijven die het slecht doen.” Voor banken is dan ook niet de schaalgrootte
doorslaggevend, maar het ﬁnanciële rendement van het bedrijf.

ene bank wil misschien wel de eerste paar jaar
van de lening aﬂossingsvrij houden, zodat je
even wat vlees op de botten kunt kweken.
De andere geeft misschien meer ruimte op
de rekening-courant, wat prettig is voor
intensieve bedrijven die veel voer moeten
aankopen. Dat kan soms net de doorslag
geven of je je plan kunt realiseren of niet,
en of je als ondernemer weer prettig vooruit
kunt.”
Dat soort aspecten zijn belangrijker dan de
laatste tiende procentpunt rente, vindt Groot
Wassink. „Dat moet nooit een reden zijn
om over te stappen. Het gaat erom dat een
ondernemer een goed gevoel heeft bij zijn
bank.”

Hypotheekplanning
Groot Wassink adviseert boeren om ﬁnancieel
minstens twee jaar vooruit te plannen.

Voor een goed overzicht over de lopende
hypotheken kan DLV een eenvoudige en
overzichtelijke hypotheekplanning maken,
zodat ondernemers tijdig weten wanneer een
lening aﬂoopt en ze de ﬁnanciering opnieuw
onder de loep moeten nemen.
Daarbij is het van belang dat boeren goed
nadenken over de combinatie van de risico’s en
het al of niet vastzetten van een lening, zegt
hij. Een bedrijf met lage ﬁnancieringslasten
dat technisch goed draait, moet zich afvragen
of het zinvol is om een lening voor tien jaar
vast te zetten. Je kunt dan overwegen om een
lening minder lang vast te zetten, dat is vaak
goedkoper. Of wellicht een deel van de lening
op basis van een variabele rente te doen,
gebaseerd op de driemaands euribor-rente. „Al
zitten daar in deze tijd wel hogere opslagen
aan vast.” Kortom: ﬁnanciering is en blijft
maatwerk. DLV kan helpen bij het opstellen
van een ﬁnancieel plan. 

Alternatieve financieringsvormen in opkomst
Omdat de banken de lat hoger leggen, komen ook andere ﬁnancieringsvormen nu meer op. Groot Wassink
ziet een toename van familieleningen en van participaties door externe partijen die wel brood zien in een
investering in een boerenbedrijf. Ook crowdfunding maakt voorzichtig opgang in de melkveehouderij.
Een relatief nieuwe vorm is de kredietunie, waarbij groepen van bedrijven samenwerken en elkaar geld lenen.
De DLV’er verwacht dat deze alternatieve ﬁnancieringsvormen steeds nadrukkelijker een rol gaan spelen.
Wat in de praktijk ook wel voorkomt, is een erfpachtconstructie. Stel, buurmans grond komt te koop; een
mooie gelegenheid om de huiskavel uit te breiden. Dan kan een veehouder een stuk veldkavel verkopen aan
een investeringsmaatschappij als Fagoed of ASR, met dat geld buurmans grond kopen, en die verkochte
veldkavel vervolgens terugpachten via erfpacht.
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