T H E M A B I J E E N K O M S T

De CRV-jongeren vleesvee kregen de
gelegenheid om zich uit te spreken over 15
stellingen rond rentabiliteit en fokkerĳ

CRV-jongeren vleesvee kregen goed en minder goed nieuws te verteren

Dubbele boodschap
Tĳdens de jaarvergadering van de CRV-jongeren vleesvee
benaderde bedrĳfsvoorlichter Jan de Sadeleer de rentabiliteit in
de zoogkoeienhouderĳ vanuit diverse invalshoeken. ‘Kandidaatstarters moeten aan de boekhouding vooraleer ze overnemen.’
tekst Guy Nantier
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entabiliteit in de Vlaamse zoogkoeienhouderĳ was het centrale thema
op de jaarvergadering te Lokeren van
de CRV-jongeren vleesvee. Gastspreker
was Jan de Sadeleer, bedrĳfsvoorlichter
van boerenbelangenbehartiger Boerenbond. De Sadeleer: ‘Rentabiliteit in de
zoogkoeienhouderĳ is een wat moeilĳk
onderwerp. Al dertig jaar lang hoor ik
van collega’s uit andere sectoren dat het
houden van vleesvee onrendabel is. En
toch zit hier vandaag de zaal nog steeds
bomvol. Zo erg kan het dan ook weer
niet zĳn.’ Het is natuurlĳk wel zo dat de
sector de vergelĳking niet kan doorstaan
met andere sectoren zoals de melkveehouderĳ, aldus de bedrĳfsvoorlichter.

Bewĳsprobleem
De Sadeleer bleef niet stilstaan bĳ het
verleden, maar duidde de toehoorders
onmiddellĳk op enkele externe factoren
die de komende jaren al dan niet grondig gaan wĳzigen, zoals de reglementering van het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
‘Het goede nieuws is dat er geen regels
wĳzigen voor overnamesteun’, aldus de
bedrĳfsvoorlichter. ‘Anderzĳds blĳven
de standaardvereisten voor financiële
steun – zĳnde een fiscale nettorentabili-
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teit van 12.000 euro per jaar en een bedrĳfseconomische rentabiliteit op brutosaldoniveau van 50.000 euro – wel een
probleem voor de vleessector. De VLIFberekeningen gaan, bĳ gebrek aan bewĳsvoering door de starter, immers uit
van een eigen berekend negatief saldo.’
Het is daarom verstandig volgens De Sadeleer om tĳdig en nog voor de vestiging

bedrĳf met zeventig zoogkoeien en honderd premies gaat straks het inkomen
uit Europees geld gehalveerd zien.’
De Sadeleer rekende voor dat in 2000
een dergelĳk bedrĳf 50.000 euro aan gekoppelde en ontkoppelde premies kreeg.
Naar de toekomst toe, ervan uitgaande
dat het bedrĳf ook over 40 hectare beschikt voor het rundvee, wordt dat ongeveer 150 euro per zoogkoe en 300 euro
per hectare. ‘In orde van grootte is een
dergelĳk bedrĳf 25.000 euro kwĳt. Dat is
een roof qua inkomen dat ge niet moogt
onderschatten.’

Niet weggooien
Tĳdens de vergadering kregen de CRVjongeren ook de gelegenheid zich uit te
spreken over een vĳftiental stellingen
met betrekking tot rentabiliteit en fok-

‘Door het nieuwe GLB halveert
het inkomen uit Europees geld’
een bedrĳfseconomische boekhouding,
een dubbele boekhouding of een bewĳskrachtige fiscale boekhouding bĳ te laten houden door de overlater.’ De bedrĳfsvoorlichter voegde er nog aan toe
dat dezelfde standaardvereisten gelden
voor uitbreidingsplannen en dito steun.

Flink inleveren
Waar gaat het met de Europese premies
vanaf 2015 naartoe? Het is een vraagstuk waar menig vleesveehouder heden
ten dage mee worstelt. Er kwam weinig
opbeurend nieuws uit monde van Jan de
Sadeleer: ‘Een gesloten Vlaams vleesvee-

kerĳ. Een van de stellingen luidde dat
het witblauw moet evolueren naar een
ander type: een type met minder bespiering, met meer gewicht en meer ruwvoerverwerker dan krachtvoervreter.
De stelling leverde stof tot discussie,
maar finaal konden de jongeren zich
scharen achter het idee dat het specifieke van het ras, zĳnde een vleesras met
een slachtrendement van zeventig procent en meer, niet verloren mag gaan.
De jongeren waren het ook eens over de
stelling dat opfokkwaliteiten meer invloed hebben op het arbeidsinkomen
dan bespiering en vleeskwaliteit. l
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