Het moet vooral een economische beslissing zijn, want emotioneel wil niemand het

Ook stoppen
is vooruitzien
Was stoppen met je varkensbedrijf vroeger een schande, tegenwoordig
is het in de sector bijna dagelijkse praktijk. Menig varkenshouder komt
het water tot aan de lippen en worstelt met de vraag: doorgaan of
stoppen? Maar wanneer is het punt van stoppen bereikt, hoe pak je dat
aan en wat gaat er verder gebeuren?
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Tekst: Reinout Burgers. Beeld: Hans Swaep (illustratie), Ellen Meinen

Stoppen
Eind 2015 hield Agrio, uitgever van Pig Business, een enquête onder varkenshouders. De resultaten daarvan waren te lezen in de regionale vakbladen. Waren
het voorheen enkel de grote bedrijven met teveel vreemd vermogen of de kleine
bedrijven zonder de toekomstperspectief die stopten, nu waren ook de bedrijven
die goed draaiden aan de beurt.
Lees de volledige resultaten van het onderzoek op www.pigbusiness.nl

Stoppen is nog nooit zo’n ‘hot item’ geweest,
want er is geen warme sanering en vandaag
de dag is het ieder voor zich. De overheid
laat zich eventjes niet zien met faciliterend
beleid. En de grootste domper: lage onroerendgoedprijzen voor gebouwen.
Toch moet een aantal varkensboeren onder
deze omstandigheden hun bedrijf beëindigen
en dan is het heel belangrijk dat je als boer
je zo goed mogelijk voorbereidt. Stoppen
met je bedrijf, daar moet je goed over nadenken en tijdig mee beginnen. Maar de meeste
varkenshouders beginnen pas als het water
hun al over hun lippen loopt. Dan zijn de
schulden soms zo hoog, dat bedrijfsbeëindiging een nog zwaarder proces wordt.
Wim Verbeek, ex-pluimveehouder en coach
bij stichting Zorg Om Boer en Tuinder (ZOB),
weet er alles van. Hij is ervaringsdeskundige
en stopte een aantal jaren vanwege economische motieven met zijn bedrijf. „Stoppen
is lastig, maar je moet proberen de regie in
eigen handen te houden”, luidt zijn eerste advies. Stichting ZOB werkt gratis en via www.
zorgomboerentuinder.nl kan contact worden
opgenomen. „Het is lastig om precies te
weten wanneer je moet stoppen, maar vaak
zie je de schulden oplopen bij onder meer de
veevoerleverancier en andere debiteuren. Je
begint steeds meer achteruit te boeren.”
Eigenlijk moet je op dat moment al een plan
maken voor stoppen. Hoe lastig dat ook is,
meent Verbeek: „Wacht niet totdat de banken
en debiteuren tegen je zeggen dat je moet
overwegen om te stoppen.”
Bij het opstellen van een plan komt eerst de
vraag wat je met het bedrijf en de woning
wilt doen. „Bekijk of je de mogelijkheid hebt
om een zorgboerderij, vakantieboerderij

of een andere economische activiteit te
realiseren.” Hoe langer een varkenshouder
wacht met stoppen des te moeilijker is een
bedrijfsverandering. Verbeek beseft echter
dat de ﬁnanciële rek er bij de meesten uit is
en er moeten ook mogelijkheden zijn om het
bedrijf te veranderen. Daarbij komt nog eens
dat vandaag de dag stoppen veel lastiger
is dan een paar jaar terug. Eenvoudigweg
omdat de bedrijfsgebouwen minder waard
zijn en de vraag naar varkensstallen door
malaise in de sector ook is gedaald.

Alarmbellen
Verbeek weet uit talloze gesprekken met
stoppende boeren dat bijna iedereen te laat
begint met de bedrijfsbeëindiging. „Men leeft
op hoop. Het is de manier van leven die men
wil volhouden, maar er komt een moment
dat de schulden teveel worden en het
perspectief niet meer aanwezig is. Dan voel
je als boer je bedrijf als zand door de vingers
heen glippen. Ik ben zelf op tijd gestopt,
omdat ik het als een economische beslissing
zag; een optelsom van factoren. Wanneer je
de emotie de boventoon laat voeren, stop
je niet.”
Wat is die optelsom van factoren? Wat zijn
de ‘alarmbellen’ en voortekenen die je als
varkenshouder niet kunt negeren? Verbeek:
„De debiteurenlijst wordt langer. De rekeningen lopen op. Bij een gesprek met de bank
willen ze je geen krediet meer verlenen. Je
moet de aﬂossingen stilleggen terwijl de
slijtage van de stallen doorgaat. De bank
besluit je rente te verhogen, omdat je nu
een risicobedrijf bent. En dan kun je ineens
niet meer betalen met je pinpas, omdat het
krediet is ingetrokken. Je loopt tegen een

betonnen muur van liquiditeitsproblemen
aan. En op een gegeven moment voel je dat
het vertrouwen weg is. Bank en debiteuren
willen niet verder. De mesttransporteur wil
eerst geld zien, voordat hij de mest ophaalt
en inmiddels loopt de mest over de roosters.
Schoorvoetend haalt de transporteur toch
de mest op vanwege dierwelzijnsproblemen.
De rek is er bij iedereen uit en een gesprek
met bank en debiteuren is onvermijdelijk.
Maar let op. Al lijkt het gesprek met de bank
een beetje positief te verlopen; in de brief
die je uiteindelijk op de deurmat krijgt, staat
iets anders dan wat je besproken hebt. In
die brief worden de duimschroeven nog
eens harder aangedraaid. En die brief valt
voor het weekend in de bus; de ‘vrijdagmiddagbrief’. Je leest hem, maar je hebt geen
enkele mogelijkheid om direct te reageren,
want het is weekend. Niemand is bereikbaar.
Op maandag als de bank weer open is, zal
ook de grootste boosheid en emotie verdwenen zijn.”

Struisvogelpolitiek
Als varkenshouder moet je niet afwachten tot
die vrijdagmiddagbrief, adviseert Verbeek:
„Je wilt het allemaal niet zien, maar eigenlijk
weet je het al. Ga daarom het gesprek met
de bank aan, voordat zij met jou willen praten.” Dat is ook het advies van de bank. Hoe
eerder iemand aan de bel trekt, hoe beter
een varkenshouder nog geholpen kan worden. Struisvogelpolitiek kan nare gevolgen
hebben en oplossingen in de weg staan.
Op tijd nadenken en praten over stoppen
zorgt ook dat de varkenshouder nadenkt
over een toekomstplan. Welk perspectief
is er en welk plan kan hij maken na het X
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stoppen van het bedrijf? „Maak een lijst van
voor- en nadelen voor wanneer je stopt of
doorgaat”, vertelt de ZOB-coach verder.
„Vaak zie je dan beter wat je moet en kunt
doen. Vraag je ook af wat je wilt gaan doen
als je geen boer meer bent, maar staar je
daarop niet blind. Het ZOB adviseert een
half tot driekwart jaar niets te doen. Ga je
eerst oriënteren en laat je vooral coachen
in ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’.
Je kunt bijvoorbeeld nu overwegen om bij
een andere varkenshouder te gaan werken,
maar realiseer je dat hij de baas is. Dat
kan lastig worden en moet je kunnen accepteren. Boeren zijn immers gewend om
zelfstandig en op eigen wijze te werken.”
Verbeek hoort vaak dat boeren denken dat
ze niets anders kunnen, maar zijn ervaring
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is dat juist boeren van vele markten thuis
zijn.

IJkmoment
Dat vindt ook Jan Hollewand, ﬁnancieel specialist bij Flynth adviseurs en accountants:
„Mensen kunnen veel meer dan ze zelf denken.” Regelmatig adviseert Hollewand stoppende boeren. Net als Verbeek acht hij het
belangrijk om de touwtjes in eigen handen te
houden en nog voordat de bank langskomt
zelf naar de bank en debiteuren toe te gaan.
„Zorg eerst zelf voor een goed beeld van de
ﬁnanciële situatie van je bedrijf. Nog voordat
je besluit om te stoppen, is het belangrijk
om tenminste één keer per jaar samen met
je adviseur of accountant een ijkmoment te
hebben om te bepalen waar je staat als je

stopt of doorgaat. Wat is je rekening courant, hoe is het krediet bij de bank? Hoeveel
heb je de afgelopen jaren ingeteerd? Kijk
hoeveel rek er nog is. Analyseer ook je technische resultaten en beoordeel de staat van
je gebouwen. Moet je nog fors investeren of
niet? Dat maakt namelijk een groot verschil
of je toekomstbestendig bent en of de bank
je ﬁnancieel nog kan en wil ondersteunen.
Je ﬁnanciële resultaten zijn samen te vatten
in de hoogte van schulden, investeringen,
vergunningen, rekening courant, eigen vermogen, liquiditeit en technische resultaten.
Daarmee kun je bepalen of je door kunt gaan
of beter kunt stoppen”

Schuldsanering
Als de varkenshouder moet stoppen, is het

Stoppen

‘Liquiditeitsdruk is een slechte raadgever’
De liquiditeitsdruk is een onderschat probleem. Dat stelt Erik

beter perspectief bieden. Maar dan moet hij wel grip op

van der Hijden, directeur van FarmAdvies. „Het is slopend

zijn bedrijf hebben, goede resultaten boeken, geen forse

om telkens gebukt te gaan onder het niet kunnen betalen

investeringen voor de toekomst hoeven te maken en inzicht

van rekeningen en het niet nakomen van afspraken. Dat

hebben in hoeverre er nog ʻrekʼ in zit. „Daarnaast moet je

willen veel varkenshouders niet meer. Je ziet daarom dat de

ook bereid zijn om bijvoorbeeld iets van je pensioen op te

liquiditeitsdruk bij veel varkenshouders een rol speelt om te

oﬀeren.” Van der Hijden adviseert degenen die nog een

stoppen met het bedrijf. Maar liquiditeitsdruk is een slechte

klein beetje ﬁnanciële ruimte hebben, nu een noodplan op

raadgever.” Een slechte liquiditeit is weliswaar een alarmbel

te stellen. Maar hij waarschuwt tegelijkertijd dat bedrijven

die afgaat dat het goed fout zit, maar de druk vertroebelt

met een hele slechte ﬁnanciële positie niets rest dan nu te

ook het beeld: „Het is meer een gevoel van onmacht en

stoppen.

het is maar de vraag of je in zoʼn emotie de juiste beslissing
neemt. Er kunnen namelijk nog mogelijkheden zijn voor

Denk aan je familie

extra ﬁnanciering. Zeker als je geen investeringen voor

Iedere adviseur benadrukt dat er iets is dat echt prioriteit

de komende jaren hoeft te maken of als sprake is van een

moet hebben en dat is het gezinsleven. Stoppen trekt een

zeer goed bedrijfsresultaat.” Van der Hijden vindt dat een

zware wissel op het gezin en door met elkaar te praten en

varkenshouder ondanks het voelen van de liquiditeitsdruk,

besluiten te nemen die het gezin ten goede komen, wordt

moet blijven streven om de maximale waarde uit zijn bedrijf

het iets gemakkelijker om te stoppen en een nieuw leven

te krijgen. Op dit moment zal hij dat niet krijgen door de

op te starten. ZOB-coach Verbeek: „De spanningen kunnen

lage onroerendgoedprijzen.

hoog oplopen. Het gezin bij elkaar houden moet daarom

Nu doorgaan, straks stoppen. Als hij kan wachten op iets

heel veel aandacht krijgen. Stoppen doe je niet alleen,

betere tijden, kan dat volgens Van der Hijden een iets

maar samen met je gezin.”

belangrijk dat hij weet hoe zijn bedrijf er
ﬁnancieel voor staat. Daarmee verlopen de
onderhandelingen over stoppen veel gemakkelijker en de varkenshouder kan zien welke
mogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld blijven
wonen in het huis. Door de lage prijzen en
slechte verkoopbaarheid van agrarisch onroerend goed zijn daarvoor mogelijkheden;
vooral als het oude gebouwen betreft.
Bij de meeste boeren blijft er op dit moment
hoogstwaarschijnlijk een schuld over en dat
betekent overleg met bank en debiteuren.
Hollewand: „Dan kom je in de wettelijke
schuldsanering terecht. Als je tijdig en
goed beslagen ten ijs komt, willen de
schuldeisers vaak wel meewerken aan een
schuldsanering. Als je dan in de schuldsanering terechtkomt, is dat voor een periode

van drie jaar. Dit lijkt overkomelijk, maar
meestal betekent het wonen in een huurhuis
en drie jaar lang tien procent van je inkomsten afdragen. Daarbij komt ook nog eens
dat je al in de hachelijk situatie zit van geen
werk en geen bedrijf. Schuldsanering blijft
lastig.”

Stakingswinst
Een stoppende varkenshouder krijgt verder
te maken met een claim van de Belastingdienst; een ﬁscale berekening om de
zogenaamde stakingswinst te bepalen.
Hollewand: „Een ondernemer moet daar rekening mee houden. De claim is onder meer
afhankelijk van de taxatie van het onroerend
goed, hoogte van de schuld, varkensrechten
en de varkensstapel.”

Waar de varkenshouder ook aan moet
denken, is zijn toekomstige inkomenspositie
gedurende de periode van afbouw van zijn
bedrijf; de liquidatiefase. Ondernemers
kunnen volgens Hollewand het Bbz (Besluit
bijstandverlening zelfstandigen) bij de
gemeente aanvragen. „Dat is maximaal één
jaar geldig. Binnen deze termijn moet het
bedrijf beëindigd zijn”, zegt de Flynth-adviseur. „Ondernemers van 55 jaar en ouder
kunnen ook gebruik maken van de IOAZ
(Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte zelfstandigen), een
uitkering voor oudere zelfstandigen die zijn
gestopt.” 

Reageren?
redactie@pigbusiness.nl
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