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1. Samenvatting

Door het snelle herstel van de melkprijs in de laatste maanden van 2016
krijgen de melkveehouders opnieuw wat ademruimte. In december 2016 werd
er per liter melk gemiddeld 36 eurocent uitbetaald. Dat maakt echter de
verliezen van de voorbije periode nog niet goed.

2. Opbrengsten
en kosten
3. Bruto saldo

SAMENVATTING

De stijging van de melkprijs leidt in het laatste kwartaal van 2016 tot een forse
toename van de index van het actueel bruto saldo, van 49 naar 93. Het
voortschrijdend bruto saldo laat voorzichtig het absolute dieptepunt achter
zich, maar blijft met een index van 59 ten opzichte van de referentieperiode
nog steeds op een zeer laag niveau hangen.
Dit blijkt uit de Vlaamse zuivelbarometer, die de resultaten weergeeft van
2008 tot het vierde kwartaal van 2016 (van oktober tot december). Het
rapport is voor de eerste maal verschenen in mei 2014 en wordt viermaal per
jaar gepubliceerd.

www.vlaanderen.be/landbouw/studies

2 OPBRENGSTEN EN VARIABELE KOSTEN
Figuur 1 toont de evolutie van de opbrengsten en de variabele kosten per 100 liter melk van 2008 tot
2016, per kwartaal.
De index van de opbrengsten stijgt fors naar een niveau van 100 en komt hiermee op gelijke hoogte met
die van de referentieperiode. Deze sprong is volledig te danken aan een herstel van de melkprijs. In juli
2016 bereikte die nog een absoluut dieptepunt van 22,1 eurocent per liter om in december te klimmen
naar 36 eurocent per liter. De vooruitzichten op korte termijn zijn gunstig, maar op lange termijn blijft
de toekomst onzeker, vinden de experts. De opbrengsten uit nuchtere kalveren en uit reforme koeien
dalen verder.
De index van de variabele kosten blijft constant op 109. Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn
krachtvoeders goedkoper geworden, terwijl energie en meststoffen duurder geworden zijn.
Figuur 1: Opbrengsten en variabele kosten per 100 liter melk, 2008-2016*

* De resultaten van 2015 en 2016 zijn simulaties en kunnen alsnog wijzigen na implementatie van definitieve boekhoudcijfers
Bron: Departement Landbouw en Visserij

De gebruikte referentie staat niet noodzakelijk model voor een leefbaar inkomen. Bijgevolg kunnen we op
basis van de gebruikte indexen geen uitspraak doen over de leefbaarheid van de Vlaamse
melkveehouderij.
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3 BRUTO SALDO
Figuur 2 geeft zowel het actueel als het voortschrijdend bruto saldo per 100 liter geproduceerde melk
per kwartaal voor de periode 2008-2016 weer. Het actueel bruto saldo toont per kwartaal het verschil
tussen de opbrengsten en de variabele kosten per 100 liter melk en is een indicatie van de actuele
economische situatie. Het voortschrijdend bruto saldo geeft aanvullend het gemiddelde bruto saldo van
de laatste vier kwartalen en is, meer dan het actueel bruto saldo, een maatstaf voor de rentabiliteit in
de melkveehouderij van het afgelopen jaar.
Door het snelle herstel van de melkprijs, schiet de index van het actueel bruto saldo in het laatste
kwartaal van 2016 van 49 naar 93. Ook de index van het voortschrijdend bruto saldo klimt voorzichtig
uit het dal en stijgt van 52 naar 59, wat een zeer lage waarde blijft.
Figuur 2: Actueel en voortschrijdend bruto saldo per 100 liter melk, 2008-2016*

* De resultaten van 2015 en 2016 zijn simulaties en kunnen alsnog wijzigen na implementatie van definitieve boekhoudcijfers
Bron: Departement Landbouw en Visserij

De gebruikte referentie staat niet noodzakelijk model voor een leefbaar inkomen. Bijgevolg kunnen we op
basis van de gebruikte indexen geen uitspraak doen over de leefbaarheid van de Vlaamse
melkveehouderij.
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