GROEI EN kostprijsontwikkel

Quotumaankoop liever even uitstellen
In het afgelopen jaar bouwde veehouder (en voorzitter van de Nederlandse EDF) Harm Holman uit
Steenbergen (Dr) enkele spanten aan zijn ligboxenstal om ruimte te maken voor 200 koeien. Zoveel
worden er nu nog niet gemolken, de melkveestapel telt thans 130 dieren. Met het huidige dure
quotum is het niet verstandig om de stal in één keer vol te zetten, vindt Holman.

A

ls voorzitter van de Nederlandse
afvaardiging van de European
Dairy Farmers (EDF) was Holman
nauw betrokken bij het project ‘Melken
in de nieuwe realiteit’ dat werd geleid
door de Animal Sciences Group van
Wageningen UR. In dit project werden
onder meer enkele groeiscenario’s voor
melkveebedrijven doorgerekend (lees
kader pagina 8). “Wat ik vooraf al dacht,
blijkt te kloppen: schaalvergroting

verhoogt op het ogenblik de kostprijs,
in plaats van dat het voor een kostprijsverlaging zorgt.” Uit oogpunt van
bedrijfseconomie mag melkquotum niet
meer kosten dan 40 à 50 cent per kg.
Waarom hij toch gebouwd heeft? De
bestaande stal was aan de krappe kant
en vorig jaar waren de verwachtingen
gunstiger. Toen werd gedacht dat de
quotumkosten snel zouden dalen en
ook de rentestand was laag. Holman

Tabel 1. Financiële resultaten (in € per 100 kg melk) van het gemiddelde standaardbedrijf en het gemiddelde topbedrijf.
(Bron: Melken in de nieuwe Realiteit / Gibo Groep, Alfa Accountants en Adviseurs)

Kengetal

Standaardbedrijf
(gemiddelde van alle bedrijven)

Topbedrijf
(gemiddelde van 25% beste bedrijven)

Verschil
(in euro)

32,75
2,00
0,50
35,25

33,75
3,00
0,75
37,50

+1,00
+1,00
+0,25
+2,25

5,75
2,25
2,00
10,00
25,25
23,00
2,25

5,00
2,10
1,90
9,00
28,50
21,50
7,00

-0,75
-0,15
-0,10
-1,00
+3,25
-1,50
+4,75

Opbrengsten
Melkgeld incl. superheffing
Omzet en aanwas
Overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Toegerekende kosten
Voerkosten
Veekosten
Gewaskosten en overig
Totaal toegerekende kosten
Saldo melkvee
Niet toegerekende kosten
Totale opbrengsten minus kosten
(excl. vergoeding voor eigen arbeid)

erkent dat hij de stal net op tijd heeft
gebouwd. “De bouwkosten, inclusief
rente en aflossing, lagen vorig jaar
aanmerkelijk lager dan nu.” Een
gunstige tijd voor de uitbreiding in
koeien komt beslist, daarvan is hij
overtuigd.

Nederland op achterstand
In het ergste geval zit de Nederlandse
melkveehouderij de komende zes jaar
op slot, denkt Holman. Nu zal de
aankoop van quotum voor vrijwel
alle veehouders direct leiden tot een
kostprijsverhoging en lager inkomen.
Quotum kost 1,00 tot 1,10 euro per kg
en dat is omgerekend 20 tot 25 cent
per kg melk per jaar. Een veehouder zal
dus niks verdienen aan deze aankoop
– hij jaagt er slechts zijn kostprijs mee
omhoog. De leaseprijzen zijn al net zo
onvoordelig.
Waar veehouderijen overal in Europa
groeien om hun kostprijzen te verlagen,
is dat, met uitzondering van de absolute
topbedrijven, in Nederland thans nog
niet mogelijk. De Nederlandse veehouderij komt hierdoor op achterstand.
“Maar die achterstand kunnen we over
een paar jaar wellicht inhalen”, meent
de voorzitter van EDF-Nederland, “mits
wij onze kostprijzen nu niet te hoog

Harm Holman:
“Gewoon rustig doorboeren en je niet druk maken over alle verhalen
dat je moét groeien om niet achterop te raken.”
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laten oplopen door onverantwoorde
investeringen.” Volgens recente cijfers
van Rabobank heeft een kwart van de
ondernemers meer dan 1,50 euro schuld
per kg melk. “Dat is buitengewoon veel”,
vindt Holman. Voor top-ondernemers is
een schuld van 2 euro misschien net op
te brengen, maar voor het gros van de
ondernemers is 1 euro schuld per kg
melk eigenlijk al te veel. Zij houden
maar net genoeg geld over om aan
alle betalingsverplichtingen te kunnen
voldoen, maar ruimte voor investeringen is er niet meer.

En wat nu?
Holman: “Gewoon rustig doorboeren en
je niet druk maken over alle verhalen
dat je als veehouder moét groeien om
niet achterop te raken. Er is niks mis
mee om het geld voorlopig te reserveren
voor de aflossing van de bank.
Ondertussen kunnen veehouders goed
nadenken of zij echt honderd koeien
méér willen melken. En die gunstiger
tijd voor investeringen komt heus wel.
Ten slotte moeten veehouders zich
realiseren dat er meer manieren zijn
om geld te verdienen dan duur quotum
te kopen: het optimaliseren van je
bedrijf bijvoorbeeld. Holman:
“Nederlandse veehouders zouden een
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Verdwijnt het
melkquotum?
Helemaal zeker is het niet dat het melk
quotum per 2015 wordt afgeschaft.
Brusselse beleidsmakers bevestigen dat de
besluiten voor een definitieve afschaffing
zijn genomen. Maar dat is geen reden voor
met name Duitsland en Frankrijk om de
strijd te staken – zij doen er alles aan om
de voorgenomen beleidswijziging van tafel
te krijgen en vechten voor behoud van het
quotum. Schaarste in de markt moet de
melkprijs voor Europese veehouders hoog
houden, is hun argument. Andere melk
producerende lidstaten zijn vóór afschaffing
of hebben geen mening. Politiek gezien
is de kans klein dat het melkquotum
standhoudt, maar uitsluiten mogen we
het niet.



voorbeeld moeten nemen aan hun
Europese collega’s. De buitenlandse
boer is gericht op geld verdienen.
De Nederlandse boer daarentegen op

zoveel mogelijk melk produceren.
Dat laatste is economisch lang niet
altijd het gunstigste.” <

Vier groeiscenario’s voor het standaardbedrijf en het topbedrijf
Uit tabel 1 blijkt dat een gemiddeld topbedrijf 4,70 euro meer weet te realiseren per 100 kg melk dan het gemiddelde bedrijf. Bij een melk
quotum van 600.000 kg gaat het dan om bijna 30.000 euro op jaarbasis.
De projectgroep ‘Melken in de nieuwe realiteit’ onderzocht de gevolgen van vier groeistrategieën voor een standaardbedrijf en een topbedrijf.
Bij de strategieën is ervan uitgegaan dat de ondernemer investeert in melkquotum, vee, de stal, de melkinstallatie, extra arbeid, mestafzet en
extra loonwerkkosten. In grond wordt niet geïnvesteerd. In tabel 2 staan de uitgangspunten die genomen zijn bij het doorrekenen van de
groeiscenario’s.
Uit de figuren 1 en 2 blijken de grote verschillen in marges tussen de topbedrijven en de standaardbedrijven. Verder blijkt uit de figuren dat laat
groeien een betere optie is dan snel of geleidelijk groeien. Dit wordt veroorzaakt door de hoge quotumprijzen. Zolang de quotumprijs op het
huidige niveau blijft, levert uitstel van de groeiplannen een veel beter langjarig resultaat op dan snelle groei.
Het project ‘Melken in de nieuwe realiteit’ is een initiatief van European Dairy Farmers (EDF, afdeling Nederland), Animal Sciences Group,
Landbouw-Economisch Instituut en Rabobank Nederland.
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Tabel 2. Uitgangspunten voor de berekening van de financiële bedrijfsresultaten.
Kengetal
Melkprijs (€/kg)
Krachtvoerprijs (€/kg)
Ruwvoerprijs (€/ha maïs)
Mestafzet (€/kuub)
Prijs arbeid (€/uur)
Prijs melkquotum (€/kg)
Prijs melkkoe, incl. bijbehorend jongvee (€)
Stal: investering per koeplaats (€)
Melkstal: investering (€) bij 400.000 kg extra melk
Voeropslag: investering (€) bij 400.000 kg extra melk
Rente (%)
Gezinsuitgaven (€)
Vreemd vermogen uitgangssituatie (€/kg melk)
Saldo: opbrengsten minus voerkosten per 100 kg melk (€)



Standaardbedrijf
0,33
0,18
1.400
15
20
0,75 (2009); 0 (2014)
1.500
4.000
€ 28.000
€ 50.000
5,5
30.000
0,9
30

Topbedrijf
idem
idem
idem
5
idem
idem
idem
3.000
idem
idem
idem
idem
0,5
32,5
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