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Totale opbrengsten
(melk, vlees en premies)
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– variabele kosten

– betaalde pachten
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In een bedrijfseconomische boek
houding bereken je de cashflow
(kasstroom) door je bedrijfsuitgaven
af te trekken van je bedrijfs
inkomsten, zonder de leninglasten
(kapitaalaflossingen en rentes) in
rekening te brengen. Wanneer je
voldaan hebt aan alle betalings
verplichtingen (leveranciers …),
bereken je de cashflow door de
zichtrekening van je bedrijf op
1 januari te vergelijken met die van
31 december van hetzelfde jaar.
De terugbetaalde kapitaal
aflossingen en rentes aan je
financiële instelling en eventuele
investeringen tel je erbij.

bo

Wat is cashflow?
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– algemene bedrijfskosten
– lonen
+ of –
inventarisdaling/stijging
van vee en voer

= cashflow

Management
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Je cashflow op een gezond
niveau houden
Waarom daalt de cashflow
op mijn bedrijf?

Als melkveehouder wil je elk jaar een cashflow die jou toelaat om
leningen af te lossen, investeringen te doen, belastingen en sociale
bijdragen te betalen, de uitgaven van het gezin te dekken en
hopelijk nog wat over te houden om te sparen. Maar zo eenvoudig
is dat niet.

en
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2008 is het referentiejaar (100%).
De andere jaren worden hiermee
vergeleken.

Cashflow van de laatste
tien jaar vergelijken

co

Uit de cijfers van de bedrijfseconomische boekhoudingen van gespecialiseerde melkveebedrijven (startmaanden jan en dec) van de laatste 10 jaar
(uitgedrukt per 100 liter melk) kunnen
we de volgende besluiten trekken.
De cashflow per 100 liter was in 2015
en 2016 bijna de helft van 2008 en 2011,
die de hoogste cashflow haalden in de
laatste 10 jaar (zie grafiek links). Toen
het melkquotum in 2015 afgeschaft
werd, noteerden we 2 jaar lang melkprijzen lager dan 30 euro/100 liter.

Natuurlijk heeft de melkprijs een grote
invloed op de cashflow, maar er zijn
meerdere factoren. Zo is de cashflow
van 2018 vergelijkbaar met die van
2009, maar de melkprijs (incl. nabetalingen) uitbetaald in 2018 is 8,30 euro
hoger dan in 2009.

Wanneer je een bedrijfseconomische
boekhouding voert, kan je de cashflow
van je bedrijf opvolgen doorheen de
jaren. Je weet ook duidelijk per onderdeel waar de sterktes en zwaktes van je
bedrijf liggen.
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Sander Hoogstijns, landbouwconsulent Boerenbond

120

Uit de bedrijfseconomische boekhoudingen blijkt dat veel melkveehouders
willen groeien om de dalende cashflow
per 100 liter melk op te vangen. In 2015,
bij de afschaffing van het melkquotum,

2008 is het referentiejaar (100%).
De andere jaren worden hiermee
vergeleken.

zagen we procentueel de grootste groei
van de laatste 10 jaar (zie rechtse
figuur). De productie groeide toen met
11% (per bedrijf 85.000 liter meer melk
dan het jaar voordien). Maar ook de
jaren nadien werd gegroeid met meer
dan 10%.
De variabele en vaste kosten stijgen elk
jaar. De voederkosten bijvoorbeeld zijn
op 10 jaar tijd gestegen met 15% per
100 liter. Dat kunnen we opvangen
door de efficiëntie per liter melk te verhogen. Zo zijn de geproduceerde kg vet
en eiwit op 10 jaar tijd gestegen met
20% per koe. Maar wanneer de kosten ->

Boer&Tuinder • 29 augustus 2019
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Leninglasten
laten zakken

Een andere manier om je cashflow op
peil te houden, is de leninglasten laten
zakken. Wanneer je er bijvoorbeeld in
slaagt om de jaarlasten per 100 liter te
laten dalen, kan je met een kleinere
cashflow toch aan je verplichtingen
voldoen. De figuur hieronder toont de
gemiddelde jaarlasten van de laatste
10 jaar. De jaarlasten zijn de totale jaarlijkse aflossing + intresten voor het
terugbetalen van kredieten.
12
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8

Jaarlast per 100 liter melk
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Vorig jaar noteerden we tussen de Q1- en Q4-bedrijven 1000 euro
per koe verschil op saldobasis (= opbrengsten – variabele kosten),
een verschil dat jaar na jaar groter wordt. Voor een bedrijf met 100
melkkoeien betekent dat een verschil van 100.000 euro. Op dat vlak
zit er voor sommige bedrijven nog wel winst te halen. Bekijk voor
jouw bedrijf waar er nog mogelijkheden liggen. Misschien heb je te
veel jongvee, je ruwvoederwinning is niet goed, de vruchtbaarheid
van je dieren is te laag …
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De plotse daling in de bedrijfstoeslag
heeft vooral te maken met een
wijziging in de uitbetaling van de
premies, waarbij in 2014 volgens het
oude systeem uitbetaald werd tegen
nieuwjaar. In 2015 werd de
vergroening niet voor nieuwjaar
betaald, maar pas in maart van het jaar
nadien. Zo werd er opvallend minder
ontvangen dat jaar.

Groot verschil tussen
uitersten
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Voor melkveehouders die hun cashflow
op peil willen houden, is meer produceren de meest logische oplossing.
Maar je moet dus wel op een efficiënte
manier meer produceren en dat is niet
voor iedereen mogelijk.

5

1

Welke alternatieven zijn er
om je cashflow
te verhogen?

bo

melk gedaald met 9%. In de variabele
voerkosten zien we dat bedrijven
intensiever worden en dus meer voer
moeten bijkopen.
Wanneer een bedrijf meer liters melk
produceert, heeft dat ook gevolgen
voor de bedrijfstoeslag, die op 10 jaar
tijd meer dan gehalveerd werd (zie
figuur ).

2008

per koe verhoudingsgewijs evenveel of
nog meer stijgen wanneer we de melkproductie per koe laten stijgen, heeft
groeien geen enkele zin. Het moet de
bedoeling zijn om efficiënter te melken. In de cijfers van de bedrijfseconomische boekhoudingen zien we tussen
de 25% minst goede en 25% beste
bedrijven een verschil van 30% in de
variabele kosten per 100 liter melk. Dat
is een enorm verschil, al moeten we de
kanttekening maken dat het verschil
het laatste jaar kleiner werd. Ook op de
efficiëntste bedrijven waren de kwaliteit en kwantiteit van de ruwvoeders
namelijk slechter dan andere jaren,
terwijl de teeltkosten van bijvoorbeeld
mais wel rond de 1500 euro blijven.
Bedrijven hebben extra mais aangekocht, en/of krachtvoeders of bijproducten bijgevoederd, om een goed
rantsoen voor het voerhek te krijgen.
Omdat er veel vraag was naar dit soort
producten, was de prijs hoog. Deze
extra kosten wegen natuurlijk zwaar op
de cashflow.
Ook zien we dat de mestafzet op veel
bedrijven gestegen is. De betaalde huur
per ha ruwvoeder is op 10 jaar tijd met
bijna de helft gestegen. Omdat de
intensiteit in liters per ha gestegen is
met 50%, is de kostprijs per 100 liter

Een melkveehouder moet de jaarlasten
en hun evolutie in de volgende jaren
kennen. Vallen er leningen weg? Staan
er investeringen op touw? Overweeg je
een andere aanpak, zoals biolandbouw,
jongveeopfok of afbouw van je bedrijf?
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Van 1 oktober tot 30 november kan je
op het e-loket het areaal van je agromilieumaatregelen voor 2020 verhogen of een nieuwe aanvraag doen.

en

landbouwconsulent
sander.hoogstijns@boerenbond.be

Je kunt je cashflow ook verhogen
of de schommelingen in de cashflow van je melkveebedrijf opvangen door extra inkomsten te genereren. Hiervoor zijn er allerlei
mogelijkheden, bijvoorbeeld een
andere tak (pluimvee …) of een
toegevoegde waarde voor je melk
(verkoop van ijs …). Wanneer je
als ondernemer zo’n mogelijkheid
overweegt, bekijk dan goed de
voor- en nadelen. Welke ondernemerskwaliteiten heb ik hiervoor
nodig? Welke investeringen moeten gebeuren? Laat mijn tijdsbesteding dit toe? … We weten uit
ervaring dat het dikwijls een negatief verhaal wordt voor het bedrijf
en het gezin wanneer niet alle succesfactoren aanwezig zijn. n

ht

Niet iedereen heeft de mogelijkheid
om te genieten van de jongerensteun
uit het GLB, maar een verbintenis voor
agromilieumaatregelen behoort voor
de meeste bedrijven wel tot de mogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld voor
de teelt van gras-klaver jaarlijks
450 euro/hectare premie ontvangen
– bedenk wel dat er ook kosten zijn
voor het aanleggen …

Sander Hoogstijns

er

2

Verbintenis voor
agromilieumaatregelen

3

Extra inkomsten
zoeken

Bo

Zorg er dan voor dat de cashflow voldoende is om aan die verplichtingen te
voldoen.

Maak een goed
bedrijfsplan op
Om een toekomstvisie voor je bedrijf
te kunnen ontwikkelen, moet je de
cashflow van je bedrijf in de laatste
jaren kennen. Zo kan je het effect van
bepaalde factoren uit het verleden
op de cashflow zien. In dit artikel
bekeken we de evolutie voor een gemiddeld bedrijf in de laatste tien jaar,
maar jouw bedrijf zal afwijken van het
gemiddelde.
Wil je met je bedrijf een bepaalde
richting uit – groeien, een tweede
bedrijfstak, verbreding …? Maak dan
eerst een bedrijfsplan op. Bekijk de
eventuele extra inkomsten, maar verlies de kosten en eventuele investeringen niet uit het oog, zodat de extra
opbrengst niet verloren gaat in extra
kosten. Arbeid is op veel melkveebedrijven nu al een knelpunt. Reken ook
deze kosten goed door in het bedrijfsplan. Probeer eerst beter te boeren
en dan meer te boeren.

“Bekijk de mogelijke
extra inkomsten, maar
verlies de kosten en
eventuele investeringen
niet uit het oog.”
Boer&Tuinder • 29 augustus 2019
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