Actuele informatie over land- en tuinbouw

INKOMEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ LAGER MAAR BOVENGEMIDDELD
Jakob Jager
Melkveehouders hebben in 2006 wederom met een lagere melkprijs te maken. Gemiddelde lag de prijs
2,5% onder die van 2005. De daling wordt gecompenseerd door een verhoging van de premie. Vooral
doordat het aantal bedrijven in 2006 is afgenomen, is de melkproductie per bedrijf 5,5% hoger. De prijzen
van de slachtkoeien zijn 20 euro hoger dan vorig jaar en die van de nuchtere kalveren 3%. Wel is de
waardeverandering van het vee (aanwas) in 2006 duidelijk lager dan in 2005. Op melkveebedrijven met
vleesvarkens dragen ook de iets hogere varkensprijzen bij tot een toename van de opbrengsten. De totale
opbrengsten per bedrijf nemen met bijna 1% (1.500 euro) tot ruim 220.000 euro.

Kosten, rentabiliteit en inkomen
Terwijl de kosten van grond, gebouwen en werktuigen naar verhouding sterk stijgen (+6%), komen ook de
voerkosten en in mindere mate de kosten van meststoffen hoger uit. De totale kosten nemen toe met ruim
8.000 euro tot 167.000 euro. Het gezinsinkomen uit bedrijf neemt ten opzichte van 2005 met 6.500 euro
af tot 55.000 euro. Toch ligt dit inkomen nog boven het langjarig gemiddelde (49.000 euro).

Verschil met kwartaalrapportage
In de rapportages van de eerste drie kwartalen, zoals eerder in Agri-Monitor is gepubliceerd, was er sprake
van een toename van het saldo. Dit komt omdat in de kwartaalrapportage geen rekening is gehouden met
de waardeverandering van de veestapel tussen begin- en eindbalans in 2006 (aanwas). Ook nemen de vaste
kosten toe (onder andere energie en kosten voor materiële activa). Daar staat tegenover dat in de
saldoberekening geen rekening is gehouden met de effecten van schaalvergroting.
Tabel 1

Bedrijfsresultaten en inkomen op melkveebedrijven (x 1.000 euro)
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1
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overig (o.a. melkpremie)
28,4
33,6
38,9
16
Totaal betaalde kosten en afschrijving
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v) voorlopig, r) raming
Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.

Resultaten biologische melkveebedrijven gelijk aan de gangbare
In vergelijking met de gangbare bedrijven valt de daling van het inkomen op de biologische bedrijven mee.
Dit wordt veroorzaakt doordat in vergelijking met voorgaande jaren relatief veel meer vraag was naar
biologische melk en dus meer kon worden afgezet. Dit resulteert in een bijna gelijkblijvend gezinsinkomen uit
het bedrijf van 55.500 euro. Dat is ongeveer gelijk aan dat van de gangbare melkveebedrijven.

Stabiel resultaat voor bedrijven met vleesrunderen
Het aantal bedrijven met vleesrunderen in Nederland is vanaf 1990 bijna gehalveerd. Het aantal
vleesrunderen nam in dezelfde mate af zodat de gemiddelde omvang van de betreffende veestapel niet veel
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is veranderd. De groep bedrijven met vleesrunderen is divers. Voor het bepalen van het resultaat worden
alleen bedrijven in beschouwing genomen waarvan 40% van de verkopen van rundvee uit vleesvee bestaat.
Zuivere melkveebedrijven maken dus geen deel uit van deze groep. Er bevinden zich wel veel gemengde
bedrijven met akkerbouw en intensieve veehouderij in de groep met vleesrunderen. Het inkomen van de
betreffende bedrijven blijft gemiddeld in 2006 vrijwel gelijk. De stijgende kosten worden vrijwel
gecompenseerd door hogere opbrengsten. Doordat er meer vleesstieren worden verkocht nemen de
premieopbrengsten ook toe.

Saldo schapenhouderij: gelijk
Vanaf half augustus deden de effecten van de ziekte blauwtong onder de herkauwers van zich spreken. De
vervoersverboden en beperkingen die hiermee samenhingen hadden voor kalenderjaar 2006 slechts
beperkte invloed op de prijsvorming. De prijzen van de lammeren waren de laatste maanden wel lager maar
aan het begin van het jaar nog hoger dan in 2005. De prijzen van de lammeren liggen uiteindelijk iets lager
maar die van de slachtschapen zijn hoger dan in 2005. Dit leidt tot een gelijkblijvende omzet en aanwas. De
totale opbrengsten per ooi blijven hierdoor ook gelijk. De kosten van het voer zijn nauwelijks toegenomen.
De totale toegerekende kosten blijven vrijwel gelijk. Het saldo per ooi blijft onveranderd op 99 euro.

Meer informatie:
Rapport 1.06.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens 2006
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