CIJFERS
die Spreken
melkveehouderij 2019

Voorwoord
In januari 2018 werd het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd
– het nieuwe productieplafond voor de melkveehouder. Een
vervolg op het fosfaatreductieplan, dat in 2017 veel impact had.
Het jaar 2018 zal iedere melkveehouder voorlopig wel bijblijven.
Niet alleen vanwege het nieuwe stelsel, maar ook vanwege de
extreem droge zomer. De natuur liet hierbij zien wat de waarde
van bodemkwaliteit is; verschillen tussen percelen werden
hierdoor goed zichtbaar!
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Het fosfaatrechtenstelsel bepaalde niet als enige het aanzicht
van 2018. Ook andere thema’s kwamen voorbij, zoals grondgebondenheid, biodiversiteit, klimaatdoelstellingen, diverse
zuivelstromen en certificeringscriteria. Daarnaast bracht minister
Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in
september een nieuwe visie uit op de landbouw, waarin de kringlooplandbouw centraal staat. Persoonlijk vind ik de ambitie van kringlooplandbouw in
2030 niet baanbrekend, immers: onze landbouw is een kringloop. Het gaat
om de voedselkringloop, met een verantwoorde productie en consumptie,
waar iedereen een steentje aan bij moet dragen; de gehele maatschappij dus.
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Het vertalen van alle ontwikkelingen naar je eigen bedrijf hoef je zeker niet
alleen te doen. De bedrijfskundige van Alfa ondersteunt jou graag bij je
persoonlijke tocht over die bochtige weg met risico’s, om tijdig de juiste
keuzes te maken. Deze Cijfers die Spreken geeft je daarbij stof tot nadenken,
om wellicht nieuwe keuzes te maken en veranderingen in je bedrijf door te
voeren.

Hans de Bie
Marktmanager Food & Agri
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Het jaar 2018 kende wederom veel veranderingen en aandachtspunten.
Daardoor denk ik weleens: wanneer komt er een periode van rust? Die rust is
moeilijk te vinden in onze huidige maatschappij, waarin alles steeds sneller en
complexer wordt. Ook ik zit op die ‘snelweg’. Maar juist in de hectiek is het
belangrijk om ook momenten te pakken waarop je zaken rustig kunt overdenken. Ik pak daarvoor mijn racefiets, om ‘mijn hoofd leeg te fietsen’. Met de
frisse wind om mijn hoofd komen vele gedachten voorbij. Ondertussen geniet
ik dan met volle teugen van het mooie Nederlandse landschap, wat door de
agrarische sector wordt onderhouden. Dat geeft een gevoel van trots.
Op de lange polderwegen waar ik fiets, kom ik soms scherpe bochten tegen,
waarbij ik flink in de remmen moet. Af en toe trekken donkere wolken over en
met een beetje pech valt daar een pittige bui uit op een stukje van mijn route.
Die route stippel ik van tevoren uit, maar ik pas deze onderweg regelmatig
aan, afhankelijk van de wind en mijn conditie. Met het ondernemen in de
melkveehouderij gaat het net zo. Rem je op tijd af voor gevaarlijke situaties,
kom je zware tijden goed door? Heb je je einddoel goed in het vizier én
voldoende slagkracht om dat te bereiken? Maar ook: pak je de mooie kansen
die voorbijkomen?
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Analyse 2018 melkveehouderij:

Focus verschuift van kwantiteit
naar kwaliteit - van bulk naar
meerwaarde
Rick Hoksbergen, Relatiemanager Alfa Leeuwarden
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een extreem droge zomer. Eentje
die we niet snel zullen vergeten en die – veel ondernemers – ook veel
geld gekost heeft. Daarnaast was 2018 het eerste jaar dat er rekening
moest worden gehouden met de fosfaatrechten. Deze uitdagingen
moesten worden aangegaan met een melkprijs die iets boven het
langjarig gemiddelde uitkwam. Maar voelde iedereen deze hogere
melkprijs in de portemonnee?

D

e cijfers van 2018 bieden een blik op het
verleden, maar moeten vooral worden gebruikt
voor een visie op de toekomst. Wat geweest is,
is geweest. Maar een bekend gezegde luidt: ‘Als
je blijft doen wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd
al kreeg.’ Het is dus zaak om goed terug te kijken naar de
gerealiseerde cijfers, om daaruit de lessen voor de toekomst
te trekken. De sector en de maatschappij ontwikkelen zich
in hoog tempo. Daar moet je als ondernemer je eigen weg
in vinden en in mee-ontwikkelen en veranderen.

Melkstromen

De vorige uitgave van Cijfers die Spreken bevatte een
uitgebreid artikel over de diversificatie van melkstromen.
Daarin zijn in 2018 grote stappen gezet. Naast de al
bestaande weidemelk en bijvoorbeeld Weide Weelde,
kwam in 2018 onder andere A-Ware met de AH-melk-

stroom en FrieslandCampina met de Top Zuivellijn. Dit
naast de verdere uitrol van VLOG-melk. Veel van deze
melkstromen brengen een plus op de basismelkprijs met
zich mee, waarbij die plus in 2018 nog niet op het volle
niveau zat. Toch zien we al een enorme spreiding in de
betaalde fabriekstoeslagen in het melkgeld. Vergelijken
we de hoogste en de laagste toeslag met elkaar, dan zit
daar ruim 5 cent per kg melk tussen – biologische bedrijven
niet meegerekend.
De 25% bedrijven met de hoogste fabriekstoeslagen
ontvangen een plus van 3,6 cent per kg melk, terwijl de
25% bedrijven met de laatste fabriekstoeslagen uitkomen
op 0,2 cent per kg melk. Voor een opbrengstverschil van
3,4 cent kun je wel wat kosten maken. Een plus op het
melkgeld gaat namelijk nagenoeg altijd gepaard met extra
kosten. Waar die kosten voor gemaakt worden, is sterk
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afhankelijk van de eisen die horen bij de specifieke
melkstroom. In de praktijk zien we dat een deel van de
bedrijven deze extra kosten in het verleden al had. Alleen
waren ze (nog) niet in de gelegenheid geweest om deze
extra kosten om te zetten in extra opbrengst.
De fosfaatrechten hebben in de praktijk de focus verlegd
van ‘per kg melk’ richting ‘per koe’. Het is belangrijk om
– naast een goede melkprijs – een hoge opbrengst per koe
te realiseren. De 25% bedrijven met de hoogste melkopbrengst per koe realiseren een opbrengst van € 3.911
per koe tegen een gemiddelde van € 3.390 (tabel 1). De top
kan dit realiseren door veel kg melk per koe te melken, maar
20% van deze topbedrijven realiseert die hoge opbrengst
door de hoogste melkprijs. Kortom, er leiden meerdere
wegen naar Rome.

negatief uitkomt: - € 0,64 per 100 kg melk. Deze negatieve
aanwas heeft wel voor extra liquiditeit gezorgd.
Ondanks deze externe factoren is de gemiddelde leeftijd
van de melkkoeien de afgelopen drie jaar redelijk stabiel
op 4.08 jaar gebleven. De leeftijd bij afvoer is wél gedaald.
Deze was in 2016 nog 5.11 jaar, maar daalde in 2017 naar
5.09 jaar en in 2018 naar 5.08 jaar. Dit betekent dat de
oudste koeien minder oud worden. Hoe kan het dan dat
de gemiddelde leeftijd van de veestapel wel stabiel blijft?
Het is vooral de krimp in jongvee die hiervoor gezorgd
heeft. Het aandeel jongvee liep in de afgelopen 5 jaren
terug van 67% naar 48%. Hierin zit een kleine toename
van externe opfok. De kosten voor externe jongvee-opfok
zijn verdubbeld, maar bedragen gemiddeld nog slechts
€ 3.017 per bedrijf. Wel een forse stijging, maar het aandeel
bedrijven dat hiervan gebruikmaakt, blijft beperkt tot
zo’n 15%.

TABEL 1

Melkopbrengsten
Melkopbrengsten
per 100 kg melk

Kg melk

Vet %

Eiwit %

per koe			

Melkopbrengsten
per koe

25% hoogste melkopbrengsten / 100 kg melk

39,68

8.564

4,52

3,66

3.397

25% laagste melkopbrengsten / 100 kg melk

34,61

9.461

4,31

3,50

3.277

25% hoogste melkopbrengsten / koe

37,36

10.504

4,26

3,50

3.911

25% laagste melkopbrengsten / koe

36,34

7.860

4,41

3,57

2.838

Hoe gaat dit voor de toekomst uitpakken? Het blijft moeilijk
– zo niet onmogelijk – om dit te voorspellen. Toch laten
de ontwikkelingen wel zien dat er een groeiende markt is
voor een plus op het melkgeld. Welke melkstroom bij jouw
bedrijf, en ook bij jou past, is echt persoonlijk. Daarnaast
is het afhankelijk van de mogelijkheden in jouw nabije
omgeving. De maatschappij verlangt echter wel dat iedere
ondernemer bewust bezig is met biodiversiteit en milieu.
Het is daarom belangrijk om een bewuste keuze te maken,
en om deze ook goed uit te kunnen leggen. Als het verhaal
in de markt aanslaat, ontstaat er een melkstroom met een
plus. Daar zitten de kansen voor jou als ondernemer.

Duurzame veestapel

De levensduur van de melkkoeien is een van de doelen die
afgesproken zijn in de Duurzame Zuivelketen. Nu zijn de
afgelopen twee jaren (2017 én 2018) beide niet representatief als het gaat om de levensduur van koeien. Het
fosfaatreductieplan, gevolgd door de fosfaatrechten in
2018, heeft ertoe geleid dat veel koeien moesten worden
afgevoerd. Dit was gedwongen afvoer, dus geen afvoer
vanwege verslechterde klauwgezondheid, uiergezondheid
of vruchtbaarheid – oorzaken die omschreven zijn bij het
doel van de Duurzame Zuivelketen. Deze gedwongen
afvoer en krimp van de veestapel heeft ertoe geleid dat
de aanwas van de veestapel voor het tweede jaar op rij

Met 48% jongvee en een gemiddelde afkalfleeftijd van
vaarzen van ruim 25 maanden is er elk jaar ruimte om
23% van de koeien te vervangen. De afkalfleeftijd van de
vaarzen bleef de afgelopen jaren stabiel, hoewel op dit punt
wel winst te behalen is. Het afgelopen jaar is 3% van de
koeien gestorven, zodat er nog maar ruimte is om 20% van
de koeien te verkopen. In 2018 werd 25% van de koeien
verkocht. Hier zit een uitdaging voor de toekomst, want ook
voordat de fosfaatregels intraden, bevond het vervangingspercentage zich omstreeks dit niveau. Als de keuze is gemaakt
om minder jongvee aan te houden, dan zal de komende
jaren ook echt ingestoken moeten worden op behoud van
de oudere koeien. Slaagt dat niet, dan zal er vee moeten
worden aangekocht om de veestapel op peil te houden.

Extensivering

Vanuit wetgeving wordt er steeds meer gestuurd op de
koppeling van mestproductie met mestplaatsingsruimte.
Nieuw is dat de markt daar nu ook op aanstuurt. Nieuwe
melkstromen leggen soms ook een maximum in het aantal
kg melk per ha op. En daar komt na 2020 het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog bij. De
geluiden daarover gaan ook meer naar groene diensten en
biodiversiteit.

De intensiteit in melk per ha is de afgelopen jaren redelijk
stabiel gebleven (tabel 2). In 2018 is deze zelfs weer licht
gestegen. Door een hogere melkproductie per koe en
minder jongvee was er ruimte om te ‘intensiveren’. Kijken
we naar het aantal graasdiereenheden per ha, dan zijn deze
de afgelopen drie jaar met zo’n 5% gedaald. Reken je dit
door naar de fosfaatproductie per ha, dan is de daling nog
wat groter.
TABEL 2

Intensiteit

Melk / koe
Percentage jongvee
Kilogram geproduceerde melk / ha
Graasdiereenheden / ha
Fosfaatproductie / ha

2018

2017

2016

9.114

8.858

8.545

48

54

59

17.320

16.994

17.258

2,91

2,95

3,08

97

98

104

Ten aanzien van de intensiteit is de spreiding groot. De 25%
meest intensieve bedrijven melken zo’n 22.900 kg melk
per ha. De 25% meest extensieve bedrijven melken daarentegen zo'n 13.000 kg melk per ha. Je kunt je voorstellen dat
deze twee groepen anders reageren op eisen ten aanzien
van intensiteit.
De uitdaging bij extensivering zit in de financiën. Als je
weinig kosten maakt, kun je ook volstaan met minder
opbrengsten. Echter, het verschil is erg groot. De 25%
meest intensieve bedrijven (kg melk / ha) hebben een veel
grotere omzet per ha dan de 25% meest extensieve
bedrijven (tabel 3). Dit verschil in omzet kunnen de
extensieve bedrijven niet compenseren door te besparen
op de kosten bij de teelt van het ruwvoer. Deze besparing
wordt deels gerealiseerd door weidegang. Het aandeel
weidegang is bij de extensievere bedrijven circa 92%. Dit
bespaart kosten en heeft bijgedragen aan het halen van
de landelijke doelstelling van 81,2% weidegang. Het lagere
krachtvoergebruik is ook een belangrijke besparing voor
de extensieve bedrijven. De besparing per 100 kg melk is
slechts 2,4 kVEM krachtvoer, maar per ha is het verschil
aanmerkelijk groter.
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TABEL 3

Intensief versus extensief
25% meest

25% meest

intensieve

extensieve

bedrijven

bedrijven

verschil

Dit is momenteel nog afwachten. Ondertussen zien we wel
een bewustwording ten aanzien van het feit dat duurzame
bedrijfsvoering sterk afhankelijk is van een gezonde bodem.
Organische stof en bodemleven zijn twee belangrijke
indicatoren waar je als ondernemer op kunt sturen.

Belastingdruk

Omzet / ha

9.341

5.782

3.559

Kosten eigen ruwvoer / ha
(fiscale basis)

1.240

818

422

Aankoop voer / ha

2.490

1.196

1.294

Als het gaat om overige bedrijfskosten, weten de extensieve bedrijven hun kosten ook laag te houden. Waar
extensieve bedrijven een fiscaal resultaat realiseren van
€ 50.800 per volwaardige arbeidskracht (VAK), moeten
intensieve bedrijven genoegen nemen met een fiscaal
resultaat van € 38.400 per VAK.
Daar komt de vraag nog bij wat straks de invloed wordt
van het nieuwe GLB? Welke diensten en welke indicatoren
worden er gebruikt om het nieuwe GLB vorm te geven?

Een van de nadelen waar extensieve (of extensiverende)
bedrijven tegenaan lopen, is de fiscale behandeling van
eigendomsgrond. Doordat grond niet slijt, kan deze niet
worden afgeschreven, terwijl vaak wel een deel van de
financiering van de grond moet worden afgelost. Door het
ontbreken van fiscale afschrijving op de grond, moet deze
aflossing worden betaald uit de winst. Fiscaal tellen alleen
betaalde pacht of betaalde rente als kosten van de grond.
De kosten bij erfpacht zijn erg contractspecifiek. Om die
reden blijven deze hier buiten beschouwing.
Per saldo wordt echter gemiddeld 1 cent meer afgelost
(tabel 4) dan dat er fiscaal wordt afgeschreven. Het is dan
de uitdaging om vanuit de cashflow (winst + afschrijvingen)
eerst belasting te betalen, daarna af te lossen, waarna er
nog iets moet overblijven voor je eigen inspanningen.

TABEL 4

Afschrijvingen en aflossing
2018

2017

2016

2015

2014
7,95

Afschrijvingen

4,73

5,49

4,48

5,74

Waaronder afschrijving gebouwen

2,14

2,66

2,10

2,31

2,41

Aflossing

5,86

5,07

4,70

4,88

5,05

financiering /

afschrijvingen

privé

financierings-

liquiditeits-

lasten

marge

TABEL 5

Financieringsintensiteit
kg melk			
Gemiddeld

1,23

4,73

4,35

8,81

0,03

25% hoogste financiering

1,95

5,50

4,02

11,19

-1,49

25% laagste financiering

0,56

3,80

4,67

6,18

0,78

Daarnaast zijn er steeds meer gebouwen die op de bodemwaarde belanden, waardoor er niet meer afgeschreven
kan worden. Een deel van de bedrijven kan sturen met de
willekeurige afschrijving op een MDV-stal. Dit was te zien
in de afschrijvingen op gebouwen in 2017, die toen zo’n
€ 0,50 per 100 kg melk hoger waren dan in 2018 en 2016.
Hiermee wordt de fiscale druk vooruitgeschoven.
In de resultaten van 2018 zien we een grote spreiding in
het fiscale resultaat. Uitgedrukt per VAK is de spreiding
van de onderste 25% zo’n € 6.300 en dit loopt op naar zo’n
€ 97.500 bij de bovenste 25%. Nu is het aantal VAK iets
anders dan het aantal ondernemers dat we bij de belastingaangifte meerekenen. Maar met het fiscale resultaat van de
top ligt er wel een uitdaging. Als ondernemer wil je zoveel
mogelijk geld in het bedrijf gebruiken – en dus beperkt
belasting betalen. Wanneer je enige drijfveer om te
investeren het drukken van inkomstenbelasting is, is dat
niet verstandig. De investering moet in het bedrijf en in je
eigen strategie iets toevoegen. Voor de onderste 25% ligt
de uitdaging op het realiseren van voldoende cashflow.

Financiering

Een toenemende belastingdruk heeft ook invloed op de
financierbaarheid van het bedrijf. Een hogere belastingdruk
is een hogere privé-onttrekking, waardoor er minder geld
beschikbaar is voor rente en aflossing. Met een gemiddelde
financiering van € 11.000 per koe, of € 1,23 per kg melk, is
de financiering in Nederland stevig. In Europees verband
zijn alleen de bedrijven in Denemarken zwaarder gefinancierd. Bij de 25% zwaarst gefinancierde bedrijven in
Nederland loopt de financiering zelfs op naar zo’n € 18.000
per koe. Deze financiering wordt gemiddeld in 23,5 jaar
afgelost. Dat is net iets korter dan de streefwaarde van
diverse banken.

Een kwart van de bedrijven lost hun leningen in gemiddeld
37 jaar af. Daar ligt een forse uitdaging, zeker nu de banken
meer nadruk leggen op een ‘acceptabele’ aflossingssnelheid.
Gemiddeld zal er sneller moeten worden afgelost, wat in
veel gevallen vanuit de winst zal moeten worden betaald.
Dit beeld zien we ook in de cijfers van 2018. Ondanks het
feit dat de melkprijs zo’n € 2 per 100 kg melk boven het
langjarig gemiddelde uitkwam, was de liquiditeitsmarge
€ 0,03 per 100 kg melk (tabel 5). De 25% bedrijven met
de hoogste financiering eindigden met een negatieve
liquiditeitsmarge. Ondanks hogere afschrijvingen – en dus
een lagere belastingdruk – bleef er niet voldoende geld
over.
Opbouw van eigen vermogen kan uitgedrukt worden als
‘besparingen’. De besparingen zijn de winst minus de
privé-onttrekkingen, inclusief de betaalde belasting. De
hogere afschrijvingen en de lagere privé-onttrekkingen bij
de zwaar gefinancierde bedrijven resulteren in besparingen
van € 19.000 per bedrijf. De 25% bedrijven met de laagste
financiering realiseren een besparing van € 30.000 per
bedrijf. Deze vermogensopbouw is belangrijk voor toekomstige investeringsverplichtingen. Zo loopt Noord-Brabant
voorop met de verscherpte eisen ten aanzien van ammoniakemissie. Maar in het algemeen kan worden gesteld dat de
technische levensduur van investeringen korter zal zijn dan
in het verleden. Denk in dat kader ook aan de consequenties van de aangescherpte emissie-eisen en de verplichte
investering in energiebesparende maatregelen. Deze zorgen
ervoor dat investeringen sneller afgeschreven en afgelost
moeten zijn. En wat gaat er nog komen aan de hand van de
klimaattafels en de CO2-normering?
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2018: het jaar van het kantelende landschap
Het jaar 2018 was een jaar dat zich kenmerkt door een geleidelijke
omslag van denken over de manier waarop we onze landbouw
hebben ingericht. Wie de voelsprieten overeind heeft staan,
zag die verandering al een tijdje aankomen.

Met deze toekomstige investeringen in het achterhoofd
stelt de bank hogere eisen aan de rentabiliteit, waardoor je
als ondernemer een hogere solvabiliteit nodig hebt. Door
te werken aan een hogere solvabiliteit (% eigen vermogen),
bouw je een buffer op die later kan worden benut. De
financieringslasten (rente en aflossing) zijn de afgelopen
3 jaren echter gestaag toegenomen. Waarbij de betaalde
rente elk jaar daalt en de aflossingen elk jaar iets toenemen.
De spreiding hierin is groot. Daarbij moet worden opgemerkt dat de bedrijven met de hoogste financiering per kg
melk niet meteen ook de bedrijven zijn met de hoogste
financieringslasten. De 25% bedrijven met de hoogste
financieringslasten betalen jaarlijks € 13,06 per 100 kg
melk aan rente en aflossing. Dit is ruim 1/3e deel van het
melkgeld. De bedrijven die zo stevig aflossen verdienen een
pluim, want zij bouwen in een hoog tempo aan hun eigen
vermogen.
In de cijfers zien we dat de 25% bedrijven met de hoogste
financieringslasten minder geld uitgeven in het bedrijf. De
kritieke melkopbrengst exclusief financieringslasten komt
€ 2 per 100 kg melk lager uit. Een hoge(re) druk vanuit de
bank helpt dus ook om scherp op de kosten te letten.

Internationale concurrentie

De gemiddelde kritieke melkopbrengst komt uit op € 37,25
per 100 kg melk. Hierbij zijn het eigen vermogen en de eigen
arbeid niet gewaardeerd, maar is wel rekening gehouden
met de privé-onttrekkingen. In Europees verband ondersteunt Alfa de Nederlandse afdeling van de European Dairy
Farmers. De internationale vergelijking wordt gemaakt op

basis van de bedrijfseconomische cijfers. Daarbij wordt
geen rekening gehouden met de privé-onttrekkingen of de
betaalde rente. In de bedrijfseconomische kostprijs wordt
gerekend met de berekende rente op het totaal vermogen
en wordt de eigen arbeid gewaardeerd. Het gemiddelde
Nederlandse bedrijf komt daardoor uit op een bedrijfseconomische kostprijs van zo’n € 42,96 per 100 kg melk.
Europees gezien zit Nederland met zo’n kostprijs in de
staartgroep van het peloton. Maar een kwart van de
bedrijven heeft een kostprijs – inclusief alle berekende
kosten – van € 35,64 per 100 kg melk. In de toekomststrategie van je bedrijf moet je hier rekening mee houden.
Als de huidige bedrijfsopzet (die resulteert in een lage
kostprijs) en de omgeving het toelaten, kan een bedrijf de
internationale concurrentie goed aan. Maar word je door
de omgeving gedwongen om extra investeringen te doen
– wat kostprijsverhogend werkt – of resulteert jouw
bedrijfsopzet in een hogere kostprijs? Dan zou je in dat
laatste geval de internationale concurrentie moeten
aangaan met een onderscheidend product. Daar hebben
we in Nederland de perfecte infrastructuur voor. Aan jou
als ondernemer de taak om een wel overwogen keuze te
maken uit de verschillende paden naar de toekomst. En dat
binnen de kaders die de partijen om jou heen aan je stellen,
zoals de bank, overheid, maatschappij, enzovoorts. Voor
iedere ondernemer ziet dat kader er anders uit. Maar aan
jou de uitdaging om binnen dat kader iets moois te creëren
vanuit jouw ondernemerschap.

Alhoewel in de landbouwstrategie van Mansholt in
voorgaande jaren sterk en succesvol is ingezet op
efficiency en volumes – en daarmee een kostprijs
gestuurde productie – werden ook de keerzijdes van dat systeem steeds beter zichtbaar. De
alarmbellen gaan al een tijdje: verlies van biodiversiteit,
mestproblemen, stikstofoverschotten, vervuild grondwater of landbouwchemicaliën. Allemaal onderwerpen
die niet aan de rol van de landbouw voorbijgegaan zijn.
Onze zo efficiënt ingerichte omgeving staat mede
hierdoor onder permanente druk van verandering.
De afstand tussen landbouw en natuur nam in al die
Mansholt-jaren ook toe. Rijke landschappen werden
productielandschappen en het sentiment veranderde.
Bewoners ervaren ‘landschapspijn’ door de verdere
verstedelijking en intensivering van het grondgebruik.

Nieuwe landbouwvisie minister Schouten

2018 was ook het jaar van de nieuwe landbouwvisie
van minister Carola Schouten van LNV. En van de
boeren die in een Trouw-onderzoek aangaven anders
– duurzamer – te willen produceren. En zo kantelde
langzaam het denken over de toegevoegde waarde van
onze landbouw. Van focus op kwantiteit naar focus op
kwaliteit. Van bulk naar meerwaarde. Die verandering
raakte diep, omdat hij misschien wel te laat is ingezet en
we te lang hebben gewed op het Mansholt 1.0-paard.
Dat was ook succesvol; alle erfbetreders rond de boer
hadden hun verdienmodel erop afgestemd. Maar nu het
Mansholt-schip de stenen onder de kiel voelt schuren,
is er een grotere wil tot verandering. Daardoor zijn
initiatieven ontstaan om ons voorbij de landschapspijn
te brengen, om een brug te slaan tussen landbouw en
natuur. Waardoor de consument duurzaam geproduceerd voedsel tegen een kleine meerprijs kan kopen.

uitspreken om de traditionele landbouw te laten
kantelen naar een meer circulaire, natuurinclusieve
landbouw. Die verandering krijgt steeds meer body.

Kanteling ingezet

Rond de zomer van 2019 wordt het implementatieplan
van minister Carola Schouten verwacht. Zij zal ongetwijfeld inzetten op een stevige aanpak van ons
landelijk gebied, om daar gebiedsgericht klimaat,
biodiversiteit en wateropgaves te combineren. Met het
Klimaatakkoord als belangrijke hefboom. Deze ontwikkeling geeft onzekerheden voor de sector. De plusjes
voor de melkstroom hier en daar zijn het begin van
verandering. De sector moet er rekening mee houden
dat deze Mansholt 2.0-visie doorzet. Steeds meer
partijen – overheden, financiers, universiteiten en
boeren – zullen gaan bekijken op welke manier ze in die
verandering een rol kunnen spelen. In zo’n kantelend
landschap kun je maar beter anticiperen en meebewegen. Dat zullen ook de erfbetreders doen, die de sector
in diezelfde zoektocht zullen ondersteunen – met ook
voor hen nieuwe verdienmodellen.

Fase Mansholt 2.0

En zo wandelt de sector – niet zonder kleerscheuren en
gedoe – de Mansholt 2.0-fase binnen. Een variant van
landbouw, die sterk gericht is op toegevoegde waarde
en die de balans respecteert tussen de leefomgeving en
haar bewoners. Marktinitiatieven van de grote zuivelaars,
banken die voorzichtig anders financieren. Overheden
die van provincie tot provincie steeds meer de wens

Klaas Sietse Spoelstra, strategisch veranderaar bij Nij-sicht,
onder andere initiatiefnemer Kening fan ’e Greide en actief
in diverse regionale en landelijke projecten rond veranderingen in de landbouw.
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Hoe winnen we het verloren
concurrentievermogen terug?
Nederlandse melkveehouders voelen een grote passie voor
hun koeien en zijn goed in veemanagement. Daarbij biedt
het vele hoogwaardige grasland rond het erf een groot
natuurlijk voordeel1; een goede basis om koeien efficiënt
te laten grazen of te voeren in een systeem met een
gemiddelde melkproductie. Zo stond de Nederlandse
melkveehouderij er ongeveer tien jaar geleden voor, op
grond van de gegevens van de European Dairy Farmers.

TABEL 1

Aanvullende kerncijfers van EDF en nationale cijfers

Nederlandse melkveehouders hanteerden hiermee een
tamelijk concurrerend systeem, vergeleken met buurlanden.
Een eenvoudig en veilig systeem, benadrukten Nederlandse
EDF-veehouders nog eens tijdens het EDF Congres in 2008
in Groningen. Maar de wereld is veranderd; de Nederlandse
melkveehouderij heeft moeten inleveren op haar concurrentievermogen. Wat nu?

Land

Schuldenlast, in € per koe

Ha grond per GVE,

Nationale melkdichtheid

EDF-gemiddelde, CoP 2018

EDF-gemiddelde, CoP 2018

per ha OCG, liter, 2016

NL

12.270

0,39

7.744

BE

4.852

0,37

2.786

FR

3.080

0,60

816

DE

3.422

0,53

1.864

DK

16.125

0,51

1.989

Ontwikkeling concurrentiepositie

GRAFIEK 1

					
			

Ontwikkeling van de melkproductie per
koe en de volledige economische kosten
per koe (excl. kosten melkquotum) in de
afgelopen 9 jaar. 			
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Verandering van het gemiddelde break
even-point van de 20 Nederlandse
EDF-bedrijven in de afgelopen 9 jaar.
2008/09
Break-even, NL - Ø
31,0 cent/kg MM

2016/17
Break-even, NL - Ø
37,4 cent/kg MM

9.024

4.122

3.715

4.097

8.282

3.886

3.945

8.436

3.904

8.382 kg MM/koe

9.701

GRAFIEK 2

4.053

9.113

9.401

3.798

8.848 kg MM/koe

3.283
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Hoogste 20%

Laagste 20%

Break-even = Melkprijs waarbij de bedrijfseconomische
kostprijs volledig vergoed wordt (excl. quotumkosten).

2009

2015

2016

2017

2018

20 in Nederland gevestigde EDF-bedrijven
31 gevestigde EDF-bedrijven in de buurlanden
(België, Frankrijk, Denemarken en Duitsland)

Ook de ‘maatschappelijke voordelen’ van grasland mogen niet onvermeld blijven, namelijk: begrazing ten behoeve van verbetering van het
dierenwelzijn. Grasland als een potentiële C02-opslag en een potentiële bron van biodiversiteit. Dit kan bijzonder belangrijk worden in het kader van
de discussie over klimaatverandering, biodiversiteit en dierenwelzijn.
2
De grondprijzen en het deel van de grond die eigendom is van veehouders, is bij Nederlandse EDF-bedrijven veel groter dan bij EDF-bedrijven in de
buurlanden.
1

De cijfers in de EDF Cost of Production Comparison (bedrijfseconomische kostprijsvergelijking) laten zien hoe de
concurrentiepositie van de Nederlandse EDF-bedrijven zich
ontwikkelde ten opzichte van die van hun EDF-collega’s
(grafiek 1). Deze positie is verslechterd. Een belangrijke
oorzaak daarvan zijn de sterk gestegen kosten van de
Nederlandse bedrijven in de afgelopen tien jaar (grafiek 2).
Op de eerste plaats zijn dat de vaste kosten. Door de hoge
arbeidsintensiteit binnen de melkveehouderij, in combinatie
met de hoge prijs voor arbeid in Nederland, hebben veel
melkveehouders geïnvesteerd in gebouwen, technologie
en de uitbreiding van hun veestapel. Nederlandse melkveehouders hadden zich – met het afschaffen van de melkquotering in het vooruitzicht – voorbereid op een situatie
waarin zij meer koeien zouden houden, in moderne
gebouwen.
In afwachting van volledige productievrijheid wakkerde het
enthousiasme bij Nederlandse veehouders aan, waardoor zij
in hoge mate bereid bleken om risico’s te nemen. Hierdoor
hebben zij zich – in vergelijking tot de andere EDF-bedrijven – sneller ontwikkeld. Regels vanuit de Nederlandse
belastingwetgeving, de hoge waarde van het land dat zij in
eigendom hebben2 en de lage rente van de afgelopen jaren
stimuleerden hen om te investeren. In combinatie leidde
dit tot een ongelooflijk hoogopgelopen schuldenlast van
veehouders (tabel 1). Helaas hebben de randvoorwaarden
zich anders ontwikkeld dan werd verwacht...
Het huidige hoge kostenniveau dwingt de Nederlandse
EDF-veehouders om meer melk te produceren binnen de
huidige bedrijfsopzet. Op die manier is het mogelijk om de
productiekosten weer terug te brengen naar een concurrerend niveau. Maar dit zal lastig worden, vanwege de
volgende redenen:
• de melkdichtheid per ha OCG (oppervlakte cultuurgrond)
is in Nederland extreem hoog; deze ontwikkeling is ook
niet recent (tabel 1);

• grond is schaars en Nederlandse veehouders gebruiken
de grond al zeer intensief;
• verdere verhoging van de veebezetting om ongebruikte
productiecapaciteit te benutten, is nauwelijks mogelijk.
Dit gaat namelijk (opnieuw) gepaard met hogere kosten
voor het kopen van extra fosfaatrechten.

Uitdagingen intensivering productie

Het intensiveren van de productie (meer melk per koe)
brengt uitdagingen met zich mee, waarbij fosfaatrechten
ook een rol spelen. Bovendien heeft verhoging van de
intensiteit consequenties voor het productiesysteem. De
toenemende behoefte aan krachtvoer – om een hogere
melkproductie mogelijk te maken – resulteerde voor
Nederlandse EDF-bedrijven in een aanzienlijke stijging van
hun directe kosten. Hierdoor is het voerrendement gedaald,
terwijl dit voorheen altijd een sterk punt van de Nederlandse
EDF-bedrijven was. Misschien zou er meer snijmaïs moeten
worden gebruikt om die hogere intensiteit te bereiken,
maar dat gaat dan weer ten koste van grasland. En het
aandeel blijvend grasland is bij de Nederlandse EDFbedrijven in de afgelopen tien jaar al met 10% gedaald.
Hoe kan de Nederlandse melkveehouderij uit deze zelf
gegraven valkuil klimmen? Wat zal het aanzicht van de
Nederlandse melkveehouderij zijn over tien jaar? En meer
specifiek: hoe ga jij als melkveehouder de komende jaren
het meeste halen uit de passie en het gevoel voor je koeien,
jouw moed en het grasland?

Steffi Wille-Sonk
Researcher European
Dairy Farmers
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Conclusie na 1 jaar fosfaatrechtenstelsel:

Meeste veehouders weren
zich goed met fosfaatrechten
Ina Visser, Bedrijfskundig adviseur Alfa Barneveld

Het fosfaatreductieplan bepaalde in belangrijke mate het aanzicht
van 2017, met alle bijkomende voorwaarden, referenties, periodieke
heffingen en bonussen. Maar na dit veelbewogen jaar keerde de rust
niet terug: op 1 januari 2018 werd het stelsel van fosfaatrechten van
kracht. Dit nieuwe stelsel daagde iedere melkveehouder uit om er zijn
eigen weg in te zoeken – zonder door het productieplafond te breken.
De invoering hiervan heeft veel teweeggebracht, maar de meeste
veehouders weren zich goed. Dit en meer blijkt uit de uitgebreide
fosfaatenquête onder onze melkveehouders.

H

et doel van het fosfaatrechtenstelsel is dat de
productie van fosfaat onder het sectorplafond
van 84,9 miljoen kg komt én blijft. De voorlopige
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) tonen aan dat de melkveehouderij in 2018 onder het
fosfaatplafond komt. De verminderde fosfaatproductie is
toe te schrijven aan een daling van het aantal melkkoeien
en jongvee en de toename van het aantal stoppende
melkveehouders.

redenen voor een bezwaar of verzoek om ophoging waren
onjuiste gegevens (melkproductie, vee-aantallen, oppervlakte
grond en fosfaattoestand), bijzondere omstandigheden
(bijvoorbeeld ziekte van de ondernemer) of een individuele
disproportionele last (door investering in uitbreiding).
Van elke 10 verzoeken/bezwaarschriften zijn er 6 (deels)
goedgekeurd, 2 afgewezen en wachten er nog 2 op een
definitieve beslissing. Dit betekent voor een groep
bedrijven nog een periode van onzekerheid.

Beschikte fosfaatrechten

Koop en lease

Begin januari 2018 werden de eerste beschikkingen
fosfaatrechten verzonden naar de melkveehouders. Van de
respondenten bleek bijna de helft voldoende fosfaatrechten
toegekend te hebben gekregen voor hun huidige veestapel.
Een kwart van hen had hun overschot aan fosfaatrechten
inmiddels verkocht of verleased. Ongeveer 40% van alle
melkveehouders heeft actie ondernomen richting RVO om
meer fosfaatrechten toegekend te krijgen. Belangrijke

Ongeveer 50% van de respondenten gaf aan dat er te
weinig fosfaatrechten aan hen zijn toegekend. Om binnen
de fosfaatruimte te blijven, hebben de meeste bedrijven
(zie figuur 1 op pagina 16) hun melkveestapel ingekrompen
(68%), minder jongvee aangehouden (52%) of de melkproductie per koe verhoogd (24%). Daarnaast heeft
driekwart van alle bedrijven fosfaatrechten gekocht of
geleased.
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FIGUUR 1

Toegepaste maatregelen om tekort aan fosfaatrechten
op te vangen
Inkrimpen
melkveestapel
Verhogen levensduur
melkkoeien
Aanhouden minder jongvee door
lager vervangingspercentage
Uitbesteden
jongveeopfok
Verhogen gemiddelde
melkproductie per koe
Samenwerking aangaan
met andere ondernemer

Aanmelding bij fosfaatbank
Voor bedrijven die grondgebonden zijn, komt in 2019
wellicht de mogelijkheid om zich aan te melden voor de
fosfaatbank. De fosfaatrechten uit de fosfaatbank zijn
afkomstig van de 10% afroming bij transacties. Een
aanvraag voor een ontheffing van kilogrammen fosfaat is
alleen mogelijk wanneer een melkveehouder een positieve
productieruimte heeft. Dit houdt in: de fosfaatruimte op
15 mei 2019 minus de hoeveelheid geregistreerde fosfaatrechten. Jonge landbouwers krijgen bij deze regeling
voorrang bij de loting. De definitie van jonge landbouwer
is gelijk aan de definitie hiervan in het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. De ontheffing wordt voor vijf jaar
afgegeven en in dat tijdsbestek moet je grondgebonden
blijven.
Afbouwen of stoppen
In 2019 zal er ook een groep melkveehouders zijn, die gaat
afbouwen of stoppen. Maar als je dit wilt doen, op welke

Aankopen of leasen
van fosfaatrechten

termijn ga je dan afbouwen of stoppen? Wellicht zijn er
mogelijkheden om niet in één keer met de Belastingdienst
af te hoeven rekenen. Hierbij kun je denken aan het
aangaan van een samenwerking met een andere melkveehouder, waarbij deze andere melkveehouder in termijnen
de fosfaatrechten koopt. Een andere mogelijkheid is om
met een derde een ‘leaseovereenkomst met optie tot koop’
aan te gaan (zie kader).

Ten slotte

Heeft de uitkomst van de enquête ons verrast? Nee, dat
niet direct. De meeste veehouders zijn er in het eerste jaar
van het fosfaatrechtenstelsel – ondanks alles – goed in
geslaagd om hun fosfaatproductie af te stemmen op hun
fosfaatplafond. Wel is het van belang om blijvend aandacht
te hebben – en houden – voor een goede fosfaatplanning
en tijdig actie te ondernemen in de bedrijfsvoering.

Anders, namelijk ...

0%

10%

20%

30%

Bij verkoop en verlease van fosfaatrechten wordt in de
regel 10% afgeroomd. Uitzonderingen hierop zijn overdrachten in familieverband, bij erfopvolging, of lease binnen
een kalenderjaar. Van alle transacties ging 80% gepaard met
afroming. Bij andere overdrachten is niet afgeroomd, omdat
er sprake was van koop binnen de familie (8%) of 1-jarige
lease (12%).
De redenen van aankoop of lease kunnen voor een ieder
verschillend zijn. Voor de meesten was het opvangen van
de generieke korting op de fosfaatrechten de hoofdreden
(68%). Ook de gestegen melkproductie per koe was voor
bedrijven een reden om fosfaatrechten te kopen of te
leasen (48%). Bedrijven waar op 2 juli 2015 minder melkvee
aanwezig was dan beschikbare stalruimte (36%) hebben
hierdoor ook fosfaatrechten gekocht of geleased. Dit
geldt ook voor melkveehouders die na 2015 hun bedrijf
hadden uitgebreid (22%).
De meeste transacties vonden plaats in het eerste en
laatste kwartaal van 2018. In de periode januari-maart,
met ruim een vijfde van alle transacties, gaat het veelal om
overdrachten waarvoor in 2017 al afspraken zijn gemaakt.
Of om stakers die aan het begin van het jaar hun fosfaatrechten op de markt hebben gebracht. De helft van alle
fosfaatoverdrachten vond plaats in de periode oktoberdecember, met een duidelijke piek in de laatste weken van
het jaar. De transacties aan het eind van het jaar hadden
vooral betrekking op kleinere porties en gebeurden
hoofdzakelijk via lease.
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70%
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Prijsontwikkeling fosfaatrechten

De verwachtingen van de koop- en leaseprijzen waren
nogal hooggespannen. Want hoe gaan de prijzen zich
gedurende het jaar ontwikkelen en wanneer moet je dan
actie ondernemen? Eind september en begin oktober lag de
top van de verkoopprijs rond de € 275 per kg fosfaat. Eind
december lag deze prijs rond de € 200 per kg. De leaseprijs
startte in 2018 rond de € 30 per kg, waarna deze ging
stijgen tot ongeveer € 70 per kg in september en daarna
zakte deze tot ongeveer € 30 per kg eind december.
Tot nu toe is er in 2019 een rustige handel in fosfaatrechten. De eerste noodzaak om te kopen is in 2018 al gedaan.
Kopers wachten dit jaar af wat de prijs gaat doen. Zij gaan
wellicht kleinere partijen kopen, om te voorkomen dat ze
dit jaar de hoofdprijs gaan betalen.

Fosfaatrechten in 2019

Al is het op dit moment nog rustig met de aan- en verkoop
van fosfaatrechten of de lease/verlease ervan, toch geeft
40% van de respondenten aan dit jaar wel fosfaatrechten te
willen kopen of leasen. Indien de aankoop van fosfaatrechten
te maken heeft met de groei van het bedrijf in de komende
jaren, dan worden ook andere uitdagingen/belemmeringen
belangrijk. In dat kader worden vooral de vraagstukken
genoemd rondom milieu en klimaat, grond-gebondenheid,
financiële middelen en arbeid. Een goede fosfaatplanning
kan je helpen om tijdig bij te sturen en geeft je een indicatie
hoeveel fosfaatrechten er nog nodig zijn om de fosfaatruimte
niet te overschrijden. De meeste melkveehouders hebben
via hun eigen managementsysteem inzicht in de fosfaatplanning en gaan hier ook tijdig mee aan de gang.

Fiscale (on)mogelijkheden bij overdracht
fosfaatrechten
Arjan de Jong, Bedrijfskundig adviseur Alfa IJsselstein

Bij verkoop van fosfaatrechten
loop je risico dat de winst
hierop meteen belast
wordt voor de
inkomstenbelasting/
vennootschapsbelasting.
Dit geldt zowel in het
geval de gehele koopsom in
termijnen betaald mag worden als bij een (in de praktijk
vaak genoemde) huurkoopconstructie. In het laatste
geval gaat weliswaar de eigendom pas over na betaling
van de laatste termijn, maar heeft deze opzet niet tot
gevolg dat de fiscale winstneming ook uitgesteld wordt.
Een alternatief hiervoor is om de fosfaatrechten te
verleasen en/of in termijnen te verkopen.
Indien dit niet gewenst is kan directe winstneming ook
op een andere manier worden voorkomen. Bij langdurige verlease/verhuur van fosfaatrechten waarbij
de leaser (huurder) na afloop van de overeengekomen
leaseperiode de mogelijkheid heeft om de rechten te
kopen, vindt winstrealisatie namelijk pas plaats bij dit
daadwerkelijke verkoopmoment. Het moet echter
gaan om een koopoptie van de leaser en niet om een
koopverplichting. Als bij aanvang van de leaseperiode al
duidelijk is dat leaser verplicht is om de fosfaatrechten

na afloop te kopen, heeft dit ook directe fiscale
afrekening van de verkoopsom tot gevolg.
Van belang hierbij is dat juiste juridische en
fiscale afspraken rondom lease en
de mogelijkheid tot koop
worden gemaakt
tussen partijen.
De Belastingdienst heeft
standpunten ingenomen wanneer bij lease met
koopoptie geen sprake is van directe fiscale afrekening.
Zo is bepaald hoe de minimale koopoptie moet worden
berekend en hoe lang de maximale duur van de lease
mag zijn. Dit zijn belangrijke factoren die meegenomen
moeten worden in de advisering aan melkveehouders
die om bedrijfseconomische redenen niet direct de
fosfaatrechten willen verkopen.
Daarnaast heeft de Belastingdienst aangegeven
wanneer er bij verkoop van onbenutte fosfaatrechten
toch sprake kan zijn van toepassing van de herinvesteringsreserve (andere wijze van uitstel belastingheffing) en welke rol de omzetbelasting
speelt bij overdracht van
fosfaatrechten.
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Krimp veestapel door fosfaatregelingen
Jeroen van den Hengel, Stafmedewerker Bedrijfskunde Alfa Wageningen
In aanloop naar het einde van de melkquotering werd
vanaf begin 2015 een duidelijke toename zichtbaar in
het aantal koeien (zie figuur 2). Waar in 2014 op het
gemiddelde melkveebedrijf nog 100 melkkoeien aanwezig waren, groeide dit in 2015 naar gemiddeld 107
en in 2016 naar 115 stuks. In de jaren 2014-2016 was
het aantal aanwezige stuks jongvee constant, maar daalde
de gemiddelde jongveebezetting per 10 melkkoeien van
7 naar 6 als gevolg van de grotere melkveestapel.
Het fosfaatreductieplan 2017 leidde tot een forse krimp

van het aantal melkkoeien, met een gemiddelde afname
van 5 dieren per bedrijf. Door een relatief grotere daling
van het aantal stuks jongvee nam de gemiddelde
jongveebezetting in 2017 af tot 5,5 stuks jongvee
per 10 melkkoeien. In 2018, na invoering van de
fosfaatrechten, is de gemiddelde melkveestapel met
nog eens 2 koeien gedaald tot 108. In het afgelopen
jaar is er opnieuw minder jongvee aangehouden en de
jongveebezetting ligt inmiddels onder de 5.

FIGUUR 2

Ontwikkeling melkveestapel
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Belang van een contract
Tineke Hoekstra, Juridisch adviseur Alfa Leeuwarden
Mondelinge afspraken tussen partijen zijn praktisch maar kunnen ook
vervelend uitpakken, met als gevolg dat een gang naar de rechter snel
gemaakt is. Schriftelijke vastlegging van afspraken is daarom beter.
Zodoende weten partijen wat hun rechten en verplichtingen zijn, waarop
zij vervolgens kunnen anticiperen.
Fosfaatrechten vertegenwoordigen al gauw een groot financieel en bedrijfseconomisch
belang. Zekerheid voor beide partijen is dan noodzakelijk. Een praktijkvoorbeeld hiervan is
het blokkaderecht van de bank. Een bank kan als hypotheekhouder van de overdragende
partij, onder voorwaarden, tot maximaal 180 dagen de overgang van fosfaatrechten
tegenhouden. Het gevolg hiervan is dat de verkrijgende partij (koper dan wel leaser) de
fosfaatrechten (tijdelijk) niet kan gebruiken terwijl hij deze mogelijk wel al betaald heeft.
Een ander voorbeeld is de eigendom van de rechten. Is degene die claimt eigenaar te
zijn wel daadwerkelijk bevoegd om de rechten over te dragen? Recentelijk nog heeft de
rechter uitspraak gedaan over mogelijke aanspraken op fosfaatrechten in pachtsituaties.
Dit zijn allemaal factoren waar zorgvuldig onderzoek naar moet worden gedaan. Alfa kan
je hierbij van dienst zijn.
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Nadenken over arbeidsuren, uitbesteden of automatiseren en voerkwaliteit

Welk systeem van gemengd voeren
past het beste bij jouw bedrijf?
Bor Houwers, Bedrijfskundig adviseur Alfa Zelhem
Elke melkveehouder is dagelijks bezig om zijn dieren het beste voer voor te
schotelen, dat ze zo goed mogelijk opnemen. In de zomer wordt er alles aan
gedaan om het voer zo goed mogelijk in de kuil te krijgen. Dan volgt de uitdaging: ervoor zorgen dat de koe het voer zo efficiënt mogelijk omzet in melk,
zonder dat dit voorafgegaan wordt door voederverliezen of broei. Deze parameters werken door in de voerkosten per kilogram melk, net als de kosten van
het voersysteem. Voeren is een belangrijke, dagelijks terugkerende taak, die
zo efficiënt mogelijk moet worden uitgevoerd. Bedrijven met een groeiende
melkveestapel, een voersysteem dat aan vervanging toe is en waar geworsteld
wordt met de factor arbeid, houden veelal hun voersysteem tegen het licht.
Waar kan het efficiënter, slimmer en goedkoper?

B

innen het segment gemengd voeren variëren de
kosten. De meerkosten voor gemengd voeren, die
vooral bestaan uit investeringen in mechanisatie,
moeten via een goedkoper rantsoen en betere
voerbenutting worden terugverdiend. Een voersysteem
moet bij een bedrijf en de ondernemer passen. Dit hangt
niet alleen samen met de omvang van de veestapel, maar
ook met onder andere (erf)inrichting, rantsoen en beschikbare arbeid.
Alfa heeft de kosten van gemengd voeren voor vijf
systemen vergeleken:
• autonome voerrobot;
• geautomatiseerd mengsysteem;
• zelfrijder;
• voermengwagen;
• loonvoeren.
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De goedkopere systemen van voeren (bijvoorbeeld met een
blokkendoseerwagen) zijn buiten de vergelijking gehouden,
omdat deze niet te vergelijken zijn met het systeem van
gemengd voeren.

Standaard uitgangspunten

De berekening is gemaakt voor een melkveebedrijf met
120 stuks melkvee en 60 te voeren pinken (tabel 1). De
melkproductie bedraagt 9.000 kg melk per koe. Voor de
prijzen van brandstoffen, arbeid, verzekering en rente zijn
dezelfde uitgangspunten gekozen. Er is bij alle systemen
rekening gehouden met 12 minuten arbeidstijd per dag om
de kuil open te maken en bij te werken. Daarnaast worden
eveneens 12 minuten per dag toegerekend aan het
aanschuiven van het voer (geen voeraanschuifrobot). De
aanschaf en doorberekening van de kosten voor een trekker
en/of shovel zijn voor 70% toegerekend aan het voeren.
Ervan uitgaande dat deze machines ook voor andere
doeleinden worden gebruikt.
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TABEL 1

TABEL 2

Bedrijfsgegevens

Arbeidstijd

		
Totaal dieren

180

Waarvan melkvee

120

Waarvan te voeren jongvee

60

Autonome voerrobot
Werkzaamheden kuil

Geautomatiseerd mengsysteem
0,20

Werkzaamheden kuil

0,20

		
Kuil klaarzetten (2x/week) 0,30
Productie per koe
Totaal kg melk geproduceerd

9.000
Controle voerkeuken

1.080.000

Zelfrijder

Voermengwagen

Rente

Werkzaamheden kuil

0,20

Werkzaamheden kuil

0,20

Laden + voeren

0,75

Laden + voeren

1,00

Aanschuiven

0,20

Aanschuiven

0,20

€ 0,10

Brandstofprijs per liter

€ 1,00

Uurloon arbeid
Trekker toegerekend aan voeren

Werkzaamheden kuil

0,20

Aanschuiven

0,20

0,25

		

Totaal uren per dag

0,20

Totaal uren per dag

0,75

Totaal uren per dag

1,15

Totaal uren per dag

1,40

Totaal uren per dag

0,40

Totaal uren per jaar

73

Totaal uren per jaar

274

Totaal uren per jaar

420

Totaal uren per jaar

511

Totaal uren per jaar

146

3%

Energieprijs per kWh

€ 25,00

Totale arbeidskosten

€ 1.825

Totale arbeidskosten

€ 6.844

Totale arbeidskosten

Geautomatiseerd mengsysteem

Zelfrijder

€ 10.494

Totale arbeidskosten

€ 12.775

Totale arbeidskosten

€ 3.650

70%

Lader toegerekend aan voeren

70%

Verzekering

0,5%

TABEL 3

Investeringen in voersystemen
Autonome voerrobot
Voersysteem

€ 250.000

Div. aanpassingen erf

€ 5.000

Voersysteem

€ 140.000

Voerkeuken

€ 50.000

Div. aanpassingen erf
Lader

Zelfrijder

Voermengwagen
€ 165.000

€ 5.000

Trekker (2e hands)

€ 35.000

Lader

€ 40.000

Mengwagen

€ 35.000

Loonvoeren

€ 40.000

Totaal investeringen

€ 255.000

Totaal investeringen

€ 235.000

Totaal investeringen

€ 165.000

Totaal investeringen

€ 110.000

Totaal investeringen

€-

Totaal toeg. voeren

€ 255.000

Totaal toeg. voeren

€ 223.000

Totaal toeg. voeren

€ 165.000

Totaal toeg. voeren

€ 87.000

Totaal toeg. voeren

€-

Arbeidstijd

23

Loonvoeren

+ schoonhouden
Basis uitgangspunten

|

De kosten die samenhangen met een bepaald voersysteem
worden in belangrijke mate bepaald door de factor arbeid.
Wie arbeid moet inhuren, betaalt al snel € 25 per uur.
Wanneer er met personeel wordt gewerkt en elk arbeidsuur
betaald moet worden, zijn efficiency en zo snel mogelijk
werken van nog groter belang dan wanneer de ondernemer
de werkzaamheden zelf invult. Er is daarom onderscheid
gemaakt tussen de kosten inclusief en exclusief arbeid.
Wanneer er wordt gekeken naar de arbeidstijd van de
verschillende systemen, valt het grote verschil in totale
uren op jaarbasis op. Er zijn 146 uur benodigd wanneer
het voeren wordt uitbesteed tegenover 511 uur bij het
zelf voeren met een voerwagen en lader (tabel 2).

Loonvoeren

De kosten van loonvoeren lopen erg uiteen en zijn
afhankelijk van het rantsoen. In de praktijk ligt de range
tussen de 30 en 40 cent per koe per dag. Voor het voeren
van (ouder) jongvee is 15 cent per dier per dag aangehouden; het jongvee wordt vaak om de dag gevoerd. Er zijn
verschillende manieren waarop loonvoerbedrijven de
kosten berekenen. Het ene loonvoerbedrijf doet dit op
basis van het aantal minuten voeren, het andere op basis
van het aantal keren laden per voerbeurt. De afweging om
het vee te laten voeren door een loonwerker zal eenvoudiger worden wanneer er al meer werk wordt uitbesteed.
Bij loonvoeren is het van belang dat het erf zo efficiënt
mogelijk is ingericht. Daarbij is het noodzakelijk dat de
loonwerker (dagelijks) direct aan de slag kan. Loonvoeren
brengt als risico met zich mee dat het voeren bij een
eventuele uitbraak van dierziekten weer in eigen beheer
moet worden gedaan. Hier staat echter tegenover dat een
flinke investering achterwege kan blijven.
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overwegen waard zijn. Met een autonome robot kunnen
ook de kosten voor een voerkeuken worden gereduceerd,
omdat het voer vers uit de kuil komt. Nu is er vaak een
aanzienlijke investering in infrastructuur nodig. In de
berekening (tabel 3) is daarom € 55.000 aangehouden
voor de investeringen in de voerkeuken en het erf.

|
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De adviseurs van Alfa kunnen je aan de hand van een
rekenmodel inzicht geven in de kosten van verschillende
voersystemen en je zo begeleiden in de zoektocht naar
het optimale voersysteem voor jouw bedrijf.

Bedrijfsspecifieke doorrekening

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten komt de
trekker met voermengwagen als goedkoopste voersysteem
uit deze vergelijking – wanneer de factor arbeid buiten
beschouwing wordt gelaten (tabel 4). Dit is niet door te
vertalen naar elk bedrijf, aangezien hier te veel factoren
van invloed zijn. Voor het bepalen van de beste optie is een
bedrijfsspecifieke doorrekening noodzakelijk. Uiteindelijk
zullen niet de laatste euro’s van de mechanisatiekosten de
doorslag geven. Dit overzicht is puur gericht op kosten voor
melkveebedrijven met een omvang van 120 melkkoeien,
waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele
andere voordelen. Denk daarbij aan een betere voeropname of fiscale voordelen. Bij specifieke machines is
het namelijk mogelijk om gebruik te maken van de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving
milieu-investeringen (Vamil) of subsidie voor jonge
landbouwers.

TABEL 4

Doorberekening voerscenario's (jaarlijkse kosten)
Zelfrijder

De aanschaf van een zelfrijder is kostbaar: zo’n € 165.000
om 120 stuks melkvee en 60 pinken te voeren (tabel 3).
Voor de grootte van een zelfrijder of mengwagen is
uitgegaan van één m3 per 6,5 te voeren koeien (incl.
jongvee). In de praktijk blijkt dat het onderhoud en de
totale jaarkosten samenhangen met hoe er met de machine
wordt omgegaan. Met andere woorden: de chauffeur van
de machine bepaalt deels de jaarkosten van een zelfrijder.
Deze lopen dan ook sterk uiteen per bedrijf. De kosten van
een zelfrijder zijn in de berekening meegenomen voor één
bedrijf. In de praktijk komt het voor dat de zelfrijder met
meerdere collega’s samen wordt aangeschaft; op deze
manier kunnen de kosten worden gesplitst. Gebruikers
van dit systeem noemen vaak als voordelen een strakke
snijwand, niet hoeven op- en af te stappen van verschillende machines, schoon werken (geen voerverlies bij het
laden) en secuur laden (kilogrammen).

Voermengwagen

In de praktijk wordt vaak voor een voermengwagen
gekozen, omdat de benodigde trekker en lader ook voor
andere doeleinden inzetbaar zijn. Bij deze manier van
voeren zijn de brandstofkosten verreweg het hoogst met
€ 6.570 per jaar. Het onderhoud, toegerekend aan het
voeren, van de combinatie bedraagt bij benadering € 2.625
per jaar en is het laagst, wanneer er voor voeren in eigen

Autonome voerrobot

beheer wordt gekozen. Qua techniek is deze optie dan ook
het meest simpel en minst storingsgevoelig. Daarentegen
vraagt het gebruik van de voermengwagen wel de meeste
arbeidstijd.

Automatisch voersysteem

Wanneer arbeid een beperkende factor is op het bedrijf,
wordt vaak gedacht aan een automatisch voersysteem om
op arbeid te kunnen besparen. Bij de analyse valt op dat er
bij voeren door een automatisch voersysteem nog steeds
relatief veel arbeid benodigd is, namelijk bijna een kwart
van de totale jaarkosten van een automatisch voersysteem.
Deze arbeid zit met name in het bijhouden van de kuilen en
het vol zetten van de voerkeuken. Het grote voordeel van
een automatisch voersysteem is dat er eenvoudig en
nauwkeurig verschillende rantsoenen gevoerd kunnen
worden aan groepen dieren. De investering in een automatisch voersysteem wordt nog interessanter wanneer er
goed werkende autonome voerrobots op de markt komen,
waarmee de arbeidskosten grotendeels wegvallen. Deze
zijn nu nog schaars en erg storingsgevoelig; fabrikanten
lijken te worstelen met de techniek. Het autonome
voersysteem is in de vergelijking meegenomen voor een
volledig beeld. Een autonome voerrobot kan grofweg
interessant zijn vanaf 150 koeien, maar kan ook bij sterk
groeiende bedrijven met een omvang daaronder het

Geautomatiseerd mengsysteem

Voermengwagen

Loonvoeren

Onderhoud

€ 7.650

Onderhoud

Onderhoud

€ 4.950

Onderhoud

€ 2.625

Melkvee / koe / dag

€ 0,35

Brandstof (3 l/u)

€ 8.760

Brandstof (8 l/u lader)

€ 876

Brandstof (16,5 l/u)

€ 4.517

Brandstof (18 l/u)

€ 6.570

Pinken / pink / dag

€ 0,15

Energie (7.000 kWh)

€ 700

Afschrijving (10 jr.)

€ 13.200

Afschrijving (10 jr.)

€ 7.000

Rente

€ 1.050

Afschrijving (15 jr.)

€ 15.300

€ 4.200

Zelfrijder

Rente

€ 3.443

Afschrijving (15 jr.)

Verzekering

€ 1.275

Rente

€ 3.456

Verzekering

€ 1.115

Arbeid

€ 6.844

Arbeid

€ 1.825

€ 12.693

		

Rente
Verzekering

Arbeid

€ 1.980
€ 825

€ 10.494

Verzekering

Arbeid

Totaal loonwerk

€ 18.615

€ 438

€ 12.775

Arbeid

€ 3.650

		
		
		

Totaal

€ 38.253

Totaal

€ 29.884

Totaal

€ 35.966

Totaal

€ 30.458

Totaal

€ 22.266

Totaal excl. arbeid

€ 36.428

Totaal excl. arbeid

€ 23.040

Totaal excl. arbeid

€ 25.472

Totaal excl. arbeid

€ 17.683

Totaal excl. arbeid

€ 18.616

per dier / dag

€ 0,58

per dier / dag

€ 0,45

per dier / dag

€ 0,55

per dier / dag

€ 0,46

per dier / dag

€ 0,34

per dier / dag excl. arbeid € 0,55

per dier / dag excl. arbeid € 0,35

per dier / dag excl. arbeid € 0,39

per dier / dag excl. arbeid € 0,27

per dier / dag excl. arbeid € 0,28

per kg melk

per kg melk

per kg melk

per kg melk

per kg melk

€ 0,035

per kg melk excl. arbeid € 0,034

€ 0,028

per kg melk excl. arbeid € 0,021

€ 0,033

per kg melk excl. arbeid € 0,024

€ 0,028

per kg melk excl. arbeid € 0,016

€ 0,021

per kg melk excl. arbeid € 0,017
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Melkveehouder
en fiscus
Arne de Beer, Senior belastingadviseur Alfa Wageningen

Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2019

Heeft de fiscus nog wel hart voor de boeren? Je vraagt het je af als je het
nieuwe besluit landbouwproblematiek leest, dat eind vorig jaar is uitgebracht.
Bijzondere goedkeuringen, zoals die voor pachtersvoordelen en afzonderlijke
doorschuiving van productierechten, zijn zonder pardon geschrapt. Aan de
andere kant is de landbouwvrijstelling er gelukkig nog steeds. Een aandachtspunt is de toepassing van de landbouwvrijstelling bij erfpachtfinanciering.
Er is meer fiscale ruimte om zelf zonnepanelen op je grond te gaan exploiteren.
Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt over fiscale aspecten van fosfaatrechten.
Niet over alles zijn wij het als adviseurs met de fiscus eens. Genoeg fiscale
ontwikkelingen die voor jou als melkveehouder de moeite waard zijn.

H

et pachtersvoordeel is in de agropraktijk een
begrip. Waar het in de kern om gaat, is dat als
een pachter de gepachte grond tegen waarde
in verpachte staat overneemt, hij een voordeel
heeft. Dit voordeel is het verschil tussen de vrije waarde
en de waarde in verpachte staat. Daar gebeurt niet direct
iets mee. Pas als de landbouwgrond later wordt verkocht,
ontstaat er winst. Het pachtersvoordeel valt dan vrij. Voor
het pachtersvoordeel geldt niet de landbouwvrijstelling,
omdat het niets te maken heeft met de waardeverandering
van de gronden zelf (binnen de agrarische bestemming).
Om deze pijn te verzachten, was er een goedkeuring bij
verpachtingen in verband met bedrijfsopvolging binnen de
familie. Dit zogenoemde tweede pachtersvoordeel mocht
op basis van een besluit buiten de belastingheffing blijven.
De goedkeuring is inmiddels ingetrokken voor landbouwgronden die op 30 juni 2019 niet door de pachter in
juridische eigendom zijn verkregen. Dit betekent dat
pachters binnen de familie nog (wat) tijd hebben. Als ze
de juridische eigendom van de gronden op tijd overnemen,
blijft voor het pachtersvoordeel nog de goedkeuring gelden.
Lukt dat niet, dan is het als ‘next best’ nog de moeite waard
om te kijken naar een herwaardering met de landbouwvrijstelling, als dat niet al eerder is gebeurd.

VOORBEELD PACHTERSVOORDEEL
Zoon heeft het melkveebedrijf van zijn ouders overgenomen.
In het kader van deze bedrijfsopvolging blijft hij 10 hectare
weiland van zijn ouders (regulier) pachten.
Hij neemt de grond vóór 1 juli 2019 in verpachte staat over
van zijn ouders (en wordt eigenaar). Hierdoor valt hij nog onder
de goedkeuring voor het tweede pachtersvoordeel.
Stel dat de zoon dit land in 2029 verkoopt (en onder het hoogste
belastingtarief valt). Wat is voor hem dan het fiscale voordeel
van de goedkeuring?
Vrije waarde (wevab)
Waarde in verpachte staat (stel: 60%)
(Tweede) pachtersvoordeel
Bespaarde inkomstenbelasting
over tweede pachtersvoordeel
(tarief 2021 e.v.)

€ 600.000
- € 360.000
€ 240.000

€ 106.000

Als de zoon geen eigenaar van de grond wordt vóór 1 juli 2019,
betaalt hij als hij later verkoopt of staakt circa € 106.000
belasting over het pachtersvoordeel.
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Naast een tweede pachtersvoordeel bestond er ook nog
een eerste pachtersvoordeel. Dit gaat om de situatie waarin
er buiten de familiekring wordt gepacht en overgenomen.
Dit pachtersvoordeel is niet vrijgesteld, maar kan worden
doorgeschoven naar de bedrijfsopvolger. Geen verplichte
afrekening bij de bedrijfsoverdracht dus. Ook deze goedkeuring is ingetrokken, met dezelfde overgangsregeling
tot en met 30 juni 2019. Melkveehouders die pas na
30 juni 2019 juridisch eigenaar worden, kunnen de directe
afrekening over het eerste pachtersvoordeel nog steeds
voorkomen. Ze moeten dan bij de bedrijfsoverdracht kiezen
voor de wettelijke doorschuiving van alle stille reserves.

Afzonderlijke doorschuiving productierechten
niet meer mogelijk

Productierechten zijn veel waard. In de melkveehouderij
gaat dat met name om de fosfaatrechten. Bij bedrijfsopvolging hebben ondernemers in de basis twee keuzes:
• de stille reserves afrekenen met de Belastingdienst. Vaak
wordt de stakingswinst dan zoveel mogelijk omgezet in
een lijfrente;
• als bedrijfsoverdrager doorschuiven naar de bedrijfsopvolger, die (ten minste 36 maanden) medeondernemer
is. De opvolger neemt de boekwaarde over en daarmee
ook de belastingclaim.
Voor landbouwers bestond er nog een tussenmogelijkheid:
het gehele productierecht (zoals: het gehele fosfaatrecht)
doorschuiven én over de andere stille reserves afrekenen.
Die mogelijkheid van ‘partiële doorschuiving’ is nu ingetrokken. Voor veel melkveehouders zal dat in de praktijk
betekenen dat ze moeten kiezen voor de wettelijke
doorschuiving van alle stille reserves (zowel op fosfaatrechten, landbouwgronden als gebouwen). Een beperking
in de mogelijkheden is in de regel geen verbetering.
Dit is een bijzonder aandachtspunt voor melkveehouders
die een fosfaatmaatschap zijn aangegaan, met de bedoeling
om na 36 maanden samenwerking fosfaatrechten door te
schuiven. Alleen de fosfaatrechten doorschuiven lukt straks
niet meer. Naar verwachting is een wettelijke doorschuiving
(van een gedeelte van de onderneming) nog wel mogelijk.
Dan moet naast de fosfaatrechten ook het vee aan de
voortzetter worden overgedragen. Werk je als melkveehouder met een fosfaatmaatschap? Houd er dan rekening
mee dat de doorschuiving na de samenwerkingsperiode
niet meer is gegarandeerd, maar aan meer voorwaarden
moet voldoen.

Zonneweide zelf exploiteren naast melkveehouderij

Verschillende landbouwers zijn bezig met plannen voor
zonnepanelen op het land. Even los van de wenselijkheid
en de juridische vraagstukken is er nu iets meer ruimte op
fiscaal gebied. Dat is relevant voor landbouwers die op hun
eigen land zelf gaan investeren in energieproductie met
zonnepanelen en als het ware een tweede onderneming
naast het landbouwbedrijf beginnen. Volgens de fiscale
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regels moet dan de ondergrond van de panelen uit de
landbouwonderneming naar de energieonderneming
worden overgebracht. Het gevolg zou een forse belastingaanslag over de meerwaarde (boven de agrarische bestemming) van de landbouwgrond zijn. Het is nu goedgekeurd
dat de ondergrond van de zonnepanelen in het landbouwbedrijf mag blijven, en dat de afrekening over de meerwaarde wordt uitgesteld naar de toekomst. Let op dat
er nog diverse andere fiscale aandachtspunten zijn. Denk
daarbij aan het risico dat je geen landbouwvrijstelling meer
hebt voor de ondergrond van de zonnepanelen. Heb je
minder dan tien jaar terug de landbouwgronden met de
vrijstelling overdrachtsbelasting gekocht, dan moet je deze
overdrachtsbelasting alsnog betalen.

Erfpachtfinanciering en problemen met
landbouwvrijstelling

De laatste tijd zien we dat er weer meer erfpachtfinancieringen worden afgesloten. Het erfpacht-arrest uit
1996 keurt de verwerking goed van erfpacht met een
geïndexeerd terugkooprecht als een (geïndexeerde)
geldlening. Dit zie je als volgt terug in je jaarrekening:
• De landbouwgrond blijft tegen de boekwaarde op de
balans staan.
• Aan de andere kant van de balans staat de (geïndexeerde)
geldlening.
• De betaalde erfpachtcanon en de index van de geldlening vormen jaarlijkse kosten.
Wat nu als de blote eigendom later wordt teruggekocht
en de landbouwgrond wordt doorverkocht? Lang was de
overtuiging dat de hele waardestijging dan was vrijgesteld.
De Belastingdienst is het daar niet mee eens. Alleen
voor de waardestijging van het erfpachtrecht krijg je als
verkopende melkveehouder de landbouwvrijstelling. We
wachten op een uitspraak van de rechter. Er zit direct een
aandachtspunt in voor jou als melkveehouder wanneer je
een nieuwe erfpachtfinanciering (met terugkooprecht)
aangaat. Denk na wat voor jou de beste keuze is. Je mag
het recht namelijk ook als erfpachtrecht activeren. Dat kan
voordeliger zijn. Je hebt dan geen aftrek van de index op de
lening, maar je loopt niet het risico dat de index later alsnog
(mogelijk zwaarder) wordt belast.

Fiscale discussiepunten fosfaatrechten

Over de fiscale gevolgen van fosfaatrechten zijn veel dingen
duidelijk, maar er lopen ook allerlei discussies. Mogelijk zit
hier een mooie mogelijkheid voor jou bij.

Fosfaatrechten afschrijven per maand of voor
een heel jaar?

Afschrijven op fosfaatrechten is door de minister goedgekeurd, naar een einddatum van 31-12-2027. Het maakt
dus uit wanneer je als melkveehouder je fosfaatrechten
aankoopt. Er wordt gerekend met maanden. Hoe later je
aanschaft, hoe korter de afschrijvingsperiode. Schafte je
bijvoorbeeld voor € 109.000 ‘onbenutte’ fosfaatrechten
aan op 1-12-2018, dan mag je in 2018 afschrijven:

1/109 = € 1.000. Daarna schrijf je € 12.000 per jaar af.
Daar zit ook gelijk een aardig discussiepunt. Want de
‘onbenutte’ fosfaatrechten die in 2018 zijn aangekocht,
hebben toch nut voor het hele jaar 2018 en niet alleen voor
de laatste maand? Wij vinden dat er veel voor te zeggen is
dat in zo’n geval 12/120 = € 10.900 in 2018 mag worden
afgeschreven. Ben je een melkveehouder die de discussie
hierover met de Belastingdienst wel wil aangaan, dan
helpen we je graag.

Herinvesteringsreserve mogelijk voor verkoop
onbenutte fosfaatrechten in 2018

In 2018 verkochten veel melkveehouders hun ‘onbenutte’
fosfaatrechten om er – voor een lagere prijs – ‘benutte’
fosfaatrechten voor terug te kopen. Het lijkt logisch om
de boekwinst op de verkoop af te boeken op de aankoop
(zodat belasting betaling wordt uitgesteld). Na enige
discussie blijkt de Belastingdienst dit inderdaad toe te
staan. Als voorwaarde stellen ze dat je de reële bedoeling
moet hebben om het geheel toegekende fosfaatrecht
duurzaam in je melkveehouderij te gaan gebruiken. Een tip
is dus – als je in deze situatie verkeert – om de verkoopwinst met een herinvesteringsreserve op de nieuwe
aankoop af te boeken. De aangekochte benutte fosfaatrechten kun je overigens pas gaan afschrijven als je ze in
gebruik neemt, als er na afboeking van de herinvesteringsreserve nog iets af te schrijven valt.

Boete overschrijding fosfaatrechten is niet
aftrekbaar

Heb je een solidariteitsheffing onder het fosfaatreductieplan 2017 betaald, dan is die aftrekbaar van je winst. Het
is namelijk geen ‘echte’ boete. Misschien wat verwarrend,
maar de (strafrechtelijke) geldboete vanwege overtreding
van de Meststoffenwet in 2018 en later is juist weer niet
fiscaal aftrekbaar.

Kosten fosfaatreferentie ten laste van de winst
2017?

Wanneer je als melkveehouder in 2017 via een bedrijfsoverdracht de fosfaatreferentie op naam van de overdrager
hebt gekregen, heb je daarna in 2018 ook de fosfaatrechten toegekend gekregen. De Belastingdienst ziet de
uitgaven in 2017 daarom als een investering in de fosfaatrechten. Op de aanschafkosten kan pas vanaf 2018 worden
afgeschreven. Dit betekent volgens de Belastingdienst dat
je in 2017 geen kosten voor de verworven fosfaatreferentie
kan nemen. Maar is dat wel juist? De fosfaatreferentie was
al vóór 2018 voor het bedrijf van belang vanwege het
Fosfaatreductieplan 2017. Wij zien wel mogelijkheden om
de discussie met de Belastingdienst aan te gaan en in 2017
een af te schrijven bedrag aan de fosfaatreferentie toe te
rekenen. Daarom hebben we dit al bij diverse melkveehouders toegepast.
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Financieren als synoniem voor
vertrouwen
Jan van der Vegt, Senior bedrijfskundig adviseur Alfa Hoogeveen

Melkveehouders hebben net als iedere andere ondernemer kapitaal
nodig om hun onderneming verder te kunnen ontwikkelen en voort
te zetten. Banken en andere financieringspartijen zijn bereid om het
benodigde kapitaal te verschaffen, maar willen er uiteraard ook aan
verdienen. Hoe meer vertrouwen ze hebben in jou en je bedrijf, des te
gunstiger dit kan uitpakken voor je financiering. Wel zijn financiers de
laatste jaren veel scherper gaan kijken naar kredietaanvragen. Ze willen
de financiële gezondheid van je bedrijf weten, wat je plannen zijn en of
er daadwerkelijk een goede ondernemer aan het roer staat. Kortom,
ze hebben zowel aandacht voor de harde als de wat zachtere aspecten
– mits het om een substantieel bedrag gaat wat je wilt lenen.

H

et verhaal is simpel: banken willen erop kunnen
vertrouwen dat hun geld in de loop der tijd ook
weer naar hen terugvloeit. Hiervoor stelden ze
uiteraard al hun grenzen en voorwaarden, maar
deze zijn in de afgelopen jaren wel aangescherpt, mede
onder invloed van Basel III- en IV regelgeving. Deze
regelgeving dwingt banken om voldoende buffers aan te
houden en bepaalde liquiditeitsratio’s in acht te nemen.
Banken verkleinen hiermee hun interne balans, waardoor
hun solvabiliteit stijgt. Aan de andere kant van de tafel zit
de agrarische ondernemer met zijn financieringsbehoefte,
die er graag op wil vertrouwen dat de bank hem of haar
blijft bijstaan. Ook als er sprake is van een tijdelijke dip in
de economische groei. Zeker in de agrarische sector, die

zich kenmerkt door volatiele markten. Beide partijen
hebben belang bij een langetermijnvisie en wederzijds
vertrouwen.

Hoe kijkt een financier naar jouw onderneming?

Bij financieren is vertrouwen cruciaal. Je bank, familie of
andere partijen willen er zeker van zijn dat je het van hen
geleende geld met rente terugbetaalt. Daarvoor kijken zij
onder meer naar de bedrijfsprestaties in het verleden.
Welke stappen heb je gezet, welke vooruitgang heb jij
geboekt, wat waren je tegenslagen? Maar ook: wat hebben
je voorgangers bijgedragen aan je bedrijf, wat is de impact
van de gekozen bedrijfsstructuur en hoeveel gewicht legt
de omvang van je bedrijf in de schaal? Je jaarcijfers vormen
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daarbij een belangrijke informatiebron voor je potentiële
financier. Voor jou als ondernemer is het belangrijk om te
weten hoe een financier naar je onderneming kijkt. Als je
weet voor welke aspecten financiers bijzondere aandacht
hebben, is het zaak om juist die aspecten extra te benoemen en goed toe te lichten. Door alleen je jaarcijfers aan
de bank te overhandigen, reik je per definitie te summiere
informatie aan. Een goede kredietaanvraag is zorgvuldig
onderbouwd en geeft extra toelichting waar nodig.

Drie pijlers

De banken baseren zich bij hun financieringsbeoordeling
nog steeds op het zogeheten ‘pijlermodel’, wat bestaat uit
de pijlers bedrijfsanalyse, financiële analyse en bancaire
positie (tabel 1). Door kwalificaties toe te kennen aan de
relevante items binnen elke pijler, worden deze onderdelen
meetbaar, waardoor beslist kan worden of een financieringsaanvraag gehonoreerd wordt of niet.
Alhoewel pijler I – bedrijfsanalyse – interessant is, is deze
ook specifiek en daarom minder geschikt voor behandeling
op deze plaats. Daarom staan in dit artikel de onderdelen
uit pijler II en pijler III – financiële analyse en bancaire
positie – centraal.

TABEL 1

Pijlermodel bedrijfsbeoordeling
Pijler I
Bedrijfsanalyse
a) ondernemer en management
b) visie en strategie voor de toekomst
c) juridische structuur
d) sterkten en zwakten

Pijler II
Financiële analyse
a) rentabiliteitskengetallen
b) kasstroom en liquiditeit
c) gevoeligheid exploitatie
d) vermogenspositie of solvabiliteit

Pijler III
Bancaire positie
a) financiering en voorwaarden
b) beschikbare zekerheden
c) persoonlijke betrokkenheid

Pijler 2 – Financiële analyse
Kengetallen
Banken bepalen jaarlijks op basis van jaarcijfers en onderstaande kengetallen de rentabiliteit en financierbaarheid
van een bedrijf. Hiervoor hanteren zij een aantal belangrijke
rendementskengetallen (zie kader). Op basis van deze
kengetallen wordt inzichtelijk in welke mate een ondernemer met zijn onderneming aan zijn toekomstige financieringsverplichtingen kan voldoen.

Belangrijke
rendementskengetallen
• Betalingscapaciteit ten opzichte van schuld,
weergegeven in een percentage
	- B
 etalingscapaciteit =
aflossingen + rente + liquiditeitsmarge
Signaalpunt: een ondergrens van 8,5%
• Reserveringscapaciteit
	- D
 it kengetal geeft weer hoeveel geld er
beschikbaar is voor aflossingen, vervangingsinvesteringen en liquiditeitsmarge
- Kasstroom minus privé-onttrekking
Signaalpunt: 7 cent per kilogram melk als
ondergrens voor continuïteit bij langjarige
melkprijs.
• Kritieke melkopbrengstprijs (KMO)
	- Hoeveel melkgeld benodigd is in centen per kg
melk om aan alle kosten inclusief de privéonttrekkingen te kunnen voldoen
Signaalpunt: 36 cent per kg melk,
afhankelijk van de afnemer
• Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
	- (Winst + Afschrijvingen + Rente) / (Aflossingen +
Rente + Vervangingsinvesteringen + Privéuitgaven)
Signaalpunt: minimaal 1,3

Kostprijs
Binnen deze rendementskengetallen gaat er extra aandacht
uit naar de melkopbrengstprijs en kritische melkopbrengstprijs. Deze liggen al jaren dicht bij elkaar en er is vaak
sprake van een geringe marge. Het procesmatige deel
van de kostprijs wordt in belangrijke mate bepaald door
vakmanschap van de ondernemer. De kosten voor kapitaal
en privé worden veelal bepaald door in het verleden
gemaakte strategische keuzes. Op basis van beide kostencomponenten komt de kostprijs tot stand. Afhankelijk van
de inkomsten (hoeveelheid en prijs) is de kostprijs in grote
mate bepalend voor de liquiditeitsmarge. Het is daarom
raadzaam om telkens goed te overwegen welke structurele
aanschaf noodzakelijk is en in welke mate die aanschaf de
toekomstige kostprijs zal beïnvloeden. Daarnaast wordt

vanuit de KMO en de liquiditeitsmarge inzichtelijk of er nog
ruimte in de exploitatie aanwezig is om ‘extra’ financiering
aan te kunnen, mocht die situatie zich voordoen. (Hierbij
wordt rekening gehouden met een langjarige melkprijs.)
We spreken dan over een ‘lonende’ exploitatie, waarin ook
de gesteldheid van het bedrijf en de levensfase van de
ondernemers een rol spelen.
Kasstroom en liquiditeit
De liquiditeit blijft bij melkveebedrijven gedurende het
gehele jaar een issue. Dit heeft te maken met het seizoenpatroon, het afkalfpatroon en het tijdstip waarop de
betalingsrechten worden uitgekeerd. Om meer inzicht te
krijgen in het liquiditeitsverloop is een liquiditeitsprognose
op maandbasis een goed hulpmiddel.
Financiering fosfaatrechten
Het onderwerp liquiditeit was ook in 2018 een veelbesproken item, mede vanwege de introductie van het
fosfaatrechtenstelsel. Banken hanteerden verschillende
strategieën om fosfaatrechten te financieren, waarbij de
terugbetalingstermijn en liquiditeitsspanning vaak issues
waren. Sommige ondernemers besloten mede daardoor
te wisselen van bankier. Ook hebben sommige ondernemers ervoor gekozen om de opgelegde fosfaatkorting
geheel of deels weer aan te schaffen vanuit eigen middelen.
Dit is uiteraard de goedkoopste vorm. Desalniettemin kan
dit mogelijk een belemmering opwerpen voor banken om te
financieren, als er om wat voor redenen dan ook een liquiditeitstekort optreedt. Houd daarom telkens een reserve van
minimaal 2 cent per kg melk aan om een prijsfluctuatie te
kunnen opvangen. Dit kan binnen de kredietruimte zijn of
in combinatie met de beschikbare eigen middelen.
De mate waarin je als melkveehouder je kasstroom kunt
beïnvloeden en de daaruit voortvloeiende liquiditeit
geeft vaak de doorslag bij de vraag of een bank je wil
bij-financieren en in welke mate. Vanzelfsprekend hangt
dit ook nauw samen met het totale financieringsniveau.
Gevoeligheden of risico’s
De al eerder genoemde ‘lonende exploitatie’ en de daaruit
voortvloeiende ruimte in de exploitatie is sterk te relateren
aan eventuele risico’s op bedrijfsniveau. We hebben het
dan over gevoeligheden. Die eventuele gevoeligheden
kunnen betrekking hebben op markt- en prijsrisico’s, maar
ze kunnen ook te maken hebben met arbeidsrisico’s, als er
sprake is van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overlijden
van een vennoot. De gewenste ruimte die in de exploitatie
aanwezig moet zijn, kan dan op enig moment dienst doen
als buffer. Voor bijvoorbeeld een tegenvallende melkprijs,
extra kosten vanwege weersinvloeden of wanneer er extra
personeel moet worden ingezet bij ziekte.
Is er sprake van een hoge kritieke melkopbrengst? In
dat geval is feitelijk elk te benoemen risico meteen een
bedreiging van de liquiditeit. Dit vertaalt zich in een rekeningcourantstand die gedurende een bepaalde periode naar de
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limiet toe ‘groeit’ en vervolgens rond die limiet schommelt.
Voor een bank zijn dit negatieve signalen, die worden
meegenomen bij de risicobeoordeling. Dit kan leiden tot
een hoger klanttarief. Immers, als er een renteherzieningsmoment is of er is aanvullende financiering nodig, heeft dit
consequenties voor het aangeboden rentetarief. Daarnaast
speelt dan ook de vraag of er überhaupt nog mogelijkheden
zijn om bij te kunnen financieren. Dan kan er ook worden
gekeken naar de mogelijkheden van andere geldverstrekkers waarbij een goede betalingscapaciteit op lange termijn
uiteraard centraal blijft staan.

Vermogenspositie of solvabiliteit

Als het financieringsniveau van melkveebedrijven tegen
het licht wordt gehouden, blijkt dat dit de afgelopen jaren
gemiddeld gezien hoger is geworden ten opzichte van het
eigen vermogen. Desondanks is de melkveehouderij nog
een zeer solvabele bedrijfstak.
Ondanks een goede vermogenspositie is het zorgelijk dat
de rendementen doorgaans zo laag zijn. De verwachting is
dat melkvee-houders zich daarom steeds meer gaan
afvragen welke waarde zij extra kunnen creëren op hun
boerenerf om het rendementsaspect te vergroten. Tegelijkertijd blijft er ook aandacht nodig voor de verschillende
productiemiddelen die worden ingezet. Een productiemiddel als grond ‘slijt’ bijvoorbeeld niet en is –indien noodzakelijk – vaak wel weer inwisselbaar tegen kapitaal, maar bij
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Pijler 3 – Bancaire positie
Financiering en voorwaarden

Naast de financiële analyse (pijler II) is de bancaire positie
de derde belangrijke pijler waar banken zich op baseren bij
hun risicobeoordeling. Op basis van de analyses van alle
onderdelen in de drie pijlers stelt de bank bij groen licht een
financieringsovereenkomst op, waarin ook het rentetarief,
de rentelooptijd en de aflossing van de lening worden
voorgesteld. Het daarin gehanteerde klanttarief is afhankelijk van een aantal variabelen:
• de inkoop van geld: hoe langer de gekozen looptijd van
de rente is, des te hoger de inkoopwaarde is van het geld;
• de looptijd van een lening: deze speelt een rol bij de
liquiditeitsopslag, die in de klantopslag doorberekend is.
Hoe langer de looptijd, hoe hoger deze opslag;
• de omvang van de financiering: een hogere financiering
verlaagt de rente van de klantopslag;
• risicoprofiel of rating: deze wordt bepaald door de
rentabiliteit, vermogenspositie en zekerheden, oftewel
het onderpand. Hierbij geldt: hoe hoger het risico voor
de financier, des te hoger de klantopslag;

Pacht en erfpacht
Pacht kan ook gezien worden als een financieringsvorm,
omdat de jaarlijkse pachtlasten een vergoeding zijn voor
het kapitaal in de vorm van de in gebruik gegeven grond
of gebouwen. Het is erg zinvol om de pachtvorm in
samenspraak met de verpachter goed te regelen, om
daarmee de continuïteit van pachtgrond veilig te stellen.
Het doel hiervan is de grondgebonden bedrijfsvorm te
behouden voor de toekomst. Erfpacht is ook een vorm
van financiering, die semiprofessionele en professionele
vermogensbeheerders en instanties toepassen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het aanwezige kapitaal in
de onderneming. In de melkveehouderijsector betreft
dit meestal grond. Deze grond wordt verkocht aan een
erfverpachter voor circa 70% van de vrije waarde en de
ondernemer behoudt het gebruiksrecht in de vorm van
erfpacht. De vergoeding voor het kapitaal betreft een
jaarlijks geïndexeerde canon. Door grond in eigendom
te verruilen voor erfpacht, worden stille reserves
vrijgemaakt, vaak met het doel om de liquiditeit te
vergroten. Erfpacht kent voor- en nadelen en verdient
daarom een goede afweging. Pacht valt in tegenstelling

Persoonlijke betrokkenheid

‘stenen’ of machines ligt dat geheel anders! Juiste keuzes
zijn daarom bepalend voor zowel de kostprijs, de rentabiliteit, de liquiditeit als het continuïteitsperspectief.

tot erfpacht onder de pachtwet en kent daarom vanuit
rechtswege een betere bescherming voor pachters.
Voor- en nadelen erfpacht
Een voordeel van erfpacht ten opzichte van grondverkoop kan zijn dat er vermogen kan worden vrijgemaakt,
terwijl het gebruik van de grond en de grondgebondenheid in stand kunnen blijven. Dit is uiteraard sterk
afhankelijk van de voorwaarden die de bank bij de
huidige financiering aan het bedrijf heeft gesteld. Een
nadeel kan zijn dat het grondgebruik na de erfpachttermijn niet meer kan worden teruggekocht of dat er
een nieuwe insteek moet worden betaald om het
gebruik te kunnen continueren. Uiteraard verschilt dit
per situatie, dus laat je hierover goed adviseren. Banken
hanteren bij bedrijven die deels of volledig uit pacht
bestaan vaak een kortere financieringstermijn, omdat
zekerheden en onderpand vaak issues zijn. Hierdoor
nemen de financieringsrisico’s voor banken toe, wat zij
opvangen met een beperktere financieringslooptijd.

De combinatie van geldinkoop + gekozen looptijd +
financieringsomvang + risicoprofiel resulteert in het
uiteindelijke klanttarief.
Naast financiering door de bank kan ook pacht als een
financieringsvorm worden gezien (zie kader).

Beschikbare zekerheden

De belangrijkste zekerheid voor een bank is het hypotheekrecht wat gevestigd kan worden op onroerend goed zoals
grond en gebouwen. Om de waarde van de zekerheid van
het hypotheekrecht vast te stellen, zal de bank een actueel
taxatierapport, opgesteld door een erkende taxateur,
opvragen. Omdat het een actuele waarde moet zijn, zal
de bank dit om de zoveel jaar opnieuw vragen, ook al is
er sprake van een ongewijzigde financiële situatie. In de
waardebepaling wordt uiteraard de courantheid van het
bedrijf meegenomen, wat zowel een plus als een min kan
betekenen. Zorg dus altijd voor een goede courantheid
van het bedrijf wat in eerste instantie belangrijk is voor je
werkelijke vermogenspositie.
Naast het hypotheekrecht kan de bank roerende zaken
verpanden waar 50% op gefinancierd kan worden.
Roerende zaken zijn machines, transportmiddelen en
inventaris en de waarde wordt vastgesteld op basis van
de boekwaarde in de balans van het bedrijf.

In de financieringsovereenkomst van de bank wordt
duidelijk aangegeven wie de debiteur is voor de leningen
en het krediet – en wie daarvoor de aansprakelijke(n)
worden. Vanuit de bank bezien zijn dat minimaal diegenen
die juridisch gezien het onroerend goed in bezit hebben.
Afhankelijk van de ondernemingsvorm worden ook de
zakelijke partner(s) en of echtgenoten aansprakelijk
gemaakt als zij ook verantwoordelijk zijn voor de kasstroom.
Of wanneer zij in enige andere mate betrokken zijn bij de
onderneming. Huwelijkse voorwaarden kunnen eveneens
een rol spelen in de aansprakelijkheid. Daarnaast is het
altijd sterk richting de bank dat je persoonlijke betrokkenheid ook terug laat komen via inbreng van eigen middelen
bij financieringsvraagstukken.

Focus op lange termijndoelstellingen

Als ondernemer is het belangrijk dat je telkens de lange
termijndoelstellingen in beeld blijft houden, ook – en vooral
– als de omgeving weerbarstig of instabiel lijkt. Waar nodig
zul je je doelstellingen wellicht ook moeten aanscherpen of
bijstellen. Zonder een uitgezet plan voor de lange termijn is
een onderneming feitelijk stuurloos en op de korte termijn
overgeleverd aan allerlei invloeden van buitenaf. Juist
datgene wat je als ondernemer niet wilt.
Je kunt technische en financiële zaken het gemakkelijkst
inzichtelijk maken door een kwartaalopgave of jaarrekening
te koppelen aan een Bedrijf Analyse Systeem (BAS). Vanuit
Alfa is hiervoor BAS Melkvee Plus ontwikkeld. Vanuit dit
systeem kun je ook een jaarplanning of meerjarenplanning
opstellen. In de BAS Melkvee Plus-rapportage worden
technische cijfers, de rollende jaarcijfers en een kostprijsoverzicht weergegeven. Dit bestaat uit proceskosten en de
kosten voor benodigd kapitaal en privé. Ook worden in dit
systeem de kritieke melkopbrengst, de reserveringscapaciteit en de liquiditeitsmarge inzichtelijk gemaakt. Deze
kengetallen geven inzicht met betrekking tot een lonende
exploitatie. Met name als vanuit die exploitatie een
jaarbegroting wordt gemaakt met een langjarig prijsniveau
als uitgangspunt. De begrotingsmodule binnen BAS
Melkvee Plus bewijst hier zijn waarde.

Garantstelling en familieleningen
Als het zekerhedenaspect een issue is op het bedrijf, is
het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden garantstelling door de overheid aan te vragen. De bancaire
lening wordt dan gekoppeld aan de garantstelling.
Hierdoor blijft er naar rato meer zekerheid over voor de
bank. Borgstelling kan alleen worden aangevraagd bij
een nieuwe investering.

Ook de familie van de ondernemer kan soms tijdelijk of
permanent een belangrijke vermogensverstrekker zijn,
door bijvoorbeeld na bedrijfsoverdracht een deel van
het vermogen in het bedrijf te laten, zodat dit voor de
overnemer en/of overdrager een belangrijk financieel
en/of fiscaal voordeel oplevert.

|

35

36

|

Interview

Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2019

Roel en Alien Wierbos – Melkveebedrijf Wierbos

“De bedrijfsovername was voor ons een
leerzame reis”
“Ons bedrijf is al vier generaties in ons bezit, maar eigenlijk
heeft mijn vader pas de gelegenheid gekregen én gebruikt
om van ons landbouwbedrijf een volwaardig melkveebedrijf te maken. Die credits mogen hem gegeven worden,”
meent Roel Wierbos, ook al bouwt hij zelf ook al ruim
15 jaar mee aan het familiebedrijf dat voor hem en zijn
echtgenote Alien zoveel betekent. Moeder Wierbos heeft
in het proces van bedrijfsoverdracht een belangrijke
initiërende en ondersteunende rol gespeeld.

Ruim een jaar is de familie Wierbos bezig geweest met
hun plannen voor de bedrijfsoverdracht aan hun zoon Roel.
Naast Roel zal ook Alien gaan ‘deelnemen’ in een vernieuwde maatschap. Opnieuw samen doorgaan in een maatschap
is een vanzelfsprekendheid voor hen. “We willen samen
verder bouwen aan ons bedrijf. Daarnaast biedt het ook
fiscale voordelen."
Beiden ondervinden veel plezier aan het ondernemerschap
en zijn ook liefhebbers van vakmanschap. “Het zijn de
koeien waar het bij ons om draait en waar we ’s morgens

met plezier voor uit ons bed komen.” Maar ook het
cijfermatige deel van de onderneming spreekt Roel aan.
“Voor mij zijn cijfers de input om binnen het bedrijf van
A naar B te komen,” geeft hij aan. Voor Alien zijn het met
name de processen achter de cijfers die haar aanspreken
en haar voldoening opleveren. Op voorhand was invulling
van het arbeidsaspect voor Roel en Alien een issue, omdat
Alien naast het bedrijf ook werkzaam is als geriatrisch
fysiotherapeut en nog een studie volgt. “We hebben
daarom heel bewust gekozen voor meer automatisering
in onze toekomstige bedrijfsvoering,” geeft het stel aan.

Goed uitgekiende plannen

Voordat de overdracht een feit werd, is er door de familie
Wierbos samen met de adviseurs van Alfa goed nagedacht
over hoe het bedrijf overgedragen en voortgezet kon
worden. Een goed uitgekiend investeringsplan- en financieringsplan dat paste binnen een ‘juist lonende exploitatie’
was daarbij een belangrijk uitgangspunt. Uit de opgestelde
meerjarenbegroting kwam duidelijk naar voren wat er aan
financiering mogelijk was in hun bedrijfssituatie. Daarbij
moest er voldoende ‘bewegingsruimte’ overblijven om
eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. “Een goed
financieel doordacht plan maken, raad ik iedere toekomstige ondernemer aan,” stelt Roel. “Houd daarbij je eigen
Roel en Alien Wierbos

visie helder in het vizier en houd daaraan vast. Natuurlijk
is het ook erg belangrijk dat je zelf het plan goed kunt
motiveren en onderbouwen richting een financier. Maar
verdiep je ook in de wijze waarop banken kijken naar risico’s;
dat helpt je verder. Het geeft je ook de mogelijkheid om met
meerdere banken de discussie aan te gaan over waarom je
kiest voor een bepaalde inrichting van het bedrijf en wat je
dan aan financiering nodig hebt. Als uiteindelijk blijkt dat er
meerdere banken met jouw plan in zee willen, dan geeft dat
veel vertrouwen. Uiteindelijk was de keuze voor ons nog
best lastig, maar we hebben een zakelijke keuze gemaakt,
met oog voor de toekomstige relatie met de bank.”

Ondersteunen en spiegelen

Roel: “Alfa is tijdens het gehele proces van bedrijfsoverdracht voor ons een belangrijk baken geweest. Zij hebben
ons telkens weten te ondersteunen bij financiële, fiscale en
juridische zaken, waarbij zij ons steeds spiegels voorhielden.
Het is heel belangrijk om je wensen op de juiste wijze terug
te laten komen in de verschillende akten – en in de samenstelling van de financiering. Dan kun je samen, maar ook
met je financiële partner, de toekomst vol vertrouwen
tegemoetzien.”
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Landbouwbeleid: een kans of
een bedreiging?
Koos van Eck, Bedrijfskundig adviseur Alfa IJsselstein

Betere verdienmodellen, minder emissies naar bodem, lucht en water
en vergroting van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Dit zijn de
belangrijkste doelstellingen die het ministerie van LNV (Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit) in de Landbouwvisie van 2018 heeft
beschreven. Om dit te bereiken, is de kringlooplandbouw centraal
gesteld. Hierbij moet de focus niet worden gelegd op voortdurende
verlaging van de kostprijs van producten, maar meer op minimale
verliezen van grondstoffen en een zorgvuldige omgang met mest,
diervoer, bodem en voedsel. Nieuw of aangepast beleid vraagt doorgaans extra inspanning.

H

et begin van het Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid (GLB) gaat terug tot de jaren '50 van de
vorige eeuw. Aanleiding waren de voedseltekorten tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Om deze reden werden interne handelsbarrières
opgeheven, kregen agrariërs garantie op een minimumprijs
en werd ook de afzet van producten gegarandeerd.
Daarnaast konden productieverhogende middelen en
bedrijfsontwikkeling rekenen op flinke subsidies. Dit alles
leidde tot een enorme stijging van de productie, ongeacht
het feit of er directe vraag was naar deze producten. Het
beleid wierp zijn eerste vruchten af: door de vele productie
bleef de voedselprijs laag en hadden de boeren voldoende
inkomsten. Maar het succes van het GLB had ook keerzijden: het legde beslag op de Europese begroting en de
landbouw kreeg meer en meer negatieve gevolgen voor
het milieu. Daarom is het GLB verscheidene malen herzien,
om te beginnen met het invoeren van de melkquotering in
1984. Geleidelijk aan werden er ook nieuwe doelen gesteld
op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit, dieren-

welzijn en klimaatverandering. Daarnaast moesten
veehouders zich aan verschillende randvoorwaarden
(artikelen en wetten) houden, om in aanmerking te komen
voor de GLB-subsidies. Inmiddels is de discussie over het
landbouwbeleid na 2020 losgebarsten. Hierin zal de focus
nog meer worden gelegd op milieu- en klimaatgerelateerde
doelstellingen.

Mestbeleid

Om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te
beschermen, heeft de Europese Unie in 1991 de Nitraatrichtlijn opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt waaraan
alle Europese lidstaten zich moeten houden. Nederland
heeft aan de hand daarvan een stelsel van wet- en
regelgeving opgesteld. De gemaakte afspraken zijn met
name verankerd in de Meststoffenwet. Echter, de laatste
jaren zijn er steeds meer stelsels bijgekomen, zoals de
mestverwerkingsplicht, verantwoorde groei van de
melkveehouderij en het stelsel van fosfaatrechten. Dit heeft
ervoor gezorgd dat niet iedereen hier eenvoudig zijn weg in
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Landbouwbeleid gaat zeker niet alleen over het beperken
van bedreigingen voor de sector. Sommige beleidsonderdelen bieden ook oprecht kansen. In dat kader kun je
denken aan verschillende subsidiemogelijkheden, maar ook
aan de mogelijkheden om je als agrarisch ondernemer te
onderscheiden. Zo kun je jezelf als melkveehouder in
het nieuwe GLB – dat waarschijnlijk vanaf 2020 ingaat –
onderscheiden door meer inspanning te leveren om de
biodiversiteit te verbeteren. Dit zal zorgen voor een extra

FIGUUR 1

Uitdagingen
melkveehouders
Milieu en klimaat zijn voor melkveehouders belangrijke issues, zo heeft
een recent gehouden enquête onder
onze melkveehouderijklanten wel
bewezen.
Maar liefst 44% van de veehouders
vindt de eisen met betrekking tot
milieu en klimaat de grootste
uitdaging/belemmering voor hun
bedrijf.
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Europees beleid
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Iris Bouwers is als portefeuillehouder internationaal van het Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontact nauw betrokken bij het Europese landbouwbeleid. We hebben
haar een paar vragen gesteld om in beeld te krijgen wat we kunnen verwachten
vanuit Europese wetgeving.

Anders,
namelijk ...

0%

kan vinden (figuur 1). Hierdoor is het ministerie van LNV
inmiddels bezig met een herbezinning op het Nederlandse
mest-beleid, met als doelstellingen een lagere regeldruk
voor ondernemers, verbeterde handhavingsmogelijkheden
en verminderde fraudegevoeligheid.

Klimaatbeleid

vergroenings- of ecopremie. Daarnaast stimuleert de
zuivelsector dit ook met behulp van duurzaamheidsprogramma’s en (daardoor) extra melkgeld. Een voorbeeld
hiervan is de nieuwe zuivellijn van Friesland Campina, de
zogeheten ‘Planetproof- melk’. Friesland Campina ‘beloont’
de veehouders die aan de extra ‘Planetproof-eisen’ voldoen
met een extra vergoeding van 1 cent per liter melk in 2019
en 2 cent per liter in 2020. Dit is een voorbeeld van een
kans die het landbouwbeleid de sector kan bieden.

In 2015 heeft Nederland samen met 194 andere landen
een akkoord bereikt over het terugdringen van de uitstoot
van broeikasgassen om de opwarming van de aarde te
verminderen. Dit Klimaatakkoord is door de betreffende
landen uitgewerkt in een concreet plan. Een commissie,
onder leiding van Ed Nijpels, heeft ook doelstellingen
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geformuleerd voor de landbouw. Deze doelstellingen
bestaan uit een sectorbrede reductie van 3,5 Mton CO2 en
CO2-equivalenten in 2030. De commissie wil dit bereiken
door regelgeving te formuleren over onder andere voeding,
bemesting, emissiearme stallen en mestverwerking in de
veehouderij. Daarnaast wordt in het Klimaatakkoord de
bodemdaling van veeweidegebieden genoemd en als
belangrijk aandachtspunt het scheuren van grasland.
Vooruitlopend op het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse
Zuivel Organisatie samen met LTO Nederland een plan
gemaakt voor het produceren van duurzame zuivel. Hierbij
is een efficiënte mineralenbenutting als basis aangewezen,
van waaruit de Kringloopwijzer is ontwikkeld. Met de
Kringloopwijzer krijgt de melkveehouder de mineralenefficiëntie van zijn bedrijf goed in beeld en worden er
aanknopingspunten gegeven om de kringloop op het bedrijf
te verbeteren.

Bedreiging of kans?

De meeste agrarische ondernemers hebben wel een
mening over de verschillende regelingen op het gebied van
landbouwbeleid. Helaas ondervinden veel ondernemers de
gevolgen van de regelingen, zonder daar direct de positieve
effecten van te ervaren. De beleidsregels lijken dan ook
meestal een bedreiging te vormen voor de landbouw,
omdat ze vaak gepaard gaan met extra investeringen,
beperkingen of administratieve verplichtingen. Het zal
duidelijk zijn dat het landbouwbeleid op verschillende
aspecten een bedreiging kan vormen voor de dagelijkse
bedrijfsvoering. Toch is het belangrijk om te beseffen dat
het beleid altijd tot doel heeft om extra beperkingen te
voorkomen. Denk hierbij aan de derogatie.

Welke beleidsterreinen hebben momenteel de
meeste aandacht in Europa?

“Voor wat betreft de landbouw spitst zich dit bijna
volledig toe op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het nieuwe beleid heeft negen verschillende
doelen, die een economische, 'groene' of sociale
achtergrond hebben. Lidstaten krijgen meer te zeggen
over hoe het GLB-geld wordt besteed in hun land.
Duidelijk is dat het budget voor het GLB in ieder geval
zwaar onder druk staat.”

Welke kansen en bedreigingen zien jullie voor
de Nederlandse (jonge) boeren?

“We willen graag dat (jonge) boeren in Nederland op
een manier ondersteund worden, die minder afhankelijk
maakt en innovatie juist stimuleert. Uitdagingen zien we
bijvoorbeeld rond klimaatverandering en er zijn ook
hoge doelstellingen rond duurzaamheid en biodiversiteit. Aan de andere kant liggen daar ook zeker kansen,
wanneer een boer vergroeningsmaatregelen kan
uitvoeren waar hij of zij goed in is.”

Hoe kunnen (jonge) boeren het beste inspelen
op nieuwe beleidsontwikkelingen uit Europa?

“Zelf denk ik dat het belangrijk is dat jonge boeren zich
goed laten informeren. De vakbladen en nieuwswebsites in de gaten houden is hiervoor natuurlijk een
goede manier. Ik verwacht dat het thema grondgebondenheid een grote rol blijft spelen.”

Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal bij het NAJK

Het LNV is bezig met herbezinning op het
Nederlands mestbeleid, wat zou het NAJK
daarbij belangrijk vinden?

“Als NAJK zijn we ook bezig met het formuleren
van een nieuwe visie op mest. Thema's als
bodem, experimenteerruimte en het sluiten van
kringlopen staan hierin centraal. Als het aan ons
ligt, komt dit ook centraal te staan in een eventueel
nieuw mestbeleid.”
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Hoe verlaag je de broeikasgassen
op je bedrijf?
Jan Dirk Berends, Bedrijfskundig adviseur Alfa Gorinchem

In 2015 is het Klimaatakkoord van Parijs gesloten, met de doelstelling
om de temperatuurverandering op aarde (ruim) onder de 2 graden te
houden. Vertaald naar Nederland betekent dit dat de CO2-uitstoot
met 49% verlaagd moet worden ten opzichte van de uitstoot in 1990.
Een forse inspanning voor de verschillende sectoren – en dus ook voor
de zuivelketen. In de melkveehouderij wordt 91% van alle broeikasgassen op boerderijniveau uitgestoten, waarbij ongeveer 26% uitstoot
wordt gerealiseerd door aangekochte producten, zoals krachtvoer en
kunstmest. De resterende 9% komt vrij bij het transport en de productie van zuivelproducten.

D

e uitdaging van de klimaatdoelstellingen ligt
dus enerzijds op ketenniveau, waarbij de totale
hoeveelheid geproduceerde melk een factor van
invloed is. Anderzijds ligt er een uitdaging op
boerderijniveau, uitgedrukt in CO2-equivalenten per kg melk.
Nadat de melkquotering in 2015 werd afgeschaft, is de melkproductie in Nederland met circa 20% gestegen naar 14,5
miljard kg melk. Vanaf 2017 is dit gestabiliseerd door de
fosfaatwetgeving. Hierdoor is ook de uitstoot van broeikasgassen in absolute zin in de zuivelketen gestegen, waardoor
de uitdaging om deze te verlagen nog groter is geworden.
Naast de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord komt
er ook steeds meer vraag vanuit de maatschappij om
duurzamer te ondernemen. Door hier goed op in te spelen,
behoudt de zuivelsector een goede afzetpositie, wat
belangrijk is voor het verdienmodel en de continuïteit van
de melkveebedrijven. Het is dus van belang om op deze
veranderingen in te spelen.
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FIGUUR 1

Broeikasgasuitstoot melkveehouderij
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Bron: Doornewaard et al, 2018

De melkveehouderij heeft in de afgelopen jaren dus al
laten zien dat de uitstoot per kg melk is gedaald. Deze
dalende lijn heeft zich in 2018 voortgezet naar het niveau
van 1.121 gram CO2eq. per kg melk (figuur 1).
TABEL 1

Broeikasgassen per kg melk 2018

Broeikasgassen in de melkveehouderij
• Koolstofdioxide (CO2)
	De belangrijkste bron van CO2-uitstoot zijn fossiele
brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Koolstofdioxide hangt nauw samen met het energieverbruik
op het bedrijf. Denk hierbij aan de koeling van de
melk, het gebruik van brandstoffen voor de machines
en de verlichting in de stallen.

• Lachgas (N2O)
	Lachgas wordt gevormd bij de stikstofomzetting in
de bodem. De toediening van (kunst)mest is hierbij de
belangrijkste bron. Bij elke kilo toegediende stikstof
gaat 1,25% stikstof verloren als lachgas. De vochttoestand van de grond en de temperatuur bepalen
óf en hoe snel lachgas gevormd wordt.

• Methaan (CH4)
	Methaan is een krachtig broeikasgas, dat veel warmte
vasthoudt zolang het in de atmosfeer zit. Bij de
fermentatie van voer in de pens van de koe komt
waterstof vrij. Door de werking van methaanvormende
enzymen wordt de waterstof omgezet in methaan.
Dit methaan komt via de pens in de bloedbaan en
wordt uitgescheiden via de longen. Het meeste
methaan wordt uitgestoten op deze manier. Een klein
gedeelte van de methaanuitstoot vindt plaats via de
darm en komt via ‘winden’ uit de koe.

Door het gebruik van de rekeneenheid CO2-equivalenten (CO2eq.) is het mogelijk om het effect van de
verschillende broeikasgassen onderling te vergelijken.
CH4 en N20 dragen respectievelijk 34 en 298 keer meer
bij aan het broeikaseffect dan koolstofdioxide.
Uitgedrukt in CO2eq. per kg meetmelk heeft de melkveehouderij in de periode van 2008 tot 2017 een daling
gerealiseerd van1.300 naar 1.143 gram (figuur 1),
oftewel 12%.

Intensiteit

Broeikasgassen,
on-farm-emissie totaal
(in gram CO2eq.
per kg melk)

25% extensief

1.253

Gemiddeld

1.121

25% intensief

946

Bron: KringloopWijzer Alfa 2018

Uit de data van de Kringloopwijzer blijkt ook dat de
intensieve melkveebedrijven een lagere uitstoot per kg
melk hebben dan de extensieve (tabel 1). Dit komt
enerzijds door een hogere voerefficiëntie (rantsoenoptimalisatie door inzet van ‘passend’ voer naast het beschikbare
ruwvoer) en anderzijds door een hogere melkproductie. Dit
betekent echter niet dat verdere intensivering de oplossing
is om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. In het
kader van de grondgebonden doelstellingen in de melkveehouderij is het niet mogelijk – en wat betreft de maatschap-

pelijke acceptatie van de melkveehouderij ook niet
wenselijk. Maar hoe kan de broeikasgasuitstoot op
bedrijfsniveau dan worden gereduceerd? De grootste
uitdaging voor de melkveehouderij is om stikstof beter te
benutten op het bedrijf en te zorgen dat er minder verloren
gaat. Dat begint met goede landbouwpraktijk in combinatie
met energiebesparing, het opwekken van duurzame energie
en minder uitstoot uit de mestopslag.

Maatregelen

Omdat de uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt door
natuurlijke processen op een melkveebedrijf, is een deel
van de reductie moeilijk te beïnvloeden, zoals de vertering
van voer in de koe en de mest- en bodemprocessen.
Toch zijn er diverse maatregelen toepasbaar, al hangt
dat uiteraard sterk af van de individuele situatie van elk
melkveebedrijf. Het verbeteren van de efficiency op het
bedrijf is op verschillende punten lonend, waaronder de
vermindering van broeikasgassen. De beleidsopgave is te
groot om alleen op efficiency te bouwen, daarom moet er
ook naar andere maatregelen worden gekeken.

Bodem

Uit verschillende metingen blijkt dat de biodiversiteit in
Nederland afneemt. Door het veranderde landgebruik
(verstedelijking, infrastructuur, enz.) verdwijnen er diverse
soorten planten en dieren uit het ecosysteem. De voedselpiramide in de natuur is aan het veranderen. De afname
van de biodiversiteit heeft ook voor de melkveehouderij
gevolgen door een verandering in het leven in de bodem.
Dit heeft invloed op de bodemkwaliteit. Hier kun je op
inspelen door gewassen in te zetten, zoals klaver en smalle
weegbree. Klaver bindt de stikstof uit de lucht, die weer
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vrijkomt in de bodem. Deze stikstof komt ten goede aan het
grasgewas. Rode klaver gemengd met weidegras kan tot
100 kilogram stikstof per hectare binden, wat tevens een
besparing van 100 euro aan kunstmestkosten per hectare
oplevert. Daarnaast levert deze vorm van stikstof geen
uitspoeling op van nitraat. Klavers verhogen de effectieve
organische stofgehaltes in de bodem. Door deze verhoging
krijgt het bodemleven meer kans en ontstaat er meer
biodiversiteit.
Smalle weegbree
Het gewas smalle weegbree wordt veel geteeld in NieuwZeeland en heeft een goede opbrengst. Dit gewas bevat
855 VEM en 200 RE (bron: Louise Bolk Instituut). Smalle
weegbree bevat secundaire metabolieten. Dit zijn stofjes
die de omzetting van ammonium naar nitraat in de bodem
vertragen. Ook verlagen ze de ammoniakproductie door
bacteriën in de pens. Nitraat spoelt makkelijker uit dan
ammonium. Smalle weegbree kan dus bijdragen aan het
verminderen van de nitraatuitspoeling. Het is een gewas
wat ook onder Nederlandse omstandigheden geteeld kan
worden. Smalle weegbree is goed voor de diergezondheid
en qua teelt is het beter in de hand te houden dan klaver.
Omdat weegbree diep wortelt, is het dus ook goed voor de
structuur van de grond. Een goede bodemkwaliteit en
-structuur vormen de basis om hoge grasopbrengsten te
realiseren. Dit is financieel interessant en heeft direct
invloed op de uitstoot van broeikasgassen als de stikstofbemesting per hectare gelijk blijft.
Vastleggen organische stof
Om de organische stof in de bodem te verbeteren en
ervoor te zorgen dat de meststoffen optimaal benut kunnen
worden, kun je met een aantal dingen rekening houden. Het
scheuren van gras leidt tot uitstoot van CO2 en N20 door
oxidatie (meer zuurstof) van koolstof in de bodem en
afbraak van gewasresten. We moeten zuinig zijn op de
bodemstructuur. Het beperken van graslandvernieuwing
– en daarmee het minder vaak scheuren en herinzaaien –
verhoogt de koolstofvastlegging en houdt het stikstofvermogen beter op peil. Daarnaast kan er extra organische stof
in de vorm van vaste mest, compost en overige organische
meststoffen worden toegevoegd aan de bodem. Dit vermindert de broeikasgasuitstoot.

Veestapel

Een lagere jongveebezetting betekent automatisch minder
uitstoot van broeikasgas. Selectie van jongvee in een vroeg
stadium en het verlengen van de levensduur zijn mogelijkheden. Het aandeel jongvee is in de afgelopen 5 jaren
teruggelopen van 67% naar 48%, mede als gevolg van de
fosfaatwetgeving. Voor veel bedrijven is de ondergrens
bereikt als je uit eigen aanwas de normale vervanging van
melkkoeien wilt realiseren. Maar de verschillen in de sector
zijn groot, waardoor het voor individuele bedrijven mogelijk
een optie is.

Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2019

Melkproductie per koe

Een hogere melkproductie per koe resulteert gemiddeld
genomen in een lagere uitstoot van broeikasgassen.
Volgens onderzoeken levert een verhoging van 100 kg melk
een verlaging van ongeveer 4 gram CO2eq per kg melk op.
Een gezonde koe met een hoge levensduur is hierbij een
belangrijke voorwaarde.

Rantsoenoptimalisatie

Zoals hiervoor beschreven wordt in de pens van de koe
waterstof omgezet in methaan door de werking van
methaanvormende enzymen. De vorming van waterstof kun
je tegengaan door minder suiker te voeren en meer
zetmeel. Dit kan door maïs een groter deel uit te laten
maken van het rantsoen. En hier loop je direct tegen een
spanningsveld aan. In Nederland bestaat het rantsoen voor
het grootste gedeelte uit (kuil)gras. Meer maïs voeren – en
dus meer maïs telen – wordt vanuit het oogpunt van onder
andere organische stof beheer en stikstofuitspoeling juist
als niet wenselijk gezien. Een andere manier om de

methaanuitstoot te verlagen, is het jonger maaien van gras,
waardoor de koe dit beter kan verteren. Daarnaast kan
beweiden ook een bijdrage leveren, maar dat is sterk
afhankelijk van de rantsoensamenstelling. Vervang je
kuilgras door weidegras, dan zal de uitstoot van methaan
minder worden, omdat weidegras makkelijker te verteren is
dan ingekuild gras. Als maïs wordt vervangen door weidegras, krijg je een hogere uitstoot van methaan.
Spreiding in voerefficiëntie
De spreiding in voerefficiëntie bij melkveehouders is groot;
dit bedraagt in Nederland gemiddeld 1,4 kg melk per kg ds.
De verschillen lopen uiteen van 0,9 tot 1,8 kg melk per kg
ds. Het effect van het rantsoen op de uitstoot van broeikasgassen is groot. Een betere kwaliteit van het rantsoen leidt
tot een hogere voerefficiëntie en een lagere methaanuitstoot. Met eenvoudige maatregelen kun je via het veevoer
20 tot 30 procent methaanreductie realiseren. Uit onderzoek blijkt onder meer dat later geoogste snijmaïs het
drogestofgehalte en de zetmeelbestendigheid laat stijgen.
Per procent stijging van het drogestofgehalte in snijmaïs
daalt de methaanuitstoot met bijna 1,5 procent. Dit is
uiteraard afhankelijk van de totale rantsoensamenstelling.
Met een hogere voerefficiëntie snijdt het mes aan twee
kanten: gunstig voor het klimaat én gunstig voor de
portemonnee van de melkveehouder.

Mestopslag

Bij opslag van mest komt CH4 vrij (‘koude gisting’). Temperatuur, zuurstof, pH-gehalte en de aanwezigheid van bepaalde
micro-organismen zijn bepalend in de uitstoot. Daarnaast
neemt de uitstoot toe naarmate mest langer wordt opgeslagen. Het is mogelijk de koude gisting substantieel te
verminderen door:
• urine en mest apart op te slaan;
• mest te conserveren met toevoegmiddelen, zoals zuren;
• de mestopslag zo in te richten dat de temperatuur laag
blijft.
Deze maatregelen hebben vaak ook nog een positief effect
op de ammoniakuitstoot. Als de ammoniakuitstoot afneemt,
blijft er meer N in de mest, wat in een hogere bemestingswaarde resulteert. Verder is bekend dat vaste mest tot een
lagere CH4-uitstoot leidt dan drijfmest. Bij vaste mest
kunnen de ammoniak- en N20 -uitstoot wel toenemen.
De toename van de broeikasgasuitstoot van N20 uit vaste
mest zal naar verwachting lager zijn dan de afname van de
broeikasgasuitstoot van CH4.

Energiebesparing

De uitstoot van CO2 op het melkveebedrijf hangt nauw
samen met het energieverbruik. De laatste jaren is hier al
veel aandacht aan besteed in de melkveehouderij en er zijn
diverse mogelijkheden om het energieverbruik terug te
dringen. Het begint al in de machinekamer van het
melkveebedrijf. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld denken aan
een voorkoeler, warmteterugwinning, frequentieregelaars,
bewegingsmelders voor de verlichting en ventilatie van de

warme lucht. Ook elektrische apparaten zijn een punt van
aandacht, zoals elektrische mestmixers en automatische
voersystemen. Deze machines dringen het dieselverbruik
enorm terug en daarmee dus ook de CO2-uitstoot. Mits er
gebruik wordt gemaakt van groene stroom.

Duurzame energie

Naast energiebesparing zijn er ook mogelijkheden om zelf
duurzame energie te produceren. Dat levert een bijdrage
aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen,
omdat elke kWh duurzame elektriciteit 90 procent minder
uitstoot geeft dan een kWh uit fossiele energie. Als de hele
melkveehouderij het elektriciteitsverbruik zou vergroenen,
levert dat gemiddeld een verlaging op van 34 gram CO2eq
per kilogram melk (ongeveer 3 procent). Voor de productie
van duurzame energie kun je denken aan de volgende
mogelijkheden:
• zonnepanelen;
• windmolens;
• mestvergistingsinstallaties.
Naast een bijdrage aan duurzame energie is het ook
belangrijk om het effect op de rentabiliteit van het bedrijf
goed in beeld te hebben bij dit soort investeringen. De inzet
van mogelijke subsidies kan hier een rol in spelen.

Integrale benadering

Er zijn diverse mogelijkheden om een bijdrage te leveren
aan de klimaatdoelstellingen. Welke mogelijkheden benut
kunnen worden, hangt sterk af van de individuele situatie
van elk bedrijf. Dit betekent dat je de uitdaging hebt om
specifieke verbeterpunten in je bedrijf door te voeren.
Onderschat daarbij niet het belang van een integrale
benadering. Breng daarna focus aan, zodat je gericht
stappen onderneemt om de uitstoot van broeikasgassen op
je bedrijf te verlagen.
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Subsidies: bittere noodzaak
of mooie stimulans?
Patricia Klinkhamer-Hooijberg, Bedrijfskundig adviseur Alfa Heerhugowaard

Overheden hebben verschillende mogelijkheden om klimaatdoelen en
andere maatschappelijke gewenste ontwikkelingen te realiseren. Een
veel gebruikt instrument daarvoor is wetgeving. Daarnaast worden
subsidies en fiscale stimuleringsregelingen ingezet om gewenste
ontwikkelingen voor de samenleving te bevorderen. Vaak gebeurt dit
vooruitlopend op (strengere) wetgeving. De subsidie nodigt je als het
ware uit om alvast maatregelen uit te voeren die aan de gewenste
doelen of toekomstige wetgeving voldoen. Een recent voorbeeld is de
Stimuleringsregeling Verwijdering Asbestdaken. Omdat asbestdaken in
2024 worden verboden, kon je tot 2019 met subsidie je asbestdak
opruimen.

E

r zijn diverse subsidiemogelijkheden, en de
uitvoering ligt bij verschillende overheidsinstanties.
Binnen het kader van dit artikel worden de
subsidiemogelijkheden besproken die betrekking
hebben op de melkveehouderij. POP, SDE, ISDE, GLB en
ANLb zijn directe, geldelijke subsidies. EIA en MIA-Vamil
zijn fiscale stimuleringsmaatregelen. Maar het blijft een
afweging: zijn de extra inspanningen of kosten de moeite
waard ten opzichte van de subsidie die er tegenover staat?
Is het noodzakelijk dat je de subsidie krijgt, of is het (ook)
een mooie stimulans om je (duurzame) bedrijfsdoelen te
realiseren? De verschillende subsidie- en fiscale stimuleringsregelingen worden hierna separaat toegelicht.

GLB–bedrijfstoeslag

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is gericht
op duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in
Europa. De meest bekende inkomenssteun vanuit het GLB
is de bedrijfstoeslag, die bestaat uit een basispremie en een

vergroeningspremie, eventueel verhoogd met een extra toeslag
voor jonge landbouwers. Het huidige GLB-beleid loopt nog tot
en met 2020. In Brussel wordt momenteel volop discussie
gevoerd over het budget en de invulling van het nieuwe GLB.
Naar verwachting wordt het budget kleiner en verschuift de
focus veel meer naar maatschappelijke doelen als duurzaamheid
en biodiversiteit middels een vergroeningspremie of ecoregeling.
Een melkveehouder met een areaal dat voor minstens 75%
uit grasland bestaat, is in het huidige GLB vrijgesteld van de
vergroeningseisen. Hij maakt daarmee aanspraak op de
volledige premie voor betalingsrechten. Door budgetverlaging
is de opbrengst uit betalingsrechten vanaf 2014 elk jaar lager
geworden, zoals blijkt uit de figuren op pagina 50. In 2018
hebben melkveehouders gemiddeld 2,34 euro per 100 kg melk
uit de opbrengst van betalingsrechten ontvangen (figuur 1),
oftewel 394 euro per hectare (figuur 2). De bedrijfstoeslag
heeft in 2018 een aandeel van 19% in de kasstroom (tabel 1).
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FIGUUR 1
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Wanneer het budget na 2020 halveert, wordt de kasstroom
circa 1 euro per 100 kg melk lager. Als melkveehouder zul
je dan ook meer inspanning moeten leveren om vergroenings- of ecopremie te verkrijgen. Voldoe je niet aan die
vereisten, dan wordt de kasstroom dus nog lager. Als je dit
extra geld niet kunt missen, zul je de inkomsten op een
andere manier moeten opvangen. De vergroenings- of
ecomaatregelen geef je mogelijk op in de Gecombineerde
Opgave. Wellicht kun je met eenvoudige aanpassingen in
je bedrijfsvoering wel aan de vereisten voldoen.
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POP3

Vanuit het Europese fonds voor Plattelandsontwikkeling
is in Nederland het Plattelandsontwikkelingsprogramma
opgezet, afgekort POP. Binnen dit programma wordt het
ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische
sector gestimuleerd. De financiering van subsidies vindt
plaats vanuit het Europese fonds, aangevuld met een eigen
bijdrage vanuit het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Een POP-periode beslaat zes jaar. Momenteel
zitten we in de derde periode (POP3), die loopt van 2014
tot en met 2020. POP3 richt zich op vijf thema’s:
• versterken door innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
• jonge landbouwers;
• natuur en landschap;
• verbetering van waterkwaliteit;
• versterken van het landelijk gebied (LEADER).
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De regie van de POP-regelingen ligt bij de provincies. Elke
provincie bepaalt zelf het thema waar zij de nadruk op legt,
het budget per thema en wanneer zij de subsidie beschikbaar stelt. Je mag nog geen investeringsverplichtingen zijn
aangegaan voordat subsidie wordt aangevraagd.

200
100
0
2014

2015

2016

2017

2018

Veruit de bekendste POP3-regeling in de agrarische sector
is de subsidie voor Jonge Landbouwers (JOLA). Hiermee
worden landbouwers jonger dan 41 jaar gestimuleerd om te
investeren in bedrijfsmiddelen die onder andere gericht zijn
op duurzaamheid of dierenwelzijn. De JOLA-subsidie (niet
te verwarren met de toeslag voor jonge landbouwers
binnen het GLB) wordt elk jaar in het najaar opengesteld.
Er is een algemene lijst met investeringen die voor deze
subsidie in aanmerking komen. Het is een rechtstreekse
financiële bijdrage, die maximaal 30% bedraagt van het
investeringsbedrag. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die

TABEL 1

Aandeel betalingsrechten in de kasstroom
Opbrengsten
Betalingsrechten €/100 kg melk
Kasstroom
Aandeel betalingsrechten

2014

2015

2016

2017

2018

2,99

2,81

2,63

2,60

2,34

16,40

11,11

9,53

16,34

12,10

18%

25%

28%

16%

19%

in aanmerking komen voor subsidie zijn zonnepanelen,
koematrassen of een emissiearme vloer. Het is verstandig
om op basis van je investeringsplannen de mogelijkheden
van combinaties met EIA of MIA-Vamil te onderzoeken.

ANLb

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).
Op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn dient Nederland
de staat van instandhouding van diverse broedvogels,
amfibieën, vissen, vleermuizen, knaagdieren, marterachtigen en insecten te verbeteren of te behouden. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de
internationale natuurdoelen. Dit wordt vastgelegd in
het provinciale Natuurbeheerplan.
Agrarische gebieden hebben een belangrijke bufferfunctie
rondom natuurgebieden, omdat veel soorten daarin hun
leefgebied hebben. De provincies stimuleren dit door via
het ANLb subsidie te verlenen voor het behoud en de
ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. De uitvoering vindt plaats via agrarische collectieven.
Dat zijn samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een
natuurvereniging) van agrariërs en grondgebruikers, die
agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren in een

bepaald gebied. Het collectief dient een subsidieaanvraag
voor het ANLb in bij de provincie op basis van de beheerstrategie en hoe zij soorten in stand wil houden. De
subsidieperiode bedraagt zes jaar, waarin het Collectief
jaarlijks uitbetaling aanvraagt voor de percelen waarop
beheer wordt uitgevoerd volgens de subsidiebeschikking.
Het is een compensatie voor de kosten die een landbouwer
moet maken en/of de inkomstenderving die voortvloeit uit
dit natuurbeheer.

EIA, MIA en Vamil

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen zijn er diverse fiscale
regelingen mogelijk. Naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is er voor bepaalde bedrijfsmiddelen Energieinvesteringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA)
en/of vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) mogelijk.
Bij EIA en MIA mag een vastgesteld percentage van het
investeringsbedrag in aftrek worden gebracht op de fiscale
winst, waardoor je de belastingdruk in dat jaar verlaagt.
Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van het investeringsbedrag op een willekeurig moment af te schrijven. Hoe snel
of hoe langzaam er wordt afgeschreven op dat bedrijfsmiddel kun je als ondernemer zelf bepalen. Daarmee stuur je de
fiscale winst in een bepaald belastingjaar.
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Lijst met bedrijfsmiddelen
Het ministerie stelt jaarlijks een Energielijst en een
Milieulijst op, waarin is vastgelegd welke bedrijfsmiddelen
voor EIA of MIA-Vamil in aanmerking komen. Het EIApercentage bedraagt in 2019 45%. Voorbeelden van
investeringen voor EIA zijn led-verlichtingssystemen,
zonnepanelen of een toerengeregelde vacuümpomp. Bij
MIA zijn er drie verschillende percentages: 13,5%, 27% of
36%, wat per bedrijfsmiddel in de Milieulijst is vastgelegd.
Voor een aantal bedrijfsmiddelen kan zowel MIA- als
Vamil-voordeel worden verkregen. Denk bij MIA-Vamil
bijvoorbeeld aan een automatisch ruwvoersysteem, een
permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen of
elektrisch aangedreven voertuigen.
Schuiven met investeringen
Menig ondernemer maakt aan het eind van het jaar met zijn
of haar adviseur een inschatting van de fiscale winst en de

Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2019

daaruit volgende belastingdruk. Ligt er een investering in
het verschiet? In dat geval is het wellicht handig om de
aankoop te vervroegen en te bezien of deze onder EIA of
MIA-Vamil valt, om de belastingdruk te verlagen. En let op:
je krijgt het fiscale voordeel niet automatisch, er moet een
aanvraag worden gedaan binnen drie maanden na het
aangaan van de investeringsverplichting.

Maatlat Duurzame Veehouderij en Maatlat
Schoon Erf

Het doel van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is
het verder verduurzamen van de veehouderijsector. Een
veestal die onder de MDV valt, heeft een lagere milieubelasting en heeft ook extra maatregelen genomen op het
gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. De stal moet
aan bepaalde vereisten voldoen, die ingekaderd zijn binnen
de volgende thema’s: ammoniakemissie, dierenwelzijn,
diergezondheid, klimaat, fijnstof, bedrijf & omgeving en

brandveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een minimale
maatvoering van ligboxen of de loopruimte per koe. Je
dient op elk thema een minimaal aantal punten te behalen.
Daarnaast zijn er binnen elk thema keuzemogelijkheden
voor extra punten. Dit wordt vastgelegd in een certificaat,
waarmee je mag deelnemen aan de fiscale regelingen MIA
en Vamil. Het MIA-percentage bedraagt 27% en 75% mag
willekeurig worden afgeschreven. Er geldt een maximumbedrag per dierplaats, wat in aanmerking komt voor MIA
en Vamil.
Maatlat Schoon Erf
Maatlat Schoon Erf (MSE) is qua werkwijze vergelijkbaar
met de MDV. Hoofddoel van de MSE is om de kwaliteit
van het oppervlaktewater te verbeteren. Daarom worden
investeringen gestimuleerd die emissies voorkomen uit
mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en veevoer. Het gehele erf, inclusief voeropslagen, vaste mestopslag, etc, dient te voldoen aan
minimale voorwaarden en vereisten die in deze Maatlat
zijn vastgelegd. Je verkrijgt daarvoor een certificaat
waarmee je 13,5% MIA en 75% Vamil mag toepassen op de
investeringen, tot een vastgesteld maximum per onderdeel.
Wil je investeren in een nieuwe stal of een nieuw erf
aanleggen? Dan is het belangrijk om vroegtijdig in het
proces de mogelijkheden van de MDV of de MSE te
onderzoeken. Zorg er daarbij voor dat je het certificatieschema zorgvuldig doorneemt en dat meldingen tijdig
worden gedaan.

SDE

Daken vol met zonnepanelen, windturbines in het land. Het
zijn voorbeelden van manieren om duurzame energie op
te wekken. Maar het opwekken van groene energie heeft
een hogere kostprijs dan het opwekken van grijze energie.
Daarom is de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
in het leven geroepen, die aan producenten het verschil
vergoedt tussen de kostprijs van duurzame energie en de
marktwaarde van de geleverde energie. Op deze manier
wordt groene energie een economisch interessant alternatief voor de verbruiker. Er zijn verschillende bronnen
waaruit duurzame energie opgewekt kan worden: zon,
wind, water, biomassa en geothermie.
Voor SDE is er een voorjaars- en een najaarsronde waarin
je een aanvraag kunt doen. Bij toekenning van de subsidie
krijg je 15 jaar lang voor elk geleverd kiloWattuur (kWh) een
vergoeding van het aangevraagde aantal centen, gecorrigeerd met de daadwerkelijke marktprijs van elektriciteit.
SDE kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor zonne-

panelen. Als je deze op een staldak legt, is er geen vergunning nodig. Wel moet er een grootverbruikaansluiting
aanwezig zijn voor de elektriciteit. De aanleg hiervan kan
hoge kosten met zich meebrengen. Het is daarom goed om
van tevoren een rendementsberekening te maken, waarin
alle kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt.
Verbreding SDE
2019 is het laatste jaar dat de SDE in zijn huidige vorm
bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE verbreed. De subsidieregeling spitst zich dan niet meer alleen toe op duurzame
energieproductie, maar ook op de reductie van de emissie
van broeikasgassen. Hierin wordt het verschil vergoed
tussen de kostprijs van een CO2-reducerende techniek en
de marktwaarde van de vermeden CO2. Het is in april 2019
nog niet duidelijk of zonnepanelen hiervoor in aanmerking
komen.

ISDE

ISDE staat voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie.
De afkorting lijkt veel op SDE, maar het is niet dezelfde
subsidie. Wil je je (bedrijfs)pand verwarmen tegen lagere
kosten en de CO2-uitstoot in Nederland verminderen, dan
kun je gebruikmaken van de ISDE. Deze subsidie vergoedt
namelijk een deel van de investeringskosten van zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels.
Zowel zakelijke gebruikers als particulieren kunnen van de
regeling gebruikmaken.
Voor elk genoemde investeringscategorie is een lijst
opgesteld met de merken en types die hiervoor in aanmerking komen, en hoe groot het subsidiebedrag is wat je kunt
krijgen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat
hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie ervan. Zakelijke
gebruikers moeten een subsidieaanvraag indienen voordat
de opdracht tot aankoop wordt gegeven. ISDE kan in
sommige gevallen gecombineerd worden met EIA of
MIA-Vamil.

Alfa heeft specialisten in dienst op het gebied
van subsidies, die alle subsidiemogelijkheden en
openstellingen volgen en toepassen in de dagelijkse
adviespraktijk.
Wil je meer weten, ga dan naar
www.alfa.nl/subsidieadvies
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Familie Borst-Beemsterboer bouwde in 2015 een
nieuwe melkveestal volgens de Maatlat Duurzame
Veehouderij. Op hun bedrijf houden zij nu circa
115 melkkoeien met bijbehorend jongvee.
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Waarom deze investering?
“Het melkvee werd op meerdere locaties gehouden. Omdat we alles
graag op een locatie wilden hebben, was een nieuwe stal nodig.
Vanwege de ammoniakemissie op omliggende natuurgebieden
moest er een emissiearme vloer in de nieuwe stal komen. Dit was
een belangrijke reden om daarmee meteen aan MDV te voldoen.”

Jacob Wijnker heeft samen met zijn vrouw Ina een
melkveebedrijf met circa 50 melkkoeien en bijbehorend
jongvee. In 2016 maakten zij gebruik van POP3-subsidie
voor jonge landbouwers en EIA door te investeren in
zonnepanelen.

“Het sprak ons aan dat we de investering in de zonnepanelen na
zo’n zeven jaar terugverdiend zouden hebben en dat we nagenoeg
geen stroomkosten meer hebben. Daarnaast wilden we de subsidiemogelijkheid graag benutten voordat we niet meer aan het leeftijdscriterium zouden voldoen.”

Heeft duurzaamheid/milieu invloed gehad op jullie keuze?

Heeft duurzaamheid/milieu invloed gehad op jullie keuze?

“We wilden graag een goed koe-comfort creëren met ruime
ligboxen, ruime looppaden, automatisch lumitherm stalgordijn,
energiezuinige apparatuur en een geïsoleerd dak. Met deze persoonlijke wensen voldeden we al bijna aan de eisen van een MDV-stal.”

“Nee, duurzaamheid heeft geen invloed gehad. Om eerlijk te zijn
vinden we kernenergie een betere energiebron dan groene energie.”

Welke rol heeft subsidie gespeeld?
“De subsidie is doorslaggevend geweest, anders hadden we de
aankoop niet gedaan. Door de subsidie werd de investering een stuk
lager. De zonnepanelen kwamen ook nog in aanmerking voor EIA,
dus dat heeft ook nog een fiscaal voordeel opgeleverd.”

Welke rol heeft subsidie gespeeld?
“Het is een bijkomend voordeel geweest dat we zoveel fiscaal
voordeel konden krijgen door de stal met MDV-certificaat te
bouwen. We wisten zelf eerst niet dat dit mogelijk was.”

Wat heeft Alfa betekend in het traject?

Wat heeft Alfa betekend in het traject?

Fam. Borst-Beemsterboer

Waarom deze aankoop?

“Alfa heeft een begroting opgesteld, zodat we met een goed
onderbouwd plan naar de bank konden voor de financiering van
de stal. Daarnaast heeft Alfa het gehele MDV-traject begeleid. Ze
hebben de opties met ons doorgenomen, de aanvragen geregeld en
gezorgd voor een goede afwikkeling.”

“Alfa heeft voor ons de hele aanvraag en afwikkeling geregeld, hier
hebben we zelf niets aan hoeven doen. Ze zijn op de hoogte van wat
er mogelijk is en hoe het aangevraagd moet worden. Dat is niet
alleen makkelijk voor ons, maar geeft ook vertrouwen in een goede
afloop.”
Jacob Wijnker

Mattieu Spruit runt samen met zijn vrouw Tamara een
gemengd bedrijf met circa 100 melkkoeien, 1.100 vleesvarkens en een kaasmakerij. In 2017 investeerden zij in
een biomassaketel voor verwarming van de kaasmakerij.
Zij maakten hierbij gebruik van subsidie vanuit de ISDEregeling en MIA-Vamil.

Sjaak Hoogendoorn runt samen met zijn vrouw Ellen
‘Boerderij Achtervennen’, een biologisch melkveebedrijf.
Hij heeft landbouwgronden omgezet naar natuur met
behulp van provinciale subsidie en doet veel aan weidevogelbeheer.
Je hebt in het verleden gebruik gemaakt van Provinciale
subsidieregelingen. Wat was daar destijds de aanleiding voor?

Waarom deze aankoop?

“Ons melkveebedrijf grenst aan een natuurgebied. Toen de natuurbeheerplannen van de Provincie concreet werden, heb ik mijn
landbouwgrond aangemeld om deze om te zetten naar natuur.
De Provincie had hier een omzettingssubsidie voor: SKNL (Subsidie
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap, onderdeel functieverandering). De voormalige landbouwgrond heeft nu een natuurbestemming en is verbijzonderd met weidevogeldoelstellingen. De provinciale bijdrage is ingezet voor benodigde bedrijfsinvesteringen, zodat
we konden omschakelen naar biologische bedrijfsvoering. In dit
traject is Alfa nauw betrokken geweest.”

“We hebben voor een biomassaketel gekozen, omdat er anders
een verzwaring van onze gasaansluiting nodig was en er nieuwe
cv-ketels moesten komen. De biomassaketel bleek een goed
alternatief.”

Sjaak Hoogendoorn

Heeft duurzaamheid/milieu invloed gehad op jullie keuze?

Van welke subsidies of regelingen kun je nog meer gebruikmaken?

“Het bedrijf bestaat geheel uit veengrond en is minder geschikt om in
de trend van schaalvergroting mee te kunnen. De belemmeringen die
de polder met zich meebrengt en mijn passie voor weidevogelbeheer
en behoud van biodiversiteit hebben hier in de doorslag gegeven.
Het werken met een extensieve bedrijfsvoering past bij ons.”

“Voor het beheer van de natuurgrond betaalt de provincie jaarlijks
een vergoeding. Dit is een vaste vergoeding per hectare, die is
gebaseerd op de inspanningen die worden geleverd op het beheertype wat op deze gronden is vastgesteld. De vergoeding wordt
betaald vanuit het SNL Natuur en is fiscaal vrijgesteld.”

Heeft duurzaamheid/milieu invloed gehad op jullie keuze?

Mattieu Spruit

“De ketel heeft een zeer hoog rendement en is een alternatief voor
het ter discussie staande aardgas. Daarom leek dit voor ons een
goede keuze.”

Wat heeft Alfa betekend in het traject?

Welke rol heeft subsidie gespeeld?
“We konden gebruik maken van de ISDE-regeling. Dit is een
rechtstreekse bijdrage van de overheid in de aankoopkosten. De
totale investeringskosten werden daarmee vergelijkbaar met nieuwe
cv-ketels inclusief verzwaring van de gasaansluiting. De keuze voor
deze ketel was daarmee snel gemaakt.”

“Alfa is betrokken geweest in het traject voorafgaand aan de
aankoop. Mede daardoor is de keus gemaakt voor een andere ketel
dan die we in eerste instantie op het oog hadden. Deze ketel kwam
namelijk naast de ISDE ook nog in aanmerking voor MIA-Vamil,
zodat we ook nog eens een fiscaal voordeel hadden.”
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Onze vestigingen, overal dichtbij
Aalsmeer

088 2531100

Emmen

088 2532200

Langenboom

088 2533450

Wageningen

088 2531000

Aalten

088 2531250

Gorinchem

088 2531950

Leeuwarden

088 2532300

IJsselmuiden

088 2533000

Amersfoort

088 2533500

Groningen

088 2531600

Meppel

088 2533150

IJsselstein

088 2532900

Assen

088 2531550

Hardenberg

088 2532850

Naaldwijk

088 2532450

Zelhem

088 2531300

Barneveld

088 2531400

Harderwijk

088 2531500

Nijkerk

088 2533200

Zutphen

088 2531350

Bennekom

088 2531650

Heerhugowaard 088 2532100

Nijverdal

088 2532750

Zwolle

088 2533050

Bleiswijk

088 2531850

Heythuysen

088 2532150

Purmerend

088 2532100

Alfa Registeraccountants 088 2533200

Buitenpost

088 2532400

Hoogeveen

088 2532200

Raamsdonksveer 088 2532050

Alfa DAS

088 2533201

Dodewaard

088 2531750

Klazienaveen

088 2532250

Sneek

Alfa Consultants

088 2533300

088 2533350

Volg ons!
Altijd op de hoogte zijn van het
laatste nieuws? Volg ons op social
media: Facebook, Twitter, LinkedIn
en YouTube. Wij zijn ook op de chat
bereikbaar tijdens kantooruren.
Kijk hiervoor op www.alfa.nl.

www.alfa.nl/melkveehouderij

