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Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans?
Nederlandse melkveehouders staan voor strategische keuzes terwijl hun omgeving sterk 

verandert. In dit rapport geven we antwoord op negen ondernemersvragen in een poging 

het toekomstig speelveld scherper in beeld te brengen. Om zo ondersteuning te bieden 

bij strategische beslissingen. Enkele punten die bij het lezen van het rapport naar voren 

komen schets ik al vast.

■   De melkquotering verdwijnt in 2015, bereid u voor! De harde landing baart echter zorgen. 

Deze belemmert melkveehouders in hun voorbereiding op de vrije markt en ontneemt de 

sector passie en energie. Ook belet het Nederland en Europa om de positie op de groeiende 

wereldmarkt te behouden. Er is veel aan gelegen om een harde landing te voorkomen.

■   Na afschaffing vormen markt, maatschappelijke acceptatie en vooral milieudoelen de 

nieuwe grenzen. Fosfaatreductie en mestverwerking zijn daarbij de grootste uitdaging. 

Alleen een breed gedragen, sectoroverschrijdende aanpak kan voorkomen dat nieuwe 

vormen van dierrechten worden geïntroduceerd. Een ‘dierrechten preventieteam’ met 

vertegenwoordiging vanuit veehouderijsectoren, overheid en NGO’s verdient overweging. 

In 2010 werd EUR 150 miljoen geïnvesteerd in melkquota. Met investeringen van deze 

omvang komen milieudoelen in rap tempo dichterbij.

■   Afgelopen jaren hebben we de impact van de markt ervaren. De zuivelmarkt is niet 

     ongevoelig voor economische ontwikkelingen. De afbouw van prijsondersteunende 

marktinstrumenten kent echter een goede timing. Europese melkprijs en wereldmarktprijs 

zijn naar elkaar toegegroeid en de mondiale vraag naar zuivel groeit jaarlijks met 2 á 3%. 

Volatiliteit is een term die niet meer verdwijnt. 

■   De inkomenspositie van een doorsnee melkveebedrijf zal naar onze verwachting niet 

sterk wijzigen. Op termijn verwachten we meer inkomensdruk bij bedrijven met inten-

sieve bedrijfsvoering ten gevolge van dalende toeslagrechten en hogere milieukosten. 

■   De Nederlandse concurrentiepositie is goed en de melkproductie zal groeien. De kostprijs 

is prima en we hebben met bodem, klimaat, industrie, kennis en ondernemerschap sterke 

troeven in handen. De ambitie om te melken is daarbij ongeëvenaard.

Strategische keuzemogelijkheden worden in belangrijke mate bepaald door de uitgangs-

situatie; bedrijfsstructuur, verkaveling, grondsoort, vermogenspositie, kostprijs maar 

ook de gezinssituatie, ambitie en talent. Een groeistrategie sluit prima aan bij een sterke 

uitgangssituatie. Is dat niet het geval dan verdient het de aanbeveling de strategie bij te 

stellen of eerst de uitgangssituatie te verbeteren. Bij een goede strategie vallen de puzzel-

stukjes op hun plek.

Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans? 

Waar richt u zich op?

Pierre Berntsen

Directeur Agrarische Bedrijven ABN AMRO
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1. Eindigt de Europese melkquotering 
daadwerkelijk in 2015?
De kans op continuering van de Europese melkquotering na 31 maart 2015 is nagenoeg 

nihil. Alle signalen wijzen op een uitvoering van het ingezette beleid dat leidt tot afschaffing 

van de melkquotering in 2015. Ook het prijsdal in 2009 dat wél leidde tot initiatieven van de 

Europese Commissie, bracht géén verandering in de reeds in 2003 ingezette lijn. 

Onzekerheid blijft natuurlijk verbonden aan politieke besluiten. Je kunt je echter de vraag 

stellen welke risico’s je als ondernemer kunt of wilt lopen bij strategische keuzes of 

investeringen. En je beter goed voor bereiden op het einde van de quotering. 

In de huidige situatie is het zaak kostprijsverhogende stappen te heroverwegen.

De belangrijkste krachten achter afschaffing van de melkquotering zijn internationale druk 

op de Europese Unie om marktverstorende instrumenten af te bouwen en afnemende 

steun binnen Europa voor het landbouwbudget. In internationaal verband is afgesproken 

dat de Europese Unie uiterlijk in 2013 de uitvoerrestituties elimineert, de invoerbescherming 

verder afbouwt en productietoeslagen ontkoppelt.

In het kader van Agenda 2000 presenteerde de Europese Commissie in 2003 diverse veran-

deringen in het Europees zuivelbeleid. De Europese Commissie onderstreepte daarbij dat 

de melkquotering in principe tot het quotumjaar 2014/2015 bleef bestaan. In 2008 stond de 

afschaffing van de melkquotering even ter discussie. De Europese Commissie en de EU-

lidstaten discussieerden toen over een tussentijdse herziening van het Gemeenschappelijke 

Landbouw Beleid (de Health Check). Afschaffing van het quotumsysteem vormde daarbij 

een belangrijk agendapunt. In de Health Check werden diverse wijzigingen aangaande de 

melkquotering opgenomen. Om een ‘zachte landing’ te creëren besloot de Europese 

Commissie tot een jaarlijkse verruiming van het melkquotum met 1% vanaf 2009, een 

aanpassing van de negatieve vetcorrectie en een tijdelijke verhoging van het superheffing-

tarief bij overschrijdingen van meer dan 6 procent. Vooruitlopend op dit besluit voerden 

Europese veehouders tal van acties met als hoogtepunt een Europese melkstaking in mei 

2008. Met deze acties wilden de melkveehouders en hun vakbonden de lidstaten aanzetten 

tot het afwijzen van het Commissievoorstel voor afschaffing van de melkquota. 

De lidstaten gingen echter niet overstag en eind 2008 besloten de EU landbouwministers 

definitief tot stopzetting van de melkquotering in 2015. Sindsdien is dit besluit meerdere 

malen herbevestigd. Bij de presentatie van tijdelijke zuivelmaatregelen in juli 2009 

onderstreepte toenmalig Landbouwcommissaris Fischer-Boel dat ze niet zou tornen aan de 

gemaakte afspraken in het kader van de Health Check. Afschaffing van de melkquotering 

per 31 maart 2015 stond dus niet ter discussie. In november 2010 herhaalde haar opvolger 

Ciolos deze woorden nogmaals. 



Figuur 1: Uitgaven Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1980 - 2008

Kortom, alles richt zich op een afschaffing van het melkquotum. Echter in de politiek is niets 

honderd procent zeker. Verlenging van de melkquotering is mogelijk als een meerderheid 

van het Europese Parlement een nieuw voorstel daartoe van de Europese Commissie steunt. 

Kijkend naar de al jaren stabiele strategie van de Europese Commissie en haar standpunt 

begin december 2010 is de kans hierop zo goed als nihil.

Belangrijker dan het inzoomen op quotering is het formuleren van een antwoord op de 

vraag hoe je als ondernemer inspeelt op dit nieuwe speelveld. Daarbij zit een verdere 

quotumuitbreiding, en daarmee een ‘zachte landing’, er voor de Nederlandse melkveehou-

derij vooralsnog niet in. Landbouwcommissaris Ciolos geeft aan geen ruimte te zien voor 

extra maatregelen om een zachte landing voor Nederland te garanderen. Het merendeel 

van de EU landen produceert minder melk dan het landelijke quotum. Bovendien is de 

transactieprijs van het quotum laag. Een uitzondering hierop vormt naast Nederland ook 

Denemarken. De pijn van een harde landing zit met name in de aanloop naar 2015. Hoge 

quotumprijzen belemmeren bedrijfsontwikkeling waardoor de positie van Nederlandse melk-

veehouders ten opzichte van ‘zachte landers’ verzwakt. En belangrijker; hierdoor verdwijnen 
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energie en passie uit de sector. Een derde pijnpunt, ook voor Europa, is dat Nederland en 

Europa positie verliezen op de wereldmarkt die de komende jaren met 2 à 3% per jaar groeit.

Adviezen zachte landing High Level Group 
Als aanvulling op het eerdere besluit van de Europese Commissie om melkveehouders 

een zachte landing te bezorgen, presenteerde Landbouwcommissaris Ciolos eind 2010 

maatregelen die later werden omgezet in beleidsvoorstellen. 

Basis voor deze beleidsvoorstellen waren de aanbevelingen van de ‘High Level Group 

on Milk’. Deze adviesgroep van zuivelexperts werd na de zuivelcrisis door de Europese 

Commissie aangesteld. De adviezen van de High Level Group on Milk zijn: 

■   Het bieden van mogelijkheden voor het maken van contractuele afspraken tussen melk-

veehouders en zuivelbedrijven. Het is niet te verwachten dat dit voorstel veel invloed zal 

hebben op de melkprijs. Ze verandert immers niet de markt. Wel biedt dit een mogelijk 

instrument om het melkaanbod te sturen.

■   Het bieden van de mogelijkheid aan melkveehouders om gezamenlijk via producenten-

organisaties te kunnen onderhandelen over leveringsvoorwaarden met een zuivelonder-

neming. Nederland kent een overwegend coöperatieve structuur waarvoor deze aanbe-

veling niet op gaat.

■   Te zorgen voor transparantie in de zuivelketen door meer objectieve informatie te bieden 

over volumes en prijzen van diverse zuivelproducten;

■   De introductie te overwegen van marktinstrumenten die schommelingen in de inkomens 

van melkveehouders minder groot maken; 

■   De bestaande mogelijkheden op het gebied van innovatie en onderzoek binnen het 

      bestaande plattelandsontwikkelingskader en de kaderprogramma’s voor onderzoek 

beter te communiceren, terwijl belanghebbende partijen onderzoeksprioriteiten voor de 

zuivelsector kunnen aangeven;

■   Een verbetering van de etikettering van zuivelproducten, zodat het land van herkomst 

duidelijker is en om het verschil met imitatiezuivel te verduidelijken.

Voor en tegen afschaffing melkquotering
Voor- en tegenstanders van melkquotering brengen argumenten naar voren om hun visie 

kracht bij te zetten. De belangrijkste argumenten in deze discussies zijn: 

Vóór afschaffing melkquotum:

■   door wegvallen van quotumkosten wordt de kostprijs verlaagd;

■   wegvallen van investering in melkquotum vergemakkelijkt bedrijfsontwikkeling;

■   meer middelen beschikbaar voor investeringen in bedrijf, markt, innovatie, mest en milieu; 

■   biedt de kans om in te spelen op toenemende vraag door groeiende wereldbevolking;

■   administratieve kosten van quotumsysteem zijn hoog.

Tegen afschaffing melkquotum:

■    verkoop of verhuur van quotum is een interessante pensioenvoorziening voor stoppende 

veehouder;

■   quotering beperkt het aanbod en leidt zo tot een hogere melkprijs; 

■   bescherming melkveehouders die werken in gebieden met natuurlijke handicaps;

■   groei van de veestapel leidt tot extra milieudruk.
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Figuur 2:  Over-/onderschrijding melkquotum in EU

De meeste EU-landen benutten het toegewezen quotum niet volledig.

 

Alleen Nederland melkt structureel boven het toegewezen landenquotum. Bijna alle andere 

EU-landen,uitgezonderd Denemarken, Italië, Oostenrijk, Cyprus en Luxemburg, benutten 

het aan hen toegewezen quotum niet volledig. 
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 Bron: Europese Commissie

Hans Geurts voorzitter Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV):
‘Een geheel vrije zuivelmarkt zal naar mijn mening niet ontstaan. De gevolgen hiervan zijn 

te schokkend. Naast heftige prijsfluctuaties zullen melkveehouders die produceren onder 

moeilijke omstandigheden, zoals in de Alpenregio, worden weggeconcurreerd. Overheden 

zullen dit, met het oog op het behoud van het landschap, niet over hun kant laten gaan. 

Er wordt steeds gewezen naar de toenemende vraag op de wereldmarkt en meer concreet 

de stijgende consumptie in landen als China en India. Dit is koffiedik kijken. Deze landen 

gaan niet alleen meer consumeren maar ook meer produceren. Wij vinden dat er een be-

paalde vorm van regulering moet blijven. Een flexibel systeem waarmee we op iedere markt-

situatie kunnen inspelen. Los daarvan verwacht ik dat fabrieken afspraken gaan maken met 

leveranciers. Zij kunnen uiteindelijk niet meer melk afnemen dan ze kunnen afzetten.’



Gerrit Meester:

‘Afschaffing quotering een gelopen zaak’

Afschaffing van de melkquotering is een gelopen zaak. Melkveehouders moeten niet gokken op 

een mogelijke instandhouding, maar zich goed voorbereiden op een quotumloos tijdperk. 

Dat zegt Gerrit Meester.

‘Honderd procent zeker weet je het nooit. Maar tot nu toe is er geen enkel signaal dat de 

Europese Commissie een voorstel tot handhaving van de melkquotering aan het Europees 

Parlement en de Raad van Ministers van Landbouw gaat voorleggen. Integendeel, het 

besluit tot stopzetting van de melkquotering is meerdere malen herbevestigd. Tijdens de 

crisis op de melkmarkt gingen wel stemmen op in die richting. Ik zou me kunnen voorstel-

len als er weer een crisis binnen de EU uitbreekt dat er op hoog niveau hierover gesproken 

zou kunnen worden. Veehouders moeten hier niet op gokken maar zich voorbereiden op 

het einde van de quotering’, is het duidelijke advies van Gerrit Meester. Prof. Dr. Ir. Gerrit. 

Meester (1944) weet waarover hij spreekt. Zo was hij onder meer tot eind 2010 voorzitter 

van het Landbouwcomité van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwik-

keling (OESO). Daarnaast was hij jarenlang adviseur Landbouwpolitieke Vraagstukken op 

het ministerie van LNV en Bijzonder Hoogleraar Europese Economische Integratie aan de 

Universiteit van Amsterdam.

Zachte landing
De kans op een zachte landing voor de Nederlandse melkveehouderij middels een geleide-

lijke quotumuitbreiding acht Gerrit Meester erg klein. ‘In november 2010 heeft de Europese 

Commissie aangegeven hier geen reden toe te zien. Uitgezonderd Nederland, Denemarken 

en Cyprus krijgen de andere lidstaten hun quotum niet vol gemolken. Nederland is het 

enige land met een structurele quotumoverschrijding.

Een quotumvergroting is alleen mogelijk als we de andere lidstaten van de noodzaak kunnen 

overtuigen. Door de groeiende vraag op de wereldmarkt naar zuivel is een verruiming van 

het quotum ook voor hen van belang. Zo kun je als EU je positie op de wereldmarkt behouden 

of zelfs uitbreiden. Voor geen enkel EU-lidstaat is het goed als bijvoorbeeld Nieuw Zeeland 

of de Verenigde Staten in het gat springen dat ontstaat doordat de EU de komende jaren niet 

aan de toenemende vraag op de wereldmarkt kan voldoen als gevolg van de quotering. Valt 

deze afzet weg dan worden de andere Europese landen na afschaffing van de melkquotering 

in 2015 overspoeld met Nederlandse en/of Deense zuivel. Verdere quotumuitbreiding is dus 

in ieders belang. We moeten proberen de EU daarvan te overtuigen’, aldus Gerrit Meester.

11Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans?

Prof. Dr. Ir. Gerrit Meester
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2. Hoeveel ruimte voor groei is er 
na 2015? 
Na afschaffing van de melkquotering in 2015 zullen andere factoren de omvang van de 

melkveehouderij bepalen. Algemeen kun je stellen dat ruimte (fysieke en milieuruimte), 

rendement en ambitie de meest bepalende factoren zijn. De factoren op sectorniveau en 

op bedrijfsniveau kunnen daarbij sterk verschillen. 

De Europese Commissie verwacht 3% groei van de Europese melkproductie in de periode 

tot 2020. De verwachte groei voor Nederland ligt op 1% per jaar tot 2015 en 2 à 3% per jaar 

na 2015. Bepalend voor Nederland is de ruimte die milieudoelstellingen bieden. 

Zowel nationaal als internationaal bepalen afspraken en ambities op het gebied van 

mineralenkringloop en uitstoot van gassen de ruimte voor groei van de veestapel. 

Deze afspraken leiden, zowel voor de sector als voor bedrijven, tot concrete randvoorwaar-

den op het gebied van mestaanwending en ammoniakuitstoot, maar bijvoorbeeld ook CO2- 

en methaanemissie. Op bedrijfsniveau bepalen daarnaast meer bedrijfsgebonden factoren 

de mogelijkheden voor groei. De belangrijkste hiervan zijn de ontwikkelingsmogelijkheden 

die de bedrijfslocatie biedt en het talent en de ambitie van de ondernemer(s).

Ruimte op sectorniveau 
In Nederland is de ambitie om te melken groot, het rendement redelijk maar de fysieke en 

milieuruimte beperkt (zie hiervoor ook pagina 14). 

Vooruitlopend op de periode na 2015 liet het toenmalige ministerie van LNV in 2010 

onderzoek doen naar mogelijke sturingsinstrumenten. Niet alleen melkquota vervallen 

maar ook pluimvee- en varkensrechten verdwijnen in dat jaar. Daarmee heeft de overheid 

geen directe grip meer op de omvang van de veehouderij. Wel bestaan er milieudoelen met 

betrekking tot vermindering van emissies van fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen, 

fijnstof en zware metalen. Veel van deze doelstellingen zijn internationaal vastgesteld, zoals 

in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, de NEC-richtlijn, internationale klimaatafspraken 

en Natura 2000. 

Bij het huidige milieubeleid zonder productierechten, kan de veestapel groeien indien er 

voldoende stikstof en fosfaat uit de landbouw wordt gehaald. Dit kan door mestverwerking, 

-export en -verbranding en/of het verhogen van de mestacceptatie in de akkerbouw. 

Daarbij zal in 2015 de aangescherpte gebruiksnorm voor fosfaat de plaatsingsruimte voor 

mest sterk beperken. Dan dient immers voor fosfaat sprake te zijn van evenwichtsbemesting. 

Gasvormige emissies afkomstig uit stallen en mestopslagen, zoals ammoniak, en directe 

emissies uit dieren, zoals methaan, zullen onder huidig beleid echter wel toenemen. 



De stikstofgebruiksruimte is alleen 

bij beperkte groei van de melk-

productie en blijvende derogatie 

voldoende. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Fosfaatproductie 2020

m
ln

 k
g 

fo
sf

aa
t

Referentie +20%
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Stikstofproductie 2020

m
ln

 k
g 

st
ik

st
of

Referentie +20%

Geen derogatie (322)

 Bron: CLM

Overige sectoren Melkveehouderij

+10% +30%

Gebruiksruimte (143)

Overige sectoren Melkveehouderij

+10% +30%

Met derogatie (391)

 Bron: CLM

Figuur 3:  Fosfaatproductie van de gehele Nederlandse veehouderij (in miljoen kilo fosfaat) 

in 2020 bij verschillende groeiscenario’s  van de melkproductie. 

                       

In 2010 actualiseerde het CLM bovenstaande studie op verzoek van FrieslandCampina. 

Dit hernieuwde onderzoek bevestigde bovenstaand beeld. Fosfaat evenwichtsbemesting leidt 

tot een overschot van 16% ofwel 30 miljoen kilo fosfaat. Uitgaande van 20% groei van de 

melkveestapel en 14 miljoen kilo mestverwerking. 

Voor ammoniak becijferde CLM voor de melkveehouderij bij deze groei een reductienood-

zaak van circa 20 duizend kilo ammoniak.

Figuur 4:  Stikstofproductie van de Nederlandse veehouderij (in miljoen kilo stikstof) in 

2020 bij verschillende groeiscenario’s voor de melkveehouderij 
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groter knelpunt dan stikstof in 2020 

zowel met als zonder derogatie.
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Siem-Jan Schenk, voorzitter LTO vakgroep Melkveehouderij:
‘De melkveehouder heeft twee mogelijkheden om te kunnen groeien: hij beschikt over 

voldoende grond onder zijn bedrijf of hij heeft de mestafzet structureel goed geregeld 

via akkerbouwers en/of mestverwerking. De eerste optie is heel beperkt gezien de hoge 

grondprijzen en de groeisprongen die melkveehouders maken. 

Dus moet de overgrote meerderheid zich richten op het mestafzet/verwerkingsspoor. 

Er is geen andere mogelijkheid. De tijd van achterover leunen is voorbij.’

               

Groei is slechts mogelijk binnen de milieugebruikersruimte. Ofwel, mogelijke groei op sec-

torniveau zal gepaard moeten gaan met vermindering van de milieubelasting per dier. De 

mogelijkheid van introductie van dierrechten, eventueel in combinatie met een emissielabel 

voor ammoniak, maar ook andere alternatieven zijn geopperd om de milieudoelstellingen 

te realiseren.

Een groot nadeel van introductie van dierrechten is dat quotumkosten blijven bestaan en 

dat kapitaal dat geïnvesteerd dient te worden in innovatie op milieugebied niet in de sector 

blijft. Dit is onwenselijk. Voor de sector is de dreiging van dierrechten voldoende reden 

geweest om zelf het initiatief te nemen en belangrijke knelpunten op te lossen. Het sluiten 

van de mineralenkringloop is hierbij een belangrijk speerpunt. LTO Nederland lanceert in 

2011 samen met koepelorganisatie Nevedi en productschap diervoeder de fosfaatboekhouding 

voor melkveehouders en varkenshouders. Doelstelling is om daarmee het fosfaatoverschot 

voor 2013 met 20 miljoen kilo te verminderen. De rest van het fosfaatoverschot zal via 

mestver- en bewerking en export gereduceerd moeten worden. Realisatie van de fosfaat-

doelstellingen is één van de bouwstenen voor behoud van de noodzakelijke stikstofderoga-

tie. Staatsecretaris Bleker neemt de ambities van de sector ongetwijfeld mee in zijn lange 

termijnvisie voor het mestbeleid later in 2011. De prestaties van de gezamelijke veehouderij-

sectoren op het gebied van reductie van overschotten en uitstoot van gassen zullen echter 

aansprekend moeten zijn om politiek en maatschappij te overtuigen. 

De Nederlandse zuivelsector heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 energieneutraal 

te zijn door a) het energieverbruik te beperken en b) gebruik van duurzame energie. 

Melkveehouders zullen hiertoe de belangrijkste bijdrage leveren. Zowel co-vergisting

als zonne-energie biedt op dit moment nog onvoldoende perspectief en zijn te duur 

ten opzichte van gangbare energie. Toekomstig beleid kan dit echter snel doen keren.

Door groei van de veestapel stijgt de behoefte aan (ruw)voer maar ook van mestafzet. 

Dit zal tot gevolg hebben dat de druk op land toeneemt; grasland en maïsland worden 

maximaal benut en de mestafzetruimte in Nederland wordt volledig opgevuld. 

Het verbruik van kunstmest zal dalen. Mestoverschotten zullen worden verwerkt of 

geëxporteerd. Het alternatief is minder groei of groei van de melkveehouderij ten koste 

van andere veehouderijsectoren. 
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De gebroeders Hans 

en René Roskam
 

Hans en René Roskam

Tijdelijk Belgisch Witblauwe in plaats van meer melk

Tot 2015 vooralsnog geen uitbreiding van de melkproductie. In de tussentijd kruisen de gebroeders 

Hans en René Roskam uit het Noord-Hollandse Ursem een aanzienlijk deel van hun koeien met 

een Belgisch Witblauwe stier. De nakomelingen moeten een deel van misgelopen melkopbrengst 

compenseren. 

Eind 2010 namen Hans en René Roskam een nieuwe 3 + 2 rijige ligboxenstal voor 240 

koeien in gebruik. De stal is ondermeer uitgerust met een 40 stands buitenmelker. Deze kan 

in één uur 200 koeien melken. Investeren in een nieuwe stal, waarin koecomfort en efficiency 

de rode draad vormen, is volgens de gebroeders Roskam nodig om op een efficiënte manier 

aanzienlijk meer koeien te kunnen melken. ‘Dit is een vereiste om mee te kunnen in de 

schaalvergrotingsslag die gaande is met het oog op de afschaffing van het melkquotum en 

die ook na 2015 onvermijdelijk doorgaat’, legt Hans Roskam uit. Op dit moment bevolken 

pas 100 koeien de nieuwe stal. Dit blijft voorlopig ook zo. De hoge melkquotumprijs is voor 

de gebroeders Roskam aanleiding de melkproductie, en daarmee het aantal melkkoeien, 

voorlopig niet uit te breiden. Pas vanaf 2015 gaan ze de hele stalcapaciteit benutten. 

De uitbreiding willen ze zoveel mogelijk realiseren uit eigen opfok. 

‘In de tussentijd kruisen we een deel van onze koeien met een Belgisch Witblauwe stier. 

De nakomelingen fokken we op tot een leeftijd van circa 1,5 jaar om ze vervolgens tegen 

een goede prijs te verkopen. Hoe korter we bij 2015 komen, hoe meer koeien we weer gaan 

kruisen met stieren die zorgen voor een hoge melkproductie’, legt Hans Roskam de huidige 

bedrijfsstrategie uit.



Ruimte op bedrijfsniveau
De ruimte voor groei op bedrijfsniveau kan worden beperkt door ontwikkelingsruimte van 

de bedrijfslocatie, afzet van melk, rendement of talent. 

Bedrijfslocatie
De bedrijfslocatie is een vast gegeven en vaak al generaties lang in de familie. Als de 

huidige locatie onvoldoende ruimte biedt voor groeiambities resteren twee mogelijkheden: 

verhuizen naar een alternatieve locatie of alternatieve vormen van groei. 

Melkafzet
Als Europese marktinstrumenten zijn afgebouwd en melkquotering is verdwenen bepalen 

de markt en zuivelindustrie, nog meer dan in het verleden, het rendement van melkvee-

houders. De verschillen tussen uitbetalers zullen toenemen. 

De meeste zuivelverwerkers in Nederland geven aan dat zij het extra melkaanbod van hun 

leveranciers na 2015 zullen afnemen. FrieslandCampina geeft in haar strategie ‘Route 2020’ 

aan dat zij duurzaam wil groeien en verwacht na 2015 elk jaar 1,5 á 2% groei in melkaan-

bod. Uitmondend in 20% toename in 2020 ten opzichte van 2007/2008. Ook andere grote 

zuivelverwerkers in Noordwest-Europa zoals Arla Foods en Nordmilch leggen vooralsnog 

geen productieplafond op aan hun leden/leveranciers. Daarentegen geven Franse coöpe-

raties aan dat zij de extra melk niet tot waarde kunnen brengen. Ook in Nederland geven 

enkele zuivelverwerkers signalen af die duiden op beperking van aanbodgroei. Afhankelijk 

van de stemming op de zuivelmarkt en de prestaties van de zuivelverwerkers zal groei 

van melkaanbod invloed hebben op de melkprijs. Het is de uitdaging voor de Nederlandse 

zuivelindustrie om dit extra aanbod goed te vermarkten. 
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Jos Verstegen, lector Ondernemerschap en Samenleving 
CAH Dronten en LEI Wageningen UR:
‘Op het eerste oog is het een prettige gedachte dat Nederlandse zuivelcoöperaties nu al 

aangeven dat ze ook na 2015 alle melk van hun leden blijven afnemen. Dat lijkt aan de 

melkveehouders enige zekerheid te bieden in de onzekere tijden na afschaffing van het 

quotum. Toch is het een schijnzekerheid omdat de afnamegarantie niet gekoppeld is aan 

een prijsgarantie. 

De extra melkstroom zal onvermijdelijk tot lagere uitbetalingsprijzen leiden wanneer 

de coöperaties er niet in slagen om meer hoogrenderende producten (babyvoeding, 

ingrediënten e.d.) af te zetten. Met als gevolg dat de leden-melkveehouders die niet 

uitgebreid hebben er qua inkomen op achteruit gaan en de leden-melkveehouders die 

wel uitbreidden veel moeite hebben om de investeringen terug te verdienen.’



Rendement
Groei zonder quotumkosten lijkt al snel aantrekkelijk. Extra omzet gaat echter gepaard met 

extra kosten en vaak ook met investeringen. Naarmate de kosten van groei hoger zijn, 

is groei minder aantrekkelijk. De milieukosten zullen met name bij intensieve bedrijven 

toenemen en daardoor belemmerend werken. Ervaringen binnen Koeien&Kansen leren dat 

onder de huidige fosfaatnormen mestafzet op eigen bedrijf tot ca. 16.000 kilo melk per ha 

haalbaar is. 

Talent
Naarmate bedrijven groter worden, is het management complexer. Niet iedereen heeft de 

ambitie om te groeien in omvang en niet iedereen heeft het talent om een groot bedrijf 

goed te organiseren. Het ondernemerschap in de melkveehouderij krijgt steeds meer 

aandacht en is de afgelopen jaren, mede door de veranderende marktomstandigheden, 

hard gegroeid. 

Ook ondernemers die gekozen hebben voor verbreding of een nevenactiviteit ervaren dat 

het opereren in een nieuwe markt veel vraagt van het persoonlijk ondernemerschap. 
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Jos Verstegen, lector Ondernemerschap en Samenleving 
CAH Dronten en LEI Wageningen UR:
‘Het is belangrijk dat melkveehouders richting 2015 goed nadenken over wat de gewenste 

schaalgrootte van hun bedrijf is. Schaalvergroting is te overwegen als: 

1) in de voorgaande jaren technisch goed is gepresteerd, 

2) er een financiële buffer is opgebouwd, 

3)  het leidt tot een efficiëntiewinst bij de inzet van productiefactoren (arbeid, grond, gebouwen 

en technologie) die opweegt tegen de meerkosten voor o.a. mestafzet. 

Uit cijfers blijkt dat schaalvergroting in de praktijk lang niet altijd leidt tot een beter inkomen, 

maar meestal wel zorgt voor een grotere kwetsbaarheid bij lage melkprijzen. Kortom, ook 

nadat ‘het quotum eraf is’ geldt nog steeds ‘bezint eer ge begint’, want dat er  in de vrije 

markt af en toe een flinke terugval in de melkprijzen zal optreden is geen onzekerheid maar 

een belofte.’ 

19Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans?





3. Hoe sterk is onze internationale 
concurrentiepositie? 
Nederland heeft een sterke zuivelsector. De structuur en het ondernemerschap zijn goed. 

De productie per hectare is hoog en er staat een sterke verwerkende en toeleverende 

industrie. We kunnen Europees mee met de kostprijs en er is passie voor het vak. Nederland 

behoort dan ook tot de regio waar de melkproductie na 2015 zal groeien. Wel verdienen de 

hoge vaste kosten aandacht. Deze worden veroorzaakt door dure productiemiddelen zoals 

grond en melkquotum. Beëindiging van quotering versterkt de concurrentiepositie van de 

Nederlandse melkveehouderij. 

Introductie van nieuwe vormen van productierechten na 2015 zou de ontwikkeling in de 

sector belemmeren en de concurrentiepositie nadelig beïnvloeden. Er is echter sprake van 

maatschappelijke zorg over de milieudruk die productietoename veroorzaakt. De melkvee-

houderij zou aan kracht winnen als zij, samen met andere dierlijke sectoren, door investering 

in milieu en duurzame productie, herintroductie van dierrechten weet te voorkomen. 

Ondanks mondialisering vinden verschuivingen tussen continenten of handelsblokken 

slechts beperkt plaats. Productie groeit vooral in gebieden waar de consumptie sterk 

toeneemt zoals in Azië en in gebieden met een sterke concurrentiepositie. Een positie is 

niet zozeer de plek die je krijgt maar de plek die je verovert! We zijn genegen te kijken naar 

de kostprijs per kilo melk, maar onze internationale concurrentiekracht wordt door veel 

meer factoren bepaald. Belangrijke factoren zijn bedrijfsstructuur, de kwaliteit van onder-

nemerschap, het klimaat en de productiviteit van de grond, de kracht en marktpositie van 

de verwerkende industrie, de mate van organisatie en belangenbehartiging, de kwaliteit 

van adviseurs en toeleverende industrie, de kwaliteit van de georganiseerde gezondheids-

zorg, het aanbod aan scholing en onderzoek. Maar ook de passie om te melken speelt een 

belangrijke rol. Op veel onderdelen heeft Nederland een goede uitgangspositie. De hoge 

melkquotumprijzen in Nederland getuigen van de kracht van het totaalpakket, maar ook 

van de buitengewone passie om te melken. 
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Figuur 5:  Wereldproductie melk in de periode 2007 - 2009 en 2019

Bovenstaande figuur laat zien dat de groei van de zuivelproductie tot 2019 met name  

plaats vindt in Azië. Het aandeel van Nieuw Zeeland en Australië op de wereldmarkt is 

aanzienlijk maar hun aandeel van de wereldproductie is gering en ook hun ruimte om te 

voorzien in de groeiende wereldvraag is beperkt. 

Voor Nederland is de hoge vaste kostenstructuur een punt van aandacht. Deze wordt 

veroorzaakt door de kapitaalsintensiteit van de Nederlandse bedrijven. Quotum, grond 

en (luxe) gebouwen zijn duur en leggen een hoge ondergrens in de kostprijs. Anderzijds 

maakt de grondgebondenheid de sector minder gevoelig voor hoge (ruw)voerprijzen. 

Een zachte landing doet quotumprijzen en de vaste kosten verlagen en helpt aanpassingen 

in de sector te vergemakkelijken. 

Duitsland, België en Frankrijk kennen een relatief kleinschalige melkveehouderij. 41%, 46% 

en respectievelijk 51% van de koeien verblijft op bedrijven met minder dan 50 koeien. 

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken ligt dit percentage op slechts 17%, 

8% en 7%. Bij grotere bedrijven verdunnen de privé-opnamen over meer melk en is vaak 

sprake van schaalvoordelen.

Figuur 6 geeft een beeld van de ontwikkeling van de structuur van de Nederlandse 

melkveehouderij tussen 1990 en 2020.

22

Wereldproductie melk in de periode 2007-2009 en 2019

 Bron: OECD-FAO Agricultural Outlook 2010

2007-2009 2019

0

20

40

60

80

100

120

140

160

m
ln

. t
o

n

EU-27 India USA China Pakistan Rusland Brazilië N-Zeeland Australië



Figuur 6:  Ontwikkeling van het aantal melkveehouderijbedrijven in Nederland tussen 

1990 - 2020. 

 

Onderstaande figuur geeft een indicatie van de kritieke melkprijs in Europa. Bij deze prijs 

ontsparen of reserveren bedrijven niet. De gemiddelde kritieke melkprijs was EUR 34 per 

100 kg. Het Verenigd Koninkrijk had met ruim EUR 29 de laagste en Luxemburg, Duitsland 

en Frankrijk hebben de relatief hoogste melkprijs. Nederland heeft een lage melkprijs. 

Hoe lager de kritieke melkprijs hoe hoger de concurrentiekracht. 

Figuur 7:   Kritieke melkprijs in de belangrijkste Europese zuivellanden 
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De verschillen tussen individuele bedrijven zijn groter dan de verschillen tussen landen. 

Variatie bewijst dat er ruimte is voor verbetering. De verschillen in Nederland zijn groot. 

10% van de Nederlandse bedrijven heeft een kritieke melkprijs die onder de 25 cent per kg 

ligt en 15% heeft meer dan 40 cent nodig, zo blijkt uit onderstaande figuur. 

Tabel 1: Melkveebedrijven in Nederland onderverdeeld naar kritieke melkprijs (2002-2007)*

Allart van Zetten, ABN AMRO Agriteam Zuidmidden Nederland
‘De kracht van Europa als handelsblok wordt tevens bepaald door valutaontwikkelingen. 

Een zwakke Euro versterkt de export van zuivelproducten naar derde landen. Een zwakke 

Dollar versterkt de positie van de VS.’

Na 2015 zal de productie in Europa toenemen. Groei vindt plaats in gebieden waar de 

productievoorwaarden het gunstigst zijn. 

Figuur 8 geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling van de melkproductie tot 2020 

in Europa. Groei vindt plaats in de gebieden rond de Noordzee. In dit gebied is het klimaat 

gunstig, liggen vruchtbare gronden, is er ambitie om te groeien en is het ondernemerschap 

aanwezig. De zuivelindustrie is sterk en de rentabiliteit van de melkveehouderij in relatie tot 

andere grondgebruikers is goed. De groei wordt beperkt doordat de Europese afzetmarkt 

nog slechts beperkt ontwikkelt en dus voor export naar derde landen wordt geproduceerd. 

Ook is de milieuruimte een beperkende factor.

Melkprijs (in EURct/kg) < 25 25-30 30-35 35-40 > 40 Totaal

Karakteristieken       

Aantal bedrijven (%) 10 19 35 21 15 100

Aantal koeien per bedrijf 81 78 68 66 44 67

Investering / 100 kg melk per jaar 18,7 14,6 15 13 13,4 14,8

Financiële resultaten, in EUR per 100 kg melk 

(+) Ontvangsten (incl. subsidies/steun) 41,30 43,10 42,00 42,50 42,70 42,30

     waarvan melk (A) 32,90 33,40 33,60 33,40 33,50 33,40

(-)  Betaalde kosten en afschrijving 25,00 29,50 32,20 35,90 38,30 32,10

      waarvan betaalde rente 1,60 3,50 4,20 5,20 4,80 4,00

(=) Bedrijfsinkomen 16,30 13,50 9,80 6,60 4,40 10,30

(-)  Priveonttrekkingen 6,30 6,10 6,80 7,60 14,50 7,50

(+) Afschrijving 3,50 2,70 3,20 3,10 4,30 3,20

(-) Aflossing 2,60 4,50 5,00 6,30 5,80 5,00

(=) Netto cashflow (B) 10,90 5,70 1,10 -4,20 -11,60 1,00

Kritieke melkprijs (A-B) 22,00 27,70 32,50 37,60 45,10 34,40

* =  Netto cash flow excl. prive-inkomen of inbreng, aflossing, buitengewone baten en lasten, belasting en prive-opnamen genormaliseerd.
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Michel de Haan, Wageningen UR Live Stock Research
‘Vaak wordt internationale concurrentiepositie beoordeeld op basis van de bedrijfs-

economische kostprijs. Maar er zijn veel meer factoren die de concurrentiepositie bepalen. 

Niet in de laatste plaats de passie voor het melken en de kasstroom met de daadwerkelijke 

uitgaven.’

Figuur 8: Wijziging in melkproductie van 2006 tot 2020
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4. Wat gebeurt er met de melkprijs?  
De marktwerking die in veel land- en tuinbouwsectoren de prijs bepaalt, maakt ook steeds 

meer opgang in de zuivelsector. Importdrempels, prijs- en exportondersteuning zijn door 

de Europese Commissie sterk afgebouwd. De komende jaren gaan deze marktinstrumenten 

verder verdwijnen. Toename van prijsschommelingen is het gevolg. Bovendien mondialiseert 

de handel in zuivelgrondstoffen, waardoor pieken en dalen worden versterkt; een melanine-

schandaal in China heeft daardoor bijvoorbeeld invloed op de melkprijs in Nederland. 

De melkprijs mag dan volatieler zijn geworden, de markt voor zuivel is gezond en groeit 

wereldwijd jaarlijks met 2 á 3 procent. Deze groei komt grotendeels tot stand door extra 

vraag uit Azië en zorgt voor hogere prijzen op de wereldmarkt. De productietoename in 

Nederland na 2015 is in relatie tot de groeiende wereldvraag beperkt.

Bij prognoses voor investeringsbeslissingen rekent ABN AMRO met een gemiddelde 

melkprijs van 30-32 cent per kg melk (exclusief BTW)

Schommelende melkprijzen
Sinds enkele jaren ervaart de melkveehouderij de impact van de markt. Uitzonderlijk hoge 

prijzen in 2007 en begin 2008 werden gevolgd door extreem lage prijzen in de loop van 

2008 en in 2009. Deze turbulente periode had meerdere gevolgen: 

1)  De mentale impact op melkveehouders was enorm. Ondernemerschap, met name 

     liquiditeit- en kostprijsmanagement, kreeg een enorme impuls. 

2)  Het werd duidelijk dat het afgebouwde marktinstrumentarium van de Europese Commissie 

nog slechts beperkte invloed had op de Europese melkprijs. De term volatiliteit deed ook 

in de melkveehouderij haar intrede. 

3)  Het besef in Europa en bij de Europese Commissie, dat enige vorm van marktregulering 

nodig blijft, werd gesterkt. De High Level Commissie werd opgericht. De adviezen van 

deze groep moeten de positie van de melkveehouder in de keten en de transparantie van 

prijsvorming verbeteren.

Toch komt het moment van afbouw van marktondersteuning niet op een verkeerd moment. 

De Europese- en wereldmarkt groeiden naar elkaar toe, zo blijkt uit de figuur op pagine 28.
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Figuur 9:  Melkprijsontwikkeling

Bovenstaande figuur illustreert de daling van de interventieprijzen. De Nederlandse zuivel-

sector zal haar producten naar derde landen steeds meer op eigen kracht moeten afzetten. 

Ook is te zien dat prijzen van de wereldmarkt en Europa naar elkaar zijn toegegroeid en meer 

schommelen.

In 2007 leidde de grote vraag naar zuivel tot bijzonder hoge prijzen. De combinatie met de 

daling die vervolgens optrad gaf een aantal inzichten: 

1)  Vraaguitval vanuit de humane en de dierlijke industrie vormt een reëel gevaar. Deze zal in 

de toekomst eerder optreden, omdat afnemers hebben geleerd te anticiperen. Hierdoor 

zullen extreem hoge prijzen minder snel voorkomen. 

2)  Het melanineschandaal in China toont aan dat incidenten de markt flink kunnen verstoren. 

Dit biedt kansen voor producenten of landen met een goede reputatie. 

3)  De financiële en economische crises bewijzen dat de zuivelmarkt niet ongevoelig is voor 

economische ontwikkelingen. 

4)  Valutaverhoudingen en - schommelingen spelen een belangrijke rol. 

5)  Ondanks het beperkte aandeel van de wereldmarkt op de totale zuivelproductie is de 

     zuivelmarkt een mondiale markt geworden. Ontwikkelingen in Azië bepalen in toenemende 

mate de melkprijs in Nederland. Mondialisering kan dempend werken maar kan golven 

ook tot grote hoogte stuwen. 

6)  Het zuivelaanbod schommelt ondermeer doordat Oceanië een neerslaggevoelig productie-

gebied is. 

7) Een hoge graanprijs dempt het aanbod van zuivel. 

8) Hoge en volatiele grondstofprijzen leiden tot politieke en maatschappelijke onrust. 
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Gezonde zuivelmarkt
Europa heeft een netto overschot aan zuivel van 9%. Nederland produceert slechts 8% van 

deze Europese melkplas. Maar omdat 60% van onze zuivel wordt geëxporteerd en 20% naar 

derde landen buiten de EU gaat, nemen we 20% van de totale Europese export voor onze 

rekening. FrieslandCampina exporteert zelfs 26% naar derde landen. Toegang tot de wereld-

markt is daarom voor zowel Nederland als Europa van groot belang. 

Azië is verreweg de grootste importeur van zuivel. Ondanks de verwachte forse 

productietoename in Aziatische landen zal het importaandeel verder groeien.
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Figuur 13: Wereldzuivelexport

 

De meeste zuivel wordt afgezet in eigen regio’s. Slechts 6 á 7 procent van de wereldproductie 

wordt verhandeld op de wereldmarkt. Door quotering is het aandeel van Europa op de 

wereldmarkt afgenomen.

De markt kan dan wel volatiel zijn, zij is ook gezond. De drijvers achter de prijsstijgingen in 2007 

en 2008 staan nog steeds overeind. De wereldbevolking groeit, de welvaart neemt toe en het 

aandeel van zuivel in de voeding in niet-westerse landen neemt toe. De toename van de zuivel-

vraag komt grotendeels op het conto van Azië. OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) en FAO (Food & Agricultural Organisation) verwachten dat tot 2018 niet-

OCED landen als China, India en Pakistan 80% van de groei voor hun rekening nemen. 

In 2030 is ruim 40% meer zuivel nodig. Dit resulteert in een mondiale groei van 2 á 3% per jaar. 

De mate waarin de vraag groeit wordt mede bepaald door de economische ontwikkelingen 

in belangrijke groeimarkten. Afgelopen jaren zagen we dat deze consumptiegroei tijdelijk kan 

stagneren. Betreffende landen zullen deze groeiende behoefte grotendeels zelf lokaal invullen. 

Aangevuld met het aanbod van de belangrijkste zuivelexporteurs: EU, Oceanië en de VS. Maar 

ook voor Zuid-Amerikaanse landen als Brazilië, Argentinië en Uruguay ontstaan kansen.  

Figuur 14: Voorspelling van de melkprijs in de EU, Nieuw Zeeland en de VS
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Bij investeringsbeslissingen van melkveehouders maken adviseurs en banken een prog-

nose van de exploitatie na investering. Het berekende rendement wordt in belangrijke 

mate bepaald door de gehanteerde melkprijs. ABN AMRO gaat op dit moment uit van een 

gemiddelde langjarige opbrengstprijs van circa 30-32 cent per kilo melk exclusief btw. 

Afhankelijk van gehaltes en kwaliteit wordt deze prijs op maat gesneden. 

Hierbij zijn resultaten uit het verleden een goede voorspeller van het rendement in de 

toekomst. De rendementsvraag komt bij het hoofdstuk over strategie aan bod.

Frans Dorresteijn, ABN AMRO Agriteam Oost Nederland
‘De keuze van afnemer bepaalt meer dan in het verleden de hoogte van uw melkprijs en 

de mate waarin deze schommelt.’

Kansen voor biologische melk 
Reguliere zuivel en biologische zuivel groeien naar elkaar toe. Aan zowel productie- als 

verkoopzijde. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. De markt voor biozuivel groeide 

in 2009 met bijna 19% tot een aandeel van 3,9%. In 2010 groeide biologische drinkzuivel in 

supermarkten met 40%. De stijging van de afgelopen jaren is mede te danken aan initiatie-

ven van de zuivelindustrie. Zo brengt FrieslandCampina haar biologische zuivelproducten 

op de markt onder de naam Boerenland. Ook Vecozuivel en de Nederlandse vestiging van 

Arla profileren zich nadrukkelijk met biologische zuivel. Discounters en cateraars nemen 

steeds vaker biologische producten op in het assortiment. Deze initiatieven vergroten de 

afzet van biologische producten en versterken de biologische landbouw. 

De vraag naar biozuivel stijgt zo hard dat er sprake is van krapte in het aanbod. Er zijn 

onvoldoende biologische melkveebedrijven in Nederland om aan de vraag te voldoen. 

Import vanuit omliggende landen is het gevolg. Er is dus ruimte in de markt voor omscha-

kelaars. In 2009 telde Nederland 321 biologische bedrijven die gezamenlijk 140 miljoen kilo 

melk produceerden. LEI becijferde dat omschakeling naar biologische productie financieel 

aantrekkelijk is voor extensieve bedrijven (minder dan 13.000 kilo per ha) en voor bedrijven 

die willen of moeten voldoen aan natuurdoelstellingen. Hierbij werd uitgegaan van de 

huidige meerprijs van 8 á 9 cent per kilo. 

Hanneke van Ormondt van Stichting Wakker Dier: 
‘Ook de komende jaren blijven we hameren op weidegang. We zullen supermarkten en 

consumenten continu bewerken om te kiezen voor zuivelproducten afkomstig van koeien 

die in de wei grazen. Voor deze melk moeten veehouders wel een hogere prijs ontvangen. 

Melkveehouders moeten niet meegaan in de spiraal van alsmaar groter. Ze moeten juist 

kiezen voor een product met hogere toegevoegde waarde.’

    





33Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans?

5. Wat gebeurt er met de 
toeslagrechten? 
Geen verdeling van toeslagen op basis van historische rechten en voor de hele Europese 

Unie geen vast bedrag per hectare (flat rate), maar meer geld voor kleinere bedrijven en 

aftopping voor grote bedrijven. Verder kunnen agrariërs die zich aantoonbaar inspannen 

voor natuur, landschap, klimaat en/of milieu, rekenen op een bonus. Dat zijn op hoofdlijnen 

de veranderingen die landbouwcommissaris Dacian Ciolos na 2013 wil doorvoeren. 

Naar verwachting zal hij in juli 2011, op basis van de reacties van betrokken partijen uit 

de lidstaten, concrete wetsvoorstellen doen over aanpassing van de toeslagrechten. 

Vervolgens vindt hierover 18 maanden politiek debat plaats en eind 2012 besluitvorming. 

Daarna zal Nederland het resultaat in 2013 uitwerken om op 1 januari 2014 van start te 

kunnen gaan met de nieuwe toeslagrechten. 

 

Landbouwcommissaris Ciolos heeft drie opties gepresenteerd, waarvan twee uitersten. 

Eén laat alles bij het oude en de andere betekent afschaffing van alle toeslagen, met alleen 

nog een beperkte beloning voor groene diensten. Deze twee opties zijn niet reëel. De derde 

optie geeft duidelijk de contouren weer van de nieuwe opzet van bedrijfstoeslagen. Rode 

draad in deze optie vormt een billijker verdeling van de gelden over de lidstaten en aan-

zienlijke veranderingen in de opbouw: 

■   basispremie als inkomenssteun;

■   aanvullende toeslag voor groene publieke diensten gebaseerd op de extra kosten;

■   aanvullende toeslagen voor bedrijven in gebieden met natuurlijke handicaps;

■   vrijwillige, gekoppelde toeslag voor specifieke sectoren en gebieden;

■   extra toeslag voor kleine en aftopping van grote bedrijven.

Signalen
Besluitvorming over de voorstellen moet nog plaatsvinden. Zodoende is er nog geen zicht 

op de extra inspanningen die Nederlandse boeren voor het verkrijgen van de toeslagrechten 

moeten gaan leveren. Wel worden duidelijke signalen afgegeven. Om boeren in de West-

Europese lidstaten te laten wennen aan de lagere inkomsten en de Oost-Europese boeren 

aan de hogere inkomsten, komt er waarschijnlijk een lange overgangstermijn. 

Er lijkt in Europa draagvlak te zijn voor de voorstellen van Ciolos. De plannen sluiten op 

hoofdlijnen ook aan op de ‘Houtskoolschets’, waarin het door Nederland gewenste beleid is 

verwoord. Toch is er wel een aantal punten waar discussie over is. 

Basispremie
In de kern is het standpunt van de Nederlandse politiek dat de basispremie uiteindelijk 

moet verdwijnen en dat alle toeslagen een beloning vormen voor ‘gewenst gedrag’. 

Eén van de belangrijkste argumenten is dat een basispremie ‘om niet’ slecht aan de burger 

te verantwoorden is. Ook werkt, volgens ons kabinet, een basispremie ‘om niet’ uiteindelijk 

kostprijsverhogend,  bijvoorbeeld door hogere pachtprijzen, en zal het potentiële stoppers 

weerhouden, hetgeen weer slecht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor blijvers. 

Staatssecretaris Bleker van EL&I kan zich wel voorstellen dat de komende jaren een basis-

premie nog gerechtvaardigd is in verband met voedselzekerheid.
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Bleker zegt ook af te willen van het begrip inkomenssteun voor ondernemers. Volgens hem is 

dit op lange termijn niet houdbaar en niet logisch als je uitgaat van de boer als ondernemer. 

Hij zet daarom ook vraagtekens bij het verstrekken van een basispremie aan veehouders 

die werken in gebieden met ideale productieomstandigheden. 

In Europa lijkt wel draagvlak te bestaan voor een basispremie met beperkte eisen. De vraag 

is daarom relevant hoeveel speelruimte Nederland krijgt voor nationale invulling. De in het 

voorstel genoemde extra toeslag voor kleine bedrijven lijkt haaks te staan op het huidige 

beleid. Nederland is hier geen voorstander van. Bij de laatste aanpassingen van het GLB is 

juist een drempel voor bedrijfstoeslagen per bedrijf besproken. Het voorstel houdt echter 

rekening met de kleinschalige landbouw in veel nieuwe lidstaten. 

Groene en blauwe diensten
Volgens staatssecretaris Bleker vormen bijvoorbeeld patrijzen op de akker en koeien in 

de wei mogelijke basiseisen om in aanmerking te komen voor toeslagen. Hij wil boeren 

belonen voor het in stand houden van het agrarisch natuurlandschap. Daarbij denkt hij 

aan gewone dingen in het landschap die de afgelopen dertig tot veertig jaar verloren zijn 

gegaan en die wel passen bij moderne bedrijfsvoering. Voor de melkveehouderij noemt 

Bleker concreet weidegang. Melkveehouders die hun koeien jaarrond op stal houden en 

de laatste meter grond intensief gebruiken krijgen mogelijk geen premie, verklaarde de 

staatssecretaris in een reactie op de plannen van Ciolos. 

Budget
De omvang van het budget dat straks voor Nederland overblijft is onzeker. Het zal minder 

worden dan in de huidige situatie. Bleker zegt dan ook dat de koek kleiner wordt.

LTO Nederland discussieert binnen haar sectoren over het nieuwe speelveld. LTO verwacht 

dat het huidige Nederlandse budget voor inkomenssteun van EUR 450 per hectare zal 

dalen tot ongeveer EUR 325 per hectare. Nederland behoort daarmee momenteel tot de 

top 5 ontvangers per hectare in Europa. Het Europees gemiddelde is EUR 250 per hectare. 

LTO wil de Europese Commissie er van overtuigen dat voldoende budget nodig is om onze 

hoge standaard voor milieu, dierenwelzijn en landschap in stand te houden. Tevens wil LTO 

een ruime overgangsperiode en een buffer voor sterk wisselende inkomens in een aantal 

sectoren. 
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Gerichte subsidies
Er bestaan subsidies binnen het GLB die specifiek zijn gericht op bijvoorbeeld dierwelzijns-

maatregelen, milieuvriendelijke investeringen en investeringen in diervriendelijke stallen. 

Het kabinet wil dit in stand houden en hiervoor GLB budget beschikbaar houden. 

Prof. Dr. Ir. Gerrit Meester: 
‘Veehouders met een intensieve bedrijfsvoering moeten rekenen op aanzienlijk minder 

toeslagrechten. Toeslagrechten op historische basis zijn sowieso niet meer te verdedigen. 

In enkele omliggende landen zijn ze hier al van afgestapt. Een herverdeling van de gelden 

tussen de lidstaten is onvermijdelijk. Momenteel bedraagt een toeslagrecht in Nederland 

circa 450 euro en in Estland bijvoorbeeld slechts 40 euro per hectare. Verschillen zullen 

wel blijven bestaan, zeker als de toeslagen meer gekoppeld worden aan bijvoorbeeld 

landschap- of natuurdoelen. De instandhouding van een stukje Nederlands landschap kost 

immers meer dan een stukje in een Oost-Europees land. De toeslagen kunnen ook worden 

ingezet voor het initiëren van activiteiten gericht op het verbeteren van de concurrentie-

positie. De gelden komen dan via een indirecte weg ten goede aan de agrariërs. 

Wat betreft plattelandsontwikkeling zullen maatregelen gericht zijn op versterking van 

regionale innovatieprojecten voor klimaat en milieu.’

Gevolgen
De gevolgen zullen voor veel melkveehouders aanzienlijk zijn. De inkomsten uit bedrijfs-

toeslagen zullen voor intensieve bedrijven met honderden euro’s per hectare afnemen. 

Slechts een beperkte groep zal deze daling volledig kunnen compenseren door groene/

blauwe diensten. De meesten rest geen andere weg dan ruimte te vinden om dit verlies 

aan inkomen op te vangen. 

Ing. Henk Westerhof ab, 
specialist regelingen en economie ComponentAgro B.V.:  
‘Structurele inkomenssteun voor iedere melkveehouder is in de toekomst niet meer aan 

de orde. Er moeten daarom keuzes worden gemaakt. 

Het ene uiterste is het kiezen voor intensieve melkproductie, uiteraard binnen de wettelijke 

eisen. Bij deze keuze staat de kostprijs centraal en zal er straks nauwelijks nog inkomens-

steun zijn. 

Het andere uiterste is kiezen voor bedrijfsvoering in het teken van ‘groen/blauwe diensten’ 

om zo maximaal het nieuwe beleid te benutten. Dit betekent een bedrijfsvoering in het 

teken van ‘groen/blauwe’ diensten. Europees geld is dan een essentieel onderdeel van 

het verdienmodel. 

Er komt een overgangstermijn van de oude toeslagenregeling naar de nieuwe. 

Benut deze tijd om het bedrijf aan te passen aan uw keuze.’
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Terwijl de totale uitgaven aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid afgelopen decennia 

stegen tot EUR 45 miljard (figuur 15), vertonen de uitgaven aan marktregulerende kosten 

voor zuivel (figuur 16) een dalende lijn.

Figuur 15: Totale uitgaven GLB 1980 - 2006 

Figuur 16: Uitgaven zuivel 1980 -2006
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6. Wat kan ik verwachten van 
mijn inkomen?  
De inkomens op de Nederlandse melkveebedrijven blijven naar verwachting in grote 

lijnen vergelijkbaar met die van het afgelopen decennium. Daarbij zullen fluctuaties, 

zoals in de afgelopen jaren, blijven bestaan maar waarschijnlijk in mindere mate. 

Een financiële crisis gevolgd door een economische crisis van dezelfde omvang als 

afgelopen jaren komt maar zelden voorbij. 

De melkprijs, omzet en aanwas en bedrijfstoeslagen bepalen voor 90% de bedrijfsomzet. 

Na 2014 nemen de bedrijfstoeslagen geleidelijk af. Waarschijnlijk bepalen de mate van 

afbouw en het gemak waarmee bedrijven aan specifieke voorwaarden kunnen voldoen, 

de inkomensdaling op lange termijn. Kosten voor eigen of vreemde arbeid, loonwerk, 

machines en installaties, energie en bouw nemen toe door inflatie. Inflatie en innovatie 

zijn de drijvers achter schaalvergroting. Inflatie noopt tot schaalvergroting omdat anders de 

koopkracht onder druk komt te staan. Innovatie geeft de mogelijkheid tot schaalvergroting 

bij een gelijk arbeidsaanbod. Quotumkosten verdwijnen maar worden vervangen door 

extra fiscale lasten en kosten die kunnen worden toegewezen aan milieu of omgeving. 

Terugblik
Een samenspel van een reeks van factoren bepaalt uiteindelijk het inkomen van een 

melkveehouder. Daarom eerst een korte terugblik op 2010.

Na een stevige dip in 2009 herstelde het inkomen in de melkveehouderij zich in 2010 tot 

gemiddeld EUR 47.000 exclusief afschrijvingen op quotum volgens LEI. De melkprijs steeg 

met 22% naar circa 34 cent excl. btw). De gemiddelde omvang per bedrijf groeide met 4%, 

door enerzijds een toename van de melkgift per koe en anderzijds door een stijging van het 

aantal koeien per bedrijf. De omzet uit vee daalde met EUR 17 per koe. Zowel slachtkoeien 

als nuka’s brachten minder op. De opbrengsten uit nevenactiviteiten stegen licht. 

De post voerkosten nam met 5% toe ten gevolge van hogere krachtvoerprijzen en de door 

wisselende groeiomstandigheden gestegen ruwvoerprijzen. De afschrijvingen namen toe 

ten gevolge van de investeringen in de afgelopen jaren. De inkomstenbelasting over 2010 

blijft beperkt tot enkele duizenden euro’s. 

Figuur 17: Ontwikkeling totaal inkomen op melkveebedrijven en enkele andere sectoren 
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2008 2009 2010 (r) Mutatie (%)

Aantal bedrijven    17.820 17.730 17.410 -2

Oppervlakte per bedrijf (ha) 47,6 49,0 49,7 1

Bedrijfsomvang (so) 238,9 249,5 272,0 9

Aantal melkkoeien 75,9 79,6 81,6 2

Melkproductie (ton) 605,2 640,4 666,3 4

Opbrengsten 293,8 246,8 296,6 20

 waarvan:   melk 220,1 177,5 225,4 27

                  omzet en aanwas rundvee 17,6 17,9 18,3 2

                  waarvan omzet 11,6 15,4 14,5 -6

                  omzet en aanwas varkens 3,6 1,7 2,0 22

                  toeslagen en subsidies 28,4 29,9 30,0 0

                  overig 24,1 19,8 21,0 6

Totaal betaalde kosten en afschrijving 237,9 252,1 264,4 4

waarvan:   toegerekende kosten 95,1 87,2 90,9 4

                 waaronder veevoer 56,8 48,5 52,2 8

                 kosten immateriële activa a) 3,3 19,9 20,3 2

                 kosten materiële activa b) 69,1 73,5 77,3 5

                 energiekosten 6,1 6,5 6,1 -6

                 financieringskosten 32,8 31,4 31,0 -1

                 betaalde arbeid 3,6 4,2 4,4 6

                 werk door derden 14,9 15,3 16,7 9

                 algemene kosten 13,1 14,3 14,7 3

Bedrijfswinst normale bedrijfsvoering 55,9 -5,3 35,2 ++

Buitengewone baten en lasten 2,1 0,8 0,8 0

Inkomen uit bedrijf 58,0 -4,5 36,0 ++

a)  Met name afschrijving melkquotum      b) Inclusief afschrijvingen, eigenaarslasten en brandstofkosten                        Bron: Informatienet LEI
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Tabel 2: Bedrijfsresultaten en inkomen op melkveebedrijven (bedragen x EUR 1000) 

Afschrijvingen op immateriële activa (quotum) stijgen in 2009 omdat LEI deze vanaf dat jaar 

opneemt.  

Cornee van Zandwijk, ABN AMRO Agriteam Noordoost Nederland
‘Om ondanks een schommelende melkprijs toch aan uw betalingsverplichtingen te 

voldoen is het handig om een liquiditeitsbuffer van 5 cent per kilo melk aan te houden.’



Verwachtingen
Doordat de vraag naar zuivelproducten groeit is de markt gezond en zal er soms sprake van 

krapte zijn. Dit doet zich echter óók voor op markten die van invloed zijn op de kostprijs; 

veevoergrondstoffen en energie. De gestegen graanprijzen in 2010 en 2011 zijn hiervan 

een voorbeeld. FAO en OECD verwachten dat ook in de toekomst grondstofprijzen op 

een gemiddeld hoger niveau zullen liggen dan in de periode 1997 - 2006. Drijvers achter dit 

hogere niveau vormen de extra vraag ten gevolge van een groeiende en meer welvarende 

wereldbevolking en het toenemend gebruik van granen en landbouwgrond voor de productie 

van biobrandstoffen.

Figuur 18: Verwachte grondstofprijzen op wereldmarktniveau. 

Periode 1997 - 2006 is nulniveau. 

In bovenstaande figuur is te zien dat het de wereldmarktprijs voor organische grondstoffen 

in 2010-2019 niet op het niveau van 2007-2008 ligt maar wel 10 tot 40 procent hoger dan 

de periode 1997-2006. 
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Factor   Verwachting Opmerkingen

Melkprijs Stabiel 30-32 cent per kilo met toename van fluctuaties in het jaar en over de ja-

ren heen. De omzet neemt toe omdat de productie per bedrijf toeneemt.

Omzet en aanwas Stabiel De markt voor slachtvee en kalveren is een lokale, vrij stabiele markt. 

Verdwijnen van vroegslachtpremie leidt mogelijk tot enige druk op de 

kalverprijzen.

Neveninkomsten Wisselend Grote diversiteit in nevenactiviteiten.

Toeslagrechten Afnemend Geleidelijk afnemend na 2014 om uiteindelijk op een lager niveau te 

stabiliseren. Verschillen tussen bedrijven en regio’s nemen toe ten 

gevolge van specifieke omstandigheden.

Voerkosten Toenemend Krachtvoer wordt duurder door duurdere grondstoffen en door fosfaat-

reductie. Echter voerkosten worden vooral bepaald door ruwvoerkosten 

waarvoor vooral land- en bewerkingskosten van belang zijn. Intensieve 

bedrijven zijn ook gevoelig voor stijging ruwvoerprijzen.

Arbeid Toenemend Inflatieafhankelijk, impact is mede afhankelijk van mechanisatiegraad.

Energie Toenemend Energie heeft een beperkte invloed op het inkomen.

Financieringslasten Stabiel Financiering in relatie tot omzet zal stabiliseren tot dalen. Verder vooral 

ook afhankelijk van renteontwikkelingen.

Mest- en milieukosten Toenemend Vooral voor intensieve bedrijven.Toename wordt bepaald door derogatie, 

innovatie op gebied van milieu, mestverwerking en (kunst)mestgebruik. 

Maar ook aanvullende wetgeving is niet uitgesloten.

Quotumkosten Afnemend Na 2015 fiscaal gezien afwezig. Quotumfinanciering is echter niet overal 

afgelost. 

Inkomstenbelasting Toenemend Mede als gevolg van dalende afschrijvingen op quotum. Vamil en MIA 

en MDV stallen zullen impact bij een groep beperken.

Privé uitgaven Toenemend Inflatieafhankelijk en een belangrijke drijver achter bedrijfsgroei. 
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De belangrijkste factoren die het bedrijfsinkomen beïnvloeden zijn hieronder weergegeven. 

Ook is aangegeven wat normaliter verwacht mag worden van de trend. 

De jaren 2000 - 2006 worden als referentie gezien. 
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Enkele ingrediënten voor een beter inkomen 

■   Consequent uitvoeren van sobere bedrijfsuitrusting en efficiënte  bedrijfssystemen.

■   Grond maximaal gebruiken, anders afstoten of verhuren.

■   Transacties: prijs, maar ook moment, voorwaarden, levering en betaling zijn van belang.

■   Machines maximaal inzetten, anders niet aanschaffen.

■   Duurzame koeien, gezond vee en preventie van problemen.

■   Arbeidsefficiëntie creëren door gebruik te maken van de kracht van 

      medewerkers en jezelf. 

■   Verborgen werkeloosheid = toegevoegde kosten. 

■   Liquiditeitsplanning beperkt extra kosten van tijdelijk extra krediet en geeft mentale rust.

■   Samenwerken? Gewoon doen als je er baat bij hebt.

Andries-Jan de Boer, Accon AVM adviseurs en accountants: 
‘Anticipeer op toekomstige belastingdruk. Het ergste scenario is dat je én veel moet 

aflossen én flink belasting moet betalen. Dan heb je te kampen met een liquiditeitstekort. 

Met name het wegvallen van de afschrijving op melkquotum en oudere gebouwen zorgt 

voor fors hogere fiscale winsten vanaf 2015. Melkveehouders gaan aanzienlijk meer 

inkomstenbelasting betalen. Prognoses voorspellen aanslagen van minimaal EUR 20.000 

in 2015. Omgerekend betekent dit gemiddeld 3 cent per kilo melk. Dit is bijna net zoveel 

als de huidige gemiddelde afschrijving op quotum.’ 

‘Voor de veehouder is het sowieso belangrijk goed zicht te houden op de financiële 

positie. Hij moet zijn kostprijs en de financiële lasten goed in beeld hebben en weten 

welk technisch resultaat dat vraagt. Uiteindelijk is het technisch resultaat bepalend 

voor de financiële positie op de lange termijn. Een goed technisch resultaat is de 

optelsom van een gezonde veestapel, een hoge landproductie en een efficiënte inzet 

van arbeid, loonwerk en machines. Is er sprake van een negatief verschil tussen het 

gerealiseerde en benodigde technisch resultaat, dan is het zaak dit verschil zo snel 

mogelijk weg te werken. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Dit kan met de 

uitvoering van een goed technisch plan waarin de focus ligt op concrete acties en 

veranderingen in de bedrijfsvoering.’ 





7. Wat is een goede strategie als 
ik mijn bedrijf wil ontwikkelen?  
Een goede strategie brengt je naar je (eind)doel en is gebaseerd op de eigen uitgangs-

situatie, capaciteiten en ambities. Het is daarmee geen eenheidsworst. Strategische keuzes 

kunnen leiden tot afbouw, consolidatie, verbreding, specialisatie of groei. Voor gezonde groei 

zijn rendement  en ruimte de basis. Fysieke en financiële ruimte maar ook ruimte in onderne-

merschap. Groei op langere termijn kan prima gepaard gaan met tijdelijke consolidatie 

en versterking van de vermogenspositie. Voor veel bedrijven met groeiambities lijkt het de 

komende jaren aantrekkelijker om de groeiplannen te temperen en te investeren in de basis: 

efficiënt landgebruik en goede resultaten, verbetering van de vermogenspositie, maar ook 

in kennis en vaardigheden. Immers op veel bedrijven leidt substantiële quotumaankoop of 

-lease tot verhoging van de kostprijs en verslechtering van de vertreksituatie in 2015. Voor 

deze groep bedrijven ontstaat wel een dilemma; hoe blijf ik enthousiast en gebruik ik mijn 

kracht als ik deze niet kan aanwenden voor groei? Een zachte landing van de melkquotering 

zou met name voor deze groep welkom zijn. Anders lijkt een verandering van ‘mindset’ 

onafwendbaar en verdwijnen ook passie en energie uit de sector.

Voordat je een strategie kunt bepalen is het nodig een visie te hebben en een doel te 

formuleren. Visie gaat bijvoorbeeld over: wat verwacht ik van de markt? Heb ik ruimte 

om te ondernemen op deze locatie? Vind ik aansturen van personeel leuk? Waar ligt mijn 

kracht en waar mijn zwakte? Wat zijn mijn ambities, hoe veel tijd besteed ik aan gezin 

en omgeving? 

Veel ondernemers stellen vervolgens hun doel in termen van beoogde bedrijfsomvang 

of aantal koeien. Anderen zien omvang echter als middel. Doelen kunnen namelijk ook 

betrekking hebben op rendement uit het bedrijf, vermogensvorming, ontwikkelen van 

jezelf, of over de opbouw van een goed overdraagbaar bedrijf. Ook kun je meerdere doelen 

nastreven. Echter een strategie zónder doel is als een dolende ridder.

Aan de hand van de figuren op de volgende pagina’s gaan we in op mogelijke strategieën 

voor melkveebedrijven. Eerst voor de korte termijn tot 2015 en daarna voor de lange termijn. 

Logischerwijs sluit de strategie voor de korte termijn van een bedrijf aan bij de strategie 

voor de lange termijn.
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Strategie voor de korte termijn (tot 2015)

Figuur 19:   Vanaf welke kostprijs is aankoop van melkquotum bedrijfseconomisch interessant? 

Bovenstaande figuur geeft weer of aankoop van melkquotum bijdraagt aan rendements-

verbetering. Op de meeste bedrijven zijn aanvullende investeringen nodig om extra liters 

te melken. Hoe hoger de noodzakelijke investeringen, hoe minder snel het renderend is om 

te groeien. Ofwel; dient de kostprijs lager te zijn. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen 

aankoop of lease. Deze kosten zijn sterk verbonden. Bij lease is sprake van onzekerheid over 

toekomstige leasekosten. 

Bij een kostprijs van 30 cent per kg is groei alleen interessant als er géén extra investerin-

gen nodig zijn én quotum uit eigen middelen wordt betaald. Er zijn dan geen rente- en af-

lossingsverplichtingen en soms helpt de extra afschrijvingsmogelijkheid op het verworven 

quotum het rendement een handje. Overigens verdient bij deze kostprijs eerst bedrijfsopti-

malisatie en kostprijsverlaging overweging. Een kostprijs van 24 ct. is laag. Toch is groei op 

deze bedrijven alleen renderend als de extra investeringen beperkt blijven. Bijvoorbeeld tot 

verbouw en mestafzet. Als ruwvoer moet worden aangekocht of arbeid ingehuurd of een 

banklening moet worden aangegaan, draagt de groei niet bij aan het rendement, stijgt de 

kostprijs en verzwakt het bedrijf. 

Overwegingen om vóór 2015, ondanks de negatieve financiële gevolgen, toch te kiezen 

voor groei kunnen zijn: het ontwikkelen van managementvaardigheden, gebruik maken 

van een bouwvergunning, of behoud van motivatie. Gelet op voorgaande lijkt calculatie 

van de impact vooraf echter een minimum vereiste.
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De strategie voor de lange termijn
De diversiteit in de melkveehouderij is groot. Niet alleen in bedrijfsresultaat maar ook 

in bedrijfssituatie en talent. Deze bepalen in belangrijke mate de mogelijkheden van een 

bedrijf. De situatie op een bedrijf is echter niet statisch. De uitgangssituatie kan door 

opvolging, investeringen of managementmaatregelen snel wijzigen. 

Figuur 20: Verband tussen strategie, uitgangssituatie en talent 

Rechtsboven: Bedrijven met een goede uitgangssituatie hebben een gezonde basis voor groei. 

Bij deze bedrijven is sprake van een goede vermogenspositie, mogelijkheden voor bedrijfs-

ontwikkeling, productieve goed verkavelde grond en goed ondernemerschap. Het bedrijf is in 

balans. Op deze bedrijven is de kostprijs laag, reserveringscapaciteit hoog (*zie pagina 48) en is 

fysieke-, financiële- en managementruimte voor bedrijfsontwikkeling aanwezig. Groei zorgt 

voor extra omzet. Omzet is de motor van het bedrijf. Extra omzet resulteert bij deze bedrijven 

in extra inkomen. Op de vraag of het verstandig is deze groei op basis van quotumaankoop 

of lease te realiseren is hiervoor antwoord gegeven. De sterkste bedrijven kunnen zich ook 

veroorloven om te investeren in grond. De kostprijs is zo laag dat deze wel een stootje kan heb-

ben. Het bedrijf investeert daarmee ook in vermogensvorming door waardestijging van grond.
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Harm Folkers, ABN AMRO Agriteam Oost Nederland 
‘Als ondernemer kun je niet veel doen aan het verschijnsel van een schommelende melkprijs. Je 

kunt echter wel wat doen aan de positie van je eigen bedrijf. Een schommelende melkprijs vraagt 

om een lage of een flexibele kostprijs. Door het wegvallen van de quotumkosten na 2015 gaat op 

veel bedrijven de fiscale kostprijs dalen. Daardoor zal de belastingdruk toenemen. ABN AMRO 

is van mening dat investeringen in melkquotum uiterlijk in 2015 terugverdiend worden. Immers 

quotumaankoop dient de positie van het bedrijf te verbeteren, juist vanaf 2015.’

Horizontaal: 

Uitgangssituatie en talent: bedrijfsstructuur 

en verkaveling, grondsoort, gebouwen, 

ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie, 

ondernemerscapaciteiten, gezinssituatie, 

vermogenspositie en kostprijs.

Verticaal: 

Strategie: van stevige groei via consolidatie 

naar afbouw, dan wel alternatieve vormen van 

inkomen. 



Linksboven: Bij bedrijven met een minder gunstige uitgangssituatie heeft groei geen 

prioriteit. Groei zorgt bij deze bedrijven niet voor een verbetering van het bedrijfsresultaat. 

Heroverweging van de groeistrategie verdient hier aanbeveling. Als de oorzaken van de 

ongunstige uitgangssituatie kunnen worden weggenomen komt een groeistrategie alsnog 

in beeld. Anders ligt aanpassing van de strategie richting consolidatie, afbouw of alternatieve 

inkomsten meer voor de hand. Groei verbetert het rendement alleen bij een goede kostprijs. 

Ook groei als vlucht vooruit verslechtert de positie van het bedrijf. In het geval dat ambities 

onverminderd hoog zijn, is vermogensaantasting te beperken door beperkte groei te 

combineren met versterking van de bedrijfssituatie; bijvoorbeeld door samenwerking 

met mensen met specifieke talenten of door herstructurering van het bedrijf. 

Linksonder: Heeft een bedrijf een minder goede uitgangssituatie, dan leent het zich minder 

voor groei. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn dat groei planologisch niet mogelijk is, de 

kostprijs te hoog is of een ongeschikte bedrijfsstructuur. Bedrijfsontwikkeling richting verbreding, 

verwerking van zuivel, maar ook neveninkomsten uit arbeid, bieden dan uitstekende mogelijk-

heden om de basis onder het bedrijf te versterken en zo het perspectief te verbeteren. Ook be-

drijfsbeëindiging kan een goede ondernemersbeslissing zijn. Bedrijven met de laagste kostprijs 

bepalen de prijs van melkquotum. Verkoop van quotum kan dus financieel interessant zijn voor 

bedrijven met een hogere kostprijs. Volgend hoofdstuk gaat verder in op bedrijfsbeëindiging. 

Rechtsonder: Bedrijven met een sterke uitgangspositie kunnen ook kiezen voor afbouw 

of beëindiging. Bijvoorbeeld als gevolg van het ontbreken van bedrijfsopvolging. 

Daarvan zou je kunnen zeggen;  jammer van de kracht van het bedrijf en het talent van 

de ondernemer. Maar wellicht zijn er (overdrachts)vormen mogelijk waarbij de sterke 

punten behouden blijven. Ook kan vanuit een sterke uitgangssituatie gekozen worden 

voor verbreding of consolidatie. Het bedrijf verkeert in de situatie dat er ruimte is voor 

meerdere strategische keuzes.
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*Reserveringscapaciteit = bedrijfsresultaat + afschrijvingen - privé onttrekkingen 

(incl. belasting)

of Reserveringscapaciteit = aflossingscapaciteit + vervangingen

Bij voldoende reserveringscapaciteit is de ondernemer in staat om zijn bedrijf op pijl te houden 

en tegenvallers op te vangen. De reserveringscapaciteit wordt mede bepaald door de hoogte 

van de melkprijs. ABN AMRO gaat op dit moment uit van een rekenprijs van gemiddeld 31 

cent excl. btw per kg melk. De hoogte van de benodigde reserveringscapaciteit is gemiddeld 7 

cent, maar varieert tussen bedrijven. Zwaar gemechaniseerde bedrijven, met verouderde stal-

len, hebben meer dan tien cent nodig, terwijl in andere situaties vijf cent voldoende kan zijn. 

Ook bedrijven die niet hoeven te vervangen omdat er geen opvolger is kunnen met minder toe. 
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Klaas Haanstra, ABN AMRO Agriteam Fryslân: 
‘Financieringslast per kilogram melk is een handig handvat maar zegt niet veel over de 

daadwerkelijke kracht van het bedrijf, zeker niet na 2015. Verschillen tussen bedrijven zijn 

zo groot dat een financiering van EUR 0,50 per kg melk te veel kan zijn en EUR 2,- acceptabel. 

Gelet op de kostenstructuur is de groep bedrijven die meer dan EUR 1,50 per kg melk  

aankan niet groot. Belangrijker dan financiering per kilogram is de kostprijs. 

Die bepaalt je reserveringscapaciteit.’
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In 1997 formuleerde Hiemstra de eerste bedrijfsdoelstelling: groeien naar 250 melkkoeien 

en 2 miljoen kg melk, waarbij het werk in het weekend door één persoon kon worden 

gedaan. Dat doel is gehaald. Hij melkt nu op 200 hectare met 300 koeien 2,8 miljoen kilo 

quotum vol. Hiemstra kijkt nu weer vooruit. Hij wil doorgroeien naar 400 koeien. ‘Na de 

bouw van onze nieuwe stal beschikken we over de noodzakelijke capaciteit. Nu vullen 

we de stal geleidelijk met eigen aanwas. Tot het quotumeinde in 2015 kopen we jaarlijks 

quotum bij.’ Het huidige ‘dure’ quotum staat dit niet in de weg. Hiemstra legt uit: ‘Wij 

bepalen zelf de quotumprijs. Goed renderende bedrijven kunnen qua kostprijs met deze 

quotumprijs uit. Anders doen ze het niet. Dat geldt ook voor ons.’ Groei moet in zijn ogen 

wél in balans zijn. ‘Grond, arbeid, gebouwen, ruwvoervoorziening en quotum moeten in 

verhouding tot elkaar staan. De duurste factor is de sluitpost. Quotum is nu die beperkende 

factor. Maar na 2015 wordt dat misschien land of duurzaamheid. Dat bepaalt de maatschappij.’ 

De meest recente investering was de nieuwe stal. ‘Capaciteit is geen beperkende factor 

meer. En zo versterken we continu de zwakste bedrijfsschakel.’ De kostprijs heeft Hiemstra 

altijd relatief laag kunnen houden door verhoging van de efficiency. Vooral door schaalver-

groting, die daarbij aan twee voorwaarden moet voldoen. Het moet bij het bedrijf passen 

en het moet op termijn financieel voordeel brengen.

De toekomst ziet Hiemstra positief tegemoet. ‘In Oost-Europa, China, India en Afrika ligt 

enorm veel ruimte voor onze melk. Als daar de welvaart toeneemt, hebben we veel kansen. 

Mits we voorop blijven lopen met kwaliteit en kennis.’

Succesvolle ondernemingen
De strategie schetst de routekaart naar het einddoel. Het is vervolgens de uitvoering van 

deze strategie die het verschil maakt. Onderzoek bij winnaars en genomineerden van de 

Agrarisch Ondernemer van het Jaar leerde dat zij zich op meerdere fronten onderscheiden.  

Zij denken breder dan hun eigen bedrijf, kijken naar markt, maatschappij en overheid. 

Zij pikken uit een brede omgeving signalen op en werken die uit in doelen en plannen. 

En belangrijker: zij werken deze plannen vervolgens voortvarend uit. Indien nodig samen 

met anderen. Daarbij hebben ze een sterke focus op de afzetketen en hun eigen rol hierin. 

Hun tip aan collega’s is: vakmanschap is de basis, ondernemerschap biedt continuïteit. 

Jaring Hiemstra; 

een lage kostprijs maakt 

quotumaankoop mogelijk.

 Jaring Hiemstra:

‘Telkens de zwakste schakel versterken’

De huidige hoge quotumprijzen zijn voor Jaring Hiemstra (37) uit Achlum (Friesland) geen reden de 

bedrijfsstrategie voor de komende jaren sterk te wijzigen. Hiemstra wil met zijn bedrijf verder groeien 

en koopt, afhankelijk van de behoefte, jaarlijks grofweg 200.000 kg quotum. ‘Vorig jaar kochten 

we minder, maar echt van koers veranderen doen we niet. Wij hebben een langetermijnvisie.’ 

Robert Stienen, ABN AMRO Agriteam Zuidoost Nederland
‘Een goede strategie zit als een warme jas, geeft je de ruimte om gebruik te maken van je 

sterke punten en geeft je energie. Je zit in je kracht en weet anderen te inspireren.’ 
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In 2006 stelde maatschap Deterd Oude Weme-Scholten een stappenplan op dat moest 

leiden tot een groei van 1.000.000 naar 1.900.000 kilo melk. Dit om de nieuwe 2 x 3 lig-

boxenstal voor 200 koeien vol te krijgen. De huidige omvang bedraagt 175 stuks, die in een 

28 stands binnenmelker worden gemolken. De bedoeling was om in drie opeenvolgende 

jaren steeds te investeren in 300.000 kilo quotum. ‘De verwachting was dat richting 2015 de 

quotumprijs steeds verder zou dalen. Tot nu toe is dit niet het geval’, legt Henk Deterd Oude 

Weme (52) uit. In 2009 kocht de maatschap nog quotum voor 16, 17 en 19 cent per kilogram 

vet. ‘De actuele prijs is gewoon te hoog. We doen geen onverantwoorde stappen. 

‘Uiteindelijk moeten we elke investering toch terugverdienen.’

De bedrijfsuitbreiding was al langer gespreksonderwerp aan de keukentafel in Heemser-

veen. Zoon Frank (21) gaf de doorslag, toen hij besloot om op termijn het bedrijf te willen 

overnemen.

Ondanks de huidige pas op de plaats ziet Henk de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

Hij verwacht en hoopt tot 2015 op een redelijk stabiele melkprijs. Met het oog op de 

stijgende wereldvraag naar zuivelproducten, denkt hij daarna een redelijk gemiddelde prijs 

voor de melk te kunnen beuren. ‘Maar uiteindelijk wordt de kostprijs steeds belangrijker. 

Bij de huidige omvang zijn we ons er terdege van bewust wat één cent uitmaakt. Kunnen 

we de kostprijs één cent verlagen dan levert ons dat EUR 16.000 op. We merken dit nu 

concreet door onze overstap op tarwegistconcentraat. Dit verlaagt onze kostprijs met 

1 cent. Ja, elke cent telt!’

De hoge melkquotumprijs 

is voor de maatschap 

Deterd Oude Weme-Scholten 

aanleiding pas op de plaats 

te maken.

 Maatschap Deterd Oude Weme-Scholten:

‘Elke cent telt’

De huidige hoge quotumprijzen zijn voor de maatschap Deterd Oude Weme-Scholten uit 

Heemserveen - Hardenberg aanleiding hun geplande investeringsplannen bij te stellen. 

Alleen een aanzienlijk lagere quotumprijs kan de maatschap verleiden tot aankoop. 
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8. Wat zijn aandachtspunten als ik 
mijn bedrijf wil afbouwen?  
De komende tien jaar zal, volgens de voorspelling van het LEI, het aantal melkveebedrijven 

afnemen van bijna 18.000 in 2010 tot circa 10.000 in 2020.

Belangrijkste oorzaak hiervan is het toenemend aantal melkveehouders dat vanwege het 

ontbreken van een bedrijfsopvolger stopt. Tegelijkertijd zal ook verdergaande schaalvergroting 

in de sector hier invloed op hebben. Bij dit proces van beëindigen is het van belang tijdig 

stappen te nemen op financieel en fiscaal gebied. 

Schaalvergroting en specialisatie gaan de komende jaren door. Dit biedt mogelijkheden 

voor afbouwende melkveehouders om zich te richten op specialistische taken in samenwer-

king met één of meerdere collega’s. Bijvoorbeeld opfok van jongvee, inscharen van vee, 

verbouw van voedergewassen of bewerking van land (loonwerkzaamheden). 

Daarnaast zal ten gevolge van milieumaatregelen de druk op landbouwgrond groot blijven. 

De grond is direct of indirect inzetbaar ten behoeve van collega melkveehouders. 

Stoppen met melken vóór 2015 kan aantrekkelijk zijn. Melkquotum heeft nu nog waarde. 

De prijs van quotum is hoog en wordt bepaald door een beperkte groep ambitieuze kopers. 

In geval van een hogere kostprijs rendeert verkoop van quotum beter dan continuering van 

de exploitatie.

Elke ondernemer een andere strategie 
Het moment en de wijze waarop een ondernemer het besluit neemt om het bedrijf af te 

bouwen of te stoppen is voor iedereen verschillend. Factoren zoals winstgevendheid, 

verkoopwaarde van bedrijf en melkquotum, het ontbreken van een opvolger, sociale 

aspecten of mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling, zullen bij de besluitvorming een rol 

spelen. De manier waarop het bedrijf wordt beëindigd hangt af van de voorkeur van de 

ondernemer en de mogelijkheden die het bedrijf biedt. Een weloverwogen stappenplan 

helpt om de meest optimale afbouw op financieel en fiscaal gebied te realiseren.

Uit het LEI-rapport ‘Bedrijfsbeëindiging in de landbouw’ uit 2008 blijkt dat er twee hoofd-

routes te onderscheiden zijn bij stoppende bedrijven: 1) Afbouw in fasen komt veel voor bij 

bedrijven kleiner dan 100 NGE. 2) Ineens stoppen komt vaak voor bij bedrijven groter dan 

200 NGE. Stoppende melkveehouders bewandelen vaak de eerste route waarbij als eerste 

met actief melken wordt gestopt en melkvee en quotum worden verkocht. Men blijft op het 

bedrijf wonen en grond en/of dieren worden dan nog aangehouden. Verdere afbouw c.q. 

verkoop van grond en gebouwen gebeurt in de jaren die volgen.
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Financieel en fiscaal plannen vergemakkelijkt afbouw  
Voor veel melkveehouders is het eigen vermogen in het bedrijf de belangrijkste pensioen-

voorziening. Vooral de winst bij verkoop van quotum en landbouwgrond maakt hiervan 

een groot deel uit. Als de toekomstige inkomensvoorziening afhankelijk is van de verkoop-

opbrengst van het bedrijf kan dit betekenen dat het moment van stoppen mede bepaald 

wordt door externe factoren. De markt bepaalt immers de opbrengst van grond, quotum 

en gebouwen. Het totale aanbod op de markt, de stemming op de agrarische onroerend 

goed markt, maar ook de omvang en het soort bedrijf, hebben invloed op courantheid en 

prijs. In 2010 stond de landbouwvrijstelling op grond opnieuw ter discussie. Het is niet 

uitgesloten dat deze vrijstelling in de toekomst ooit vervalt. Als deze belastingvrijstelling 

vervalt, en de verkoper wordt belast voor de waardestijging van de grond, dan kan dat een 

flink gat in de pensioenvoorziening slaan. 

Het is ook mogelijk om pensioen op te bouwen buiten het bedrijf of door fiscale reserve-

ring. Dit vergroot de flexibiliteit bij afbouw. Vooral in situaties waar sprake is van een 

substantieel deel pacht of huur neemt het belang van vermogensvorming naast het bedrijf 

toe. Een tweede reden voor vermogensvorming buiten het bedrijf heeft een fiscale achter-

grond. Ondernemingen kunnen niet langer onbeperkt afschrijven op gebouwen en ook de 

mogelijkheden om af te schrijven op het melkquotum nemen af. Toename van belasting-

druk is het gevolg. Door betaling van premies voor lijfrente of banksparen of het reserveren 

voor (fiscale) oudedagsreserve wordt de belastbare winst verlaagd.

De situatie bepaalt veelal óf, en zo ja welke vorm van vermogensvorming het meest 

geschikt is. Hieronder schetsen we er drie:

Bedrijf en grond zijn in eigendom en er is geen opvolger
Dotatie aan de oudedagsreserve (OR) als aftrekpost kan aantrekkelijk zijn bij hoge bedrijfs-

winst. Gebruik van OR is vaak fiscaal, er vindt dan alleen fiscaal opbouw van vermogen 

plaats. Inkomensvoorziening na staking zal dan plaatsvinden uit winst (stille reserves) na 

verkoop van het bedrijf en doordat van de winst de ruimte in de OR wordt omgezet in een 

lijfrente.

Bedrijf dat aanzienlijk deel huurt of pacht
De winst uit verkoop van het bedrijf is hier beperkt. Vermogensvorming door de jaren heen is 

daarom van belang om te voorzien in de oude dag. Dat kan door banksparen, een lijfrente of 

via de OR als de bedrijfswinst dit toelaat.

Bedrijf en grond zijn in eigendom en er is wel opvolging
Inkomensopbouw buiten het bedrijf door banksparen of lijfrente zal overdracht vergemakke-

lijken, omdat senior minder vermogen voor de oude dag uit het bedrijf nodig heeft. 

 

Voor elk bedrijf zijn situatie en mogelijkheden uniek. Advisering hierover door accountant of 

fiscalist helpt bij het maken van keuzes hierin. 



 

De voorspelling van het LEI is dat het aantal bedrijven in de melkveehouderij in 

de komende tien jaar afneemt tot ongeveer 10.000 in 2020. Daarbij zal het totaal 

aantal bedrijven in de land- en tuinbouw afnemen tot circa 50.000. 

Belangrijke oorzaak hiervan is het ontbreken van een bedrijfsopvolger. 

In alle sectoren neemt het aantal bedrijven zonder opvolger toe waarbij de melkveehouderij 

er relatief gunstig uitspringt.

Tabel 3:  Aantal bedrijven (x 1.000) 2010 en voorspelling 2020, Bron: SIMs, LEI 

       2010       2020

Land- en tuinbouw totaal 72 48

Waarvan melkveebedrijven 18 10

Waarvan akkerbouwbedrijven 12 9

Waarvan glastuinbouw- en champignonbedrijven 5 3

Waarvan intensieve veehouderijbedrijven 7 2

Pieter Smeenk, Agrarisch Adviseur Vermogensplanning ABN AMRO
‘In onze praktijk van agrarische vermogensplanning komen we vaak tegen dat er voor de 

(fiscale) oudedagsreserve niet daadwerkelijk is gereserveerd. Deze wordt meegenomen in 

de fiscale eindafrekening en met de opbrengst uit de verkoop van de boerderij wordt deze 

vaak omgezet in een lijfrente. Na 65-jarige leeftijd leidt dit tot een aantrekkelijk belastingtarief 

van gemiddeld 20% tot een bedrag van circa EUR 33.000 aan belastbaar inkomen per per-

soon. In die gevallen heeft dotatie aan de OR dus een mooi fiscaal voordeel opgeleverd.’

Martin Boelen, ABN AMRO Agriteam Zuidwest Nederland
‘Ik zie volop kansen voor mooie vormen van samenwerking tussen afbouwers en groeiers. 

Twee groepen ondernemers die elkaar echt kunnen versterken.’
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Figuur 21:  Aandeel bedrijven zonder bedrijfsopvolger
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Bedrijven zonder opvolger zijn over het algemeen eigendom van de oudere ondernemers 

(ouder dan 55 jaar) en zijn relatief klein (kleiner dan 70 NGE). In vergelijking met de grotere 

bedrijven in de melkveehouderij hebben zij in verhouding een hoog eigen vermogen. 
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In januari 2010 verkocht Herman den Hartog (52) uit Gorinchem zijn quotum van ruim 

600.000 kilo voor 20 cent per kilogram vet, terwijl het aanvankelijk zijn bedoeling was om 

quotum te kopen. 

‘Met het oog op 2015 verwachtte ik dat de quotumprijs zou dalen. Met dit in mijn achterhoofd 

had ik in 2009 concreet uitgewerkte plannen om de bedrijfsomvang te verdubbelen naar 

circa 1,3 miljoen kilo. De quotumprijs staat echter op een zodanig hoog niveau dat ik dit niet 

met melken kan terugverdienen. De hoge quotumprijs maakt het wel interessant quotum 

te verkopen. Daarbij speelt een rol dat geen van mijn vier kinderen interesse toont in een 

bedrijfsovername. Van mijn 13-jarige zoon kan ik dit ook nog niet verwachten. Mogelijk dat 

hij over vijf jaar wel interesse heeft in een toekomst als melkveehouder. Mocht dit zo zijn dan 

kunnen we in een quotumloostijdperk de melkveetak mogelijk weer opstarten. Zo niet, dan 

kan ik de weilanden en de stal verhuren aan een andere melkveehouder. Voor mij reden de 

gebouwen en de 55 hectare grond aan te houden. De ligboxenstal, die voorzien is van een 

gesloten vloer, doet nu deels dienst als machineberging. Ik blijf jongvee opfokken en het res-

tant van het gras van de kavels verkoop ik grotendeels via mijn fouragehandel, die ik samen 

met mijn ouders exploiteer. Daarnaast dragen de bedrijfstoeslagrechten en de aanvoer van 

mest voor het grasland ook bij aan mijn bedrijfsinkomen’, besluit Herman den Hartog.

De aanhoudende hoge 

melkquotumprijs was 

voor Herman den Hartog

 aanleiding te stoppen 

met melken. 

Herman den Hartog:

‘Hoge quotumprijs aanleiding om te stoppen 
in plaats van uitbreiden’

Op 31 maart 2010 stopte Herman den Hartog met melken. In plaats van zijn quotum van ruim 

600.000 kilo te verdubbelen naar circa 1,3 miljoen kilo verkocht hij zijn melkproductierechten, 

reden: de hoge quotumprijs. 
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9. Wat zijn de trends op gebied 
van voeding, fokkerij, huisvesting 
en mestverwerking?  
In de toekomst wordt nog nauwkeuriger gestuurd. Bijvoorbeeld op een zo hoog mogelijke 

rantsoenefficiëntie, lage vervangingspercentages en verkorting van de tussenkalftijd. In 

de fokkerij doet het fokken op basis van DNA-merkers zijn intrede. De veehouder zal zich 

meer richten op de productieomstandigheden en het gebruiksdoel van de melk. Dierwelzijn 

en milieu bepalen nog meer de bouwwijze. Vrijloopstallen winnen terrein en over vijf jaar 

zijn rendabele mestscheidingstechnieken op bedrijfsniveau beschikbaar. Dat voorspellen 

diverse experts uit de melkveehouderij.

Vrijloopstallen en mestscheiding in opmars
De expansie in de Nederlandse melkveehouderij gaat door. Stallen zullen worden ver-

groot of nieuw gebouwd. Het rendement van de uitbreidingsinvestering speelt daarbij een 

belangrijke rol. Veehouders gaan daarom inzetten op goedkopere bouwplannen. Daarbij 

worden ze wel geconfronteerd met strengere eisen ter vermindering van de ammoniake-

missie en het verhogen van dierwelzijn. Aspecten die de bouwprijs opdrijven. 

Huisvesting
De populariteit van vrijloopstallen neemt de komende jaren toe, verwacht Jelle Zijlstra, 

Projectleider Bedrijfsmanagement Melkveehouderij bij Wageningen UR Livestock 

Research. Enkele proefstallen zijn reeds in gebruik. De eerste resultaten zijn positief: 

meer koecomfort, meer aandacht voor dierwelzijn en daardoor minder gezondheids-

problemen. Zaken die de veehouder mogelijk gaat terugzien in een hogere leeftijd van 

de koeien. Echter het systeem is nog niet uitontwikkeld. De meeste veehouders met 

bouwplannen zijn nog terughoudend. Ze willen eerst meer garanties dat de natuurlijke 

vloeren niet te nat worden in de winter en geen besmettingsbron vormen.

Individuele melkveehouders en de sector ervaren een spanningsveld: koeien opstallen 

met bijbehorende milieuvoordelen of inspelen op de groeiende maatschappelijke wens 

om ze te laten weiden. Wageningen UR Livestock Research ziet een trend dat veehouders, 

ondanks de grotere omvang van koppels en de toename van robotmelken, er toch in 

slagen beweiding toe te passen. Wel met minder uren per dag. ‘Per saldo neemt het 

aantal koeien dat het jaar rond in de stal vertoeft toe, maar niet met de snelheid die 

menigeen 10 jaar terug voorspelde.’
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Jos Koopman: 

directeur West-Europa 

bij CRV

Mestverwerking
Na afschaffing van de melkquotering wordt naast de beschikbare grond het prijskaartje 

wat aan de mestafvoer hangt, een bepalende factor voor de bedrijfsuitbreiding. Bij een 

hoger prijskaartje is mestverwerking sneller interessant. Cruciaal voor het oplossen van 

het mestprobleem wordt het vervangen van kunstmest door mest van het eigen bedrijf. 

Het is toch vreemd dat een meer intensieve veehouder momenteel tegen hoge kosten 

mest afvoert en anderzijds dure kunstmest aanvoert. Rendabele technieken voor het 

scheiden van mest in een dikke en een dunne fractie zullen voorwaarde zijn voor het 

vervangen van kunstmest door eigen mest. Op basis van de huidige ontwikkelingen en 

onderzoeken hoopt Jelle Zijlstra dat deze installaties binnen vijf jaar klaar zijn. Het huidig 

kabinetsbeleid stimuleert dit hele proces. Voor melkveehouders die hier mee bezig zijn is 

dat een goede steun in de rug.

Forse stappen in de fokkerijtechnologie
De fokkerijtechnologie maakt forse stappen de komende tien jaar. Steeds vroeger kunnen 

we dieren selecteren op hun eigenschappen. Het tijdperk van proefstier-wachtstier-fokstier, 

wat al snel vijf jaar omvat, ligt definitief achter ons. Op basis van genetische merkers kunnen 

we al direct na de geboorte van een kalf bepalen hoe goed ze zal zijn als ze aan de melk is 

of wat we van het kalf als jonge stier mogen verwachten. 

Genetische merkers zijn kleine herkenbare stukjes DNA, die zich in de buurt van belangrijke 

genen bevinden. Ze verstrekken ons informatie over die belangrijke genen en dus over 

de genetische aanleg van het dier. Bij een kenmerk als melkproductie hebben honderden 

genen uiteindelijk effect op de melkprestaties van het dier. ‘Deze merkertechnologie zorgt 

voor een versnelling in de fokkerij. Met name het fokken op duurzaamheid gaat hiervan 

profiteren. Ook nieuwe kenmerken als voerefficiëntie en de mate van milieubelasting 

komen binnen bereik. Op basis van deze merkinformatie kiest de Nederlandse veehouder 

in 2020 de stieren en koeien waar hij mee wil gaan fokken’, blikt Jos Koopman, directeur 

West-Europa bij CRV, in de toekomst.

Diversiteit
Een ander aspect dat de komende jaren grote invloed zal hebben op de fokkerij is de 

grotere diversiteit tussen de melkveebedrijven. Dit is het gevolg van verschillende 

productieomstandigheden en de meer marktgerichte afzet van zuivel. 

Het aantal verschillende melkstromen neemt daardoor toe. Zuivelfabrieken zien melk 

steeds minder als een bulkproduct en stemmen hier hun betaling op af. Onder andere 

via de fokkerij spelen veehouders hier op in, wat resulteert in een toenemend aantal 

fokdoelen. Zo wil een veehouder die zich specialiseert in melk voor de kaasproductie, 

koeien die melk produceren met hoge eiwitgehaltes. Een biologische veehouder wil 

koeien in zijn stal die passen bij de beperkingen die een biologische bedrijfsvoering 

met zich meebrengt. Het quotumloos tijdperk heeft ook gevolgen voor de fokkerij. 

De ene veehouder kiest voor verbreding, een ander voor een extensievere bedrijfvoering, 

weer een ander richt zich meer op de kostprijs, terwijl echte koemanagers zullen inzetten 

op het zoveel mogelijk melk uit de koe halen. ‘Daarnaast worden hoge levensproducties 

per koe steeds belangrijker. Strakkere milieurandvoorwaarden en kostprijsbeheersing 

versterken deze ontwikkeling.’

Jelle Zijlstra, Projectleider 

Bedrijfsmanagement 

Melkveehouderij bij 

Wageningen UR Livestock 
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Voerefficiëntie, levensduur, tussenkalftijd en transitieperiode 
steeds belangrijker
Duurzaamheid en kostprijsverlaging vormen de twee sleutelwoorden in het op de toekomst 

gerichte melkveebedrijf. Het verlengen van de levensduur van de koe, het verhogen van 

de melkproductie per lactatie en een hoge levensproductie in combinatie met een betere 

rantsoenefficiëntie, vormen hiervoor de basis.

 

Wat betreft voeding gaan voerbenutting, alternatieve grondstoffen en de ecologische voet-

afdruk een steeds belangrijkere rol spelen. Door het stimuleren van bio-ethanolproductie 

door overheden komen er steeds grotere hoeveelheden waardevolle eiwitrijke bijproducten 

beschikbaar voor de veehouderij. Tarwegistconcentraat in vloeibare vorm en in droge vorm 

als DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) neemt in het rantsoen een steeds belang-

rijkere plek in. Bijkomend voordeel is dat dit de omvang van de ecologische voetafdruk 

beperkt. ‘Deze voetafdruk, het terugdringen van het fosfaatoverschot en de reductie van 

de methaanemissie spelen een steeds grotere rol in het rantsoen’, blikt Robert Meijer, 

Innovatiemanager bij Hendrix UTD, in de toekomst. 

Voerefficiëntie
Verbetering van de voerefficiëntie kan zorgen voor extra winst. Zowel financieel als uit 

oogpunt van een hogere benutting van de nutriënten per kilo melk. Meer concreet: een zo 

hoog mogelijke melkproductie per kilo drogestof, waardoor zowel het fosfaatoverschot als 

de methaanproductie per kilo melk afneemt. Met een aandeel van 70 procent ruwvoer in 

het rantsoen, zal de veehouder het accent vooral leggen op de kwaliteit en kostprijs van het 

ruwvoer. En sturen op een zo hoog mogelijke benutting van het totale rantsoen. 

Nog steeds bestaan er grote verschillen tussen melkveebedrijven op het gebied van kost-

prijs en kwaliteit van ruwvoer. Voor de veehouder reden extra aandacht te besteden aan 

aspecten zoals bemesting, rassenkeuze, grondbewerking en oogsttijdstip. Toekomstgerichte 

veehouders zullen ook meer streven naar een probleemloze en gezonde veestapel met een 

hoge levensproductie, wat uiteindelijk resulteert in een betere voerefficiëntie. Dit betekent 

ook minder jongvee aanhouden.

Levensduur
Verlenging van de levensduur van de koe zorgt voor een lagere kostprijs. Ter verhoging van 

deze levensduur zal de veehouder zich meer focussen op de risicoperiode van de koe; de 

transitieperiode. Hij zal extra aandacht besteden aan de droogstaande en de verse koeien. 

Juist deze dieren zijn erg vatbaar voor ziekten en aandoeningen die zich tijdens de lactatie 

pas uiten. De oorzaak van ruim 80 procent van de ziekten en aandoeningen tijdens de lactatie 

vindt haar oorsprong in deze periode. Ook uit oogpunt van dierwelzijn en arbeidsefficiëntie is 

een probleemloze koe noodzakelijk. De basis daarvan ligt in pro-actief management tijdens 

de transitieperiode. 

 

Verbetering vruchtbaarheid
Een beperkende factor na het wegvallen van de quotering vormt mogelijk het aantal 

beschikbare dierplaatsen. De veehouder zal die zo optimaal mogelijk willen benutten. Het 

terugdringen van de tussenkalftijd biedt daarvoor een goede mogelijkheid. In de afgelopen 

jaren is de tussenkalftijd sterk gestegen. Momenteel bedraagt deze gemiddeld 423 dagen, 

terwijl het optimum rond de 380 dagen ligt. Verkorting van deze periode zorgt voor een 

Robert Meijer 

Innovatiemanager bij 

Hendrix UTD
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hogere dagproductie en een hogere voerefficiëntie. ‘Een twee weken kortere tussenkalftijd 

resulteert in één liter melk extra per dier per dag. Ook hier ligt de sleutel vooral in pro-actief 

management tijdens de transitieperiode. Om dit te kunnen realiseren zal de veehouder 

steeds meer gaan functioneren als een manager. Daartoe zal hij beschikken over veel 

vakkennis en voldoende meetpunten van de meest belangrijke processen. Hij kan dan 

steeds op het juiste moment de juiste beslissingen nemen.’

Sjaak Velzeboer, ABN AMRO Agriteam Noordwest Nederland
‘De rente ligt, historisch gezien, op een laag niveau. De oorzaak is bekend en zou je als 

niet permanent kunnen beschouwen. Langjarig moet je uitgaan van hogere renteniveaus. 

Als de economie het toelaat of de inflatie er aanleiding toe geeft zal de rente stijgen.’ 
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Arno Oostdam, commercieel directeur Rundveehouderij Agrifirm Feed: 

Stijgende grondstofkosten
‘Door toename van de wereldbevolking en stijging van de welvaart neemt de vraag naar 

landbouwgrondstoffen verder toe. Daarnaast zet het gebruik van granen en oliezaden voor 

bio-energie extra druk op de grondstoffenmarkt. Dit zal resulteren in hogere grondstof-

prijzen in de komende jaren. Tegelijkertijd biedt dit belangrijke kansen voor de Nederlandse 

veehouderij, met name op het gebied van betere benutting van bijproducten, efficiënte 

ruwvoerteelt en verhogen van de voerefficiëntie. Onderzoek en innovatie zijn hiervoor van 

groot belang. Deze ontwikkelingen op een duurzame manier realiseren; dat is de kansrijke 

uitdaging voor de Nederlandse melkveehouderij.’  

Aart van’t Land, VP Dairy van Lely Industries N.V.:

‘Het melken van koeien is repeterend werk dat steeds minder mensen bereid zijn uit te 

voeren. Arbeid zal vaker vervangen worden door automatisering. Hierdoor wordt de sector 

minder arbeidsintensief en verbetert de kwaliteit van het werk. Voor grote bedrijven met 

werknemers speelt de automatisering een rol, omdat de beschikbaarheid van gekwalificeerd 

personeel duur of moeilijk beschikbaar is. Automatisering brengt wel uitdagingen mee aan-

gaande bedrijfsvoering. Het ‘managen van informatie’ vraagt om andere vaardigheden dan 

het uitvoeren van lichamelijke activiteiten.’ 

Michel Haarhuis, manager van BOMAP, de afdeling bedrijfsontwikkeling, milieuadvisering 

en productierechten van ForFarmers: 

 

‘De groei van de melkveebedrijven zet door. Steeds meer bedrijven krijgen daardoor een 

dusdanige omvang dat ze externe arbeid inzetten. Het vinden van vakkundige arbeidskrachten 

wordt steeds lastiger. Melkveehouders besteden de tijd die ze in de melkput staan liever aan 

het managen van hun onderneming. Daarnaast willen ze flexibeler zijn en een goede balans 

vinden tussen privé en bedrijf. Daarom is de opmars van melkrobots niet meer te stuiten. 

Bij stallenbouw neemt de populariteit van integraal duurzaam bouwen voortdurend toe. 

Dit betekent veel aandacht voor energie, ammoniak, mest, dierwelzijn en diergezondheid. 

Zo is bijvoorbeeld de melkveehouderij over 15 jaar energieneutraal en is er sprake van een 

gesloten mineralenkringloop op het bedrijf. Milieuregels worden steeds strenger. 

Het is zaak hier bij nieuwbouw rekening mee te houden. De kostprijs van de melk en het 

totaalrendement van het bedrijf worden steeds belangrijker. Dit betekent dat het bij de 

stalinrichting meer en meer draait om koecomfort en arbeidsefficiëntie. Voor maatschappelijke 

acceptatie moeten veehouders hun hele bedrijf letterlijk transparant maken.’ 

Arno Oostdam

Commercieel directeur

bij Agrifirm Feed

Michel Haarhuis

Manager bij ForFarmers
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