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Accountants zien in de praktijk de 
financiële situatie van melkveebe-
drijven verslechteren. Binnen de 
sector is de spreiding echter nog 
groot, constateert relatiemanager 
Rick Hoksbergen van Alfa accoun-
tants en adviseurs.

inTERviEw

is er sprake van een koude sanering?
‘De sanering is hard, maar niet koud. 
Een koude sanering is in mijn ogen 
een situatie waarin de ondernemer 
met een lege buidel aan de kant 
komt te staan.
‘Dat is nu nog niet het geval, want er 
wordt een goede prijs voor de grond 
betaald en ook fosfaatrechten wor-
den al te gelde gemaakt.’

Hoe erg is de financiële malaise in de 
praktijk?
‘We merken dat de marges kleiner 
worden en dat ondernemers zich 
moeten afvragen hoelang dat nog 
houdbaar is. Ondernemers worden 
aan het denken gezet om een strate-
gie voor de lange termijn uit te stip-
pelen. Als je al jarenlang een te hoge 
kostprijs en te lage kasstroom hebt, 
heb je structureel een probleem.’

welke bedrijven zitten in de problemen?
‘Het zijn niet per se bedrijven die top 
gefinancierd zijn die nu in de pro-
blemen komen, het plaatje is veel 
breder. Er zijn ook bedrijven die op 
andere manieren vastlopen. Je moet 
als ondernemer je financiële resulta-
ten op orde hebben. Daar wordt in de 
praktijk wel eens wat te weinig aan-

dacht aan besteed. Technisch kun 
je het nog zo goed doen, maar als je 
daar te veel geld aan uitgeeft, is je 
kostprijs te hoog.
‘Er zit trouwens een grote spreiding 
binnen bedrijven. We hebben ook 
klanten die puzzelen om de fiscale 
druk binnen de perken te houden 
en kunnen investeren uit vrije mid-
delen.’

wat moet er gebeuren om het tij te 
keren en wie moet dat doen?
‘In mijn ogen hebben politiek en 
marktpartijen een verantwoordelijk-
heid, maar de ondernemer zelf ook. 
De boer moet op zijn eigen bedrijf 
beginnen met het verlagen van de 
kostprijs.
‘Niet iedereen heeft de ruimte en 
flexibiliteit om het roer om te gooien 

en de kostprijs te verlagen. Je zult als 
ondernemer je pad moeten uitstip-
pelen naar de toekomst toe en soms 
kan dat betekenen dat stoppen de 
beste optie is. Ook dat is onderne-
men. Het is een moedige beslissing 
om op tijd de stekker eruit te trekken 
en niet nog jarenlang door te mod-
deren.’

Kan Europa de sanering keren?
‘Ik zie deelname aan de productie-
vermindering niet zo’n vaart lopen. 
Het Europese steunpakket en dan 
vooral de beloning voor tijdelijke 
productievermindering is alleen 
aantrekkelijk voor ondernemers die 
het afgelopen jaar niet zijn gegroeid. 
Dat zijn juist de ondernemers die 
hun bedrijf redelijk in balans hebben 
en dat ook zo willen houden.’

‘De stekker uit je bedrijf trekken is ook ondernemen’
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die top gefinancierd zijn die 
nu in de problemen komen; 
er zijn ook bedrijven die op 
andere manieren vastlopen.
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De melkveehouderij verkeert in zwaar 

weer. niet alleen in nederland, maar in 

heel Europa hebben veehouders moeite 

om het hoofd boven water te houden. 

Eurocommissaris Phil Hogan sprong 

vorig jaar bij met een steunpakket van 

500 miljoen euro en doet dat nu weer 

met eenzelfde bedrag. Maar kan Europa 

de sanering keren? Die vraag staat 

woensdag centraal op het openings-

symposium van de Agrarische Schouw 

in Joure. Een voorbeschouwing.

Europees steunpakket veehouderij
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‘E
r gaan bedrijven stoppen, dat 
is onvermijdelijk’, zegt VVD-
Europarlementariër Jan Hui-
tema, een van de sprekers 
op het symposium op 21 sep-

tember op de Agrarische Schouw in 
Joure. ‘Melkveehouders wachten op 
een geschikt moment om hun bedrijf 
te verkopen, bijvoorbeeld omdat ze 

geen opvolger hebben’, licht hij toe.
‘Daarnaast hebben de lange 

periode van lage melkprijzen en het 
voornemen om fosfaatrechten in te 
voeren natuurlijk invloed. Europees 
Landbouwcommissaris Phil Hogan 
heeft onlangs nieuw geld uitgetrok-
ken en een deel kan worden ingezet 
voor de melkveesector. Ik betwijfel 
echter of dat wat uitmaakt voor de 
trends die we zien.’

De steunmaatregelen die Brus-
sel nu neemt, zijn dan ook niet 
ingegeven door de Nederlandse situ-
atie, maar op aandringen van andere 
Europese landen. ‘De Nederlandse 
melkveesector wordt in Brussel 
gezien als een uiterst competitieve 
sector. Als het alleen om Nederland 
was gegaan, was er waarschijnlijk 
niet eens een Brussels steunpakket 
gekomen’, stelt Huitema.

‘Vanuit LTO zijn we niet blij met 

de steunmaatregelen van Europa’, 
zegt melkveehouder en LTO-bestuur-
der Dirk Bruins uit Dwingeloo. 
‘Omdat per land nog extra aanvul-
ling mogelijk is, zal dat negatief uit-
pakken voor onze concurrentieposi-
tie. Vaak zie je dat steunmaatregelen 
juist marktverstorend werken. Als je 
bijvoorbeeld te lang interventie toe-
past, nemen de voorraden toe en die 
komen later alsnog op de markt.’

Beter is om te sturen op de vraag, 
stelt Bruins. ‘Zuivelondernemingen 
moeten meer nadenken over hoe 
vraag en aanbod beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Daar-
bij moeten noodmaatregelen zoals 
begin dit jaar worden voorkomen, 
want dat kost de onderneming en 
dus de boeren alleen maar geld.’

Wellicht kan een fabrieksquo-
tum of A- en B-systeem nodig zijn 
om vraag en aanbod beter op elkaar 

af te stemmen, maar terug naar een 
Europees quoteringssysteem is wat 
Bruins betreft niet aan de orde. ‘Het 
verdwijnen van het melkquotum is 
niet de oorzaak van de huidige lage 
prijzen. De Russische boycot, tegen-
vallende vraag uit China en de lage 
olieprijzen hebben meer impact.’

Niet dat de LTO-bestuurder 
helemaal tegen Europees ingrijpen 
is, maar dan alleen als het gaat om 
tijdelijke ingrepen in bijzondere 
omstandigheden. ‘Bijvoorbeeld de 
interventiemaatregelen als gevolg 
van de Russische boycot. Maar voor 

Bij de aankondiging van het tweede steunpakket van 500 

miljoen euro en de vrijwillige productiebeperking die daaraan 

is gekoppeld, werd meteen al sceptisch gereageerd in de 

melkveesector. Een druppel op de gloeiende plaat, zo werd 

gezegd. Hoe stevig is de Europese reddingsboei? 

ACHTERGROnD
‘Steunmaatregelen 
werken vaak 
marktverstorend’

Reddingsboei of 
druppel op gloeiende 
plaat
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de rest moet je zoveel mogelijk de 
markt zijn werk laten doen en zo 
weinig mogelijk marktverstorende 
maatregelen nemen.’

AAnbod AAn vrAAg AAnpAssen 
De Nederlandse Melkveehouders 

Vakbond (NMV) en de Dutch Dairy-
men Board (DDB) – voorzitter Sieta 
van Keimpema is een van de spre-
kers op het symposium – vinden het 
juist positief dat de Europese Com-
missie erkent dat de huidige proble-
men op de zuivelmarkt kunnen wor-
den opgelost door het aanbod aan de 
vraag aan te passen.

Minstens zo belangrijk is vol-
gens de bonden dat in de periode dat 
melkveehouders hun productie vrij-
willig beperken, andere veehouders 
hun productie niet mogen uitbrei-
den. Anders is het dweilen met de 
kraan open.

Ruud Huirne, directeur Food & 
Agri Nederland van de Rabobank en 
eveneens spreker op het symposium, 
pleitte onlangs voor een sectorbreed 
toekomstplan voor de melkveehou-
derij, net zoals voor de glastuinbouw 
en de varkenshouderij. ‘De Duur-
zame Zuivelketen is een prima basis, 
maar niet voldoende’, schreef hij in 
zijn column in Melkvee 100Plus.

Daarbij moet worden gedacht in 
drie lijnen: de markt, de omgeving 
en dan met name het mest- en fos-
faatprobleem en de toekomst voor 
ondernemers.

Wet- en regelgeving
‘De Nederlandse melkveehou-

derij heeft absoluut toekomst’, zegt 
Huitema. ‘Nederland heeft keer op 
keer laten zien met oplossingen te 
komen door zijn ondernemerschap, 
samenwerking en innovatiekracht. 

Vandaar dat ik het belangrijk vind 
dat wet- en regelgeving uit Brussel 
dat niet tegenwerkt’, zegt hij.

‘Laat de boer meedenken hoe hij 
zijn bedrijf kan verbeteren. Daarvoor 
is duidelijk beleid nodig. Beleids-
schommelingen zijn misschien nog 
wel een groter gevaar dan prijs-
schommelingen. Ons landbouwbe-
leid moet zodanig zijn ingericht dat 
de boer zijn inkomen uit de markt 
kan halen. Alleen dat garandeert een 
structurele oplossing en toekomst 
voor de lange termijn.’

De melkveehouderij ziet uit naar betere tijden.

En de boer, hij schudde voort.

Veel melkveehouders vergrootten hun stalcapaciteit.

De zuivelindustrie kreeg te maken met een fors hoger melkaanbod.

VRAGEN

1waar bestaat het steunpakket uit?
Het steunpakket bevat drie belangrijke ele-

menten: een EU-brede regeling om de melkpro-
ductie te verlagen, specifieke maatregelen die 
iedere lidstaat afzonderlijk kan vaststellen ter 
ondersteuning van de kwetsbare veehouderij-
sectoren en ten slotte marktgerichte maatrege-
len.
Belangrijkste van deze laatste is de verlenging 

van de EU-interventiemaatregel en private 
opslagsteun voor mageremelkpoeder.

2 Hoe wordt het geld verdeeld?
Van de 500 miljoen euro is 150 miljoen euro 

bestemd voor de vrijwillige verlaging van de 
melkproductie en wordt 350 miljoen euro ver-
deeld over de Europese lidstaten die dit naar 
eigen inzicht kunnen besteden.
De lidstaten van de Europese Unie mogen het 
bedrag zelf nog verhogen en maximaal verdub-
belen. Voor Nederland betekent dit een bijdra-
ge van 23 miljoen euro met de mogelijkheid dit 
te verdubbelen.

3waar wordt dat geld voor ingezet?
Staatssecretaris Martijn van Dam van Eco-

nomische Zaken is nog in overleg met de melk-
veesector en de varkenssector over de inzet van 
de nationale enveloppe van 23 miljoen euro. 
De maatregelen moeten zijn gericht op het sti-
muleren van de economische duurzaamheid 
en structuurverbetering van veebedrijven en 
marktstabilisatie.
Ook moeten de maatregelen bijdragen aan 
zaken als  milieu- en klimaatvriendelijke pro-
ductiemethoden, samenwerkingsprojecten, 
projecten gericht op kwaliteitspromotie en der-
gelijke. Een deel van het geld is bestemd voor 

de uitvoering van het Actieplan Vitalisering 
Varkenshouderij.

4wat doen de andere Europese landen?
Frankrijk heeft al aangekondigd dat het 

de nationale enveloppe gaat verdubbelen ten 
behoeve van vrijwillige productiebeperking. 
Ook Duitsland, Finland en Ierland zullen dat 
doen. De lidstaten hebben tot 30 november de 
tijd om hun plannen bij de Europese Commis-
sie in te dienen. Dan moeten ze ook aangeven 
of ze extra nationale middelen gaan inzetten.

5 Hoe staat de sector tegenover deze regeling?
LTO en NZO staan sceptisch tegenover de 

vrijwillige productiebeperking, omdat dit geen 
structurele oplossing biedt. De NZO onder-
steunt de inzet van LTO om de beschikbare 
middelen voor de Nederlandse melkveehoude-
rij in te zetten om de fosfaatproductie op korte 
termijn terug te dringen.

de europese Commissie lanceerde 
deze zomer een nieuw steunpakket 
van 500 miljoen euro voor europese 
veehouders. dit pakket komt boven 
op het steunpakket van eveneens 
500 miljoen euro dat in september 
vorig jaar is vrijgemaakt. het pakket 
is bedoeld voor maatregelen die de 
landbouwprijzen moeten herstellen.

Europa schiet veehouders te 
hulp met steunpakket

De Agrarische Schouw is op 22 septem-
ber in Joure. Op 21 september is er ‘s 
avonds een symposium met als thema 
‘Crisis in de melkveehouderij, keert 
Europa de koude sanering?’.

Agrarische Schouw


