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PRODUKTIEKOSTEN MELK
Nederland
Actuele kostenontwikkeling in Nederland
In tegenstelling tot de melkprijs zijn de productiekosten in Nederland in vergelijk tot het voorgaande jaar niet sterk veranderd. Na aftrek van 2,20 cent toeslagen, lag de kostprijs met 44,50 cent/kilogram melk ver boven de 40 cent grens. Deze
kostprijs bevat een inkomensaandeel voor de arbeid van het bedrijfshoofd en meewerkende familieleden van 9,88 cent.
Ingedeeld naar bedrijfsgrootteklasse resulteerde de kostprijsberekening voor middelgrote bedrijven, bedrijfsgrootteklasse
5 (82 melkkoeien, 100.000,- 500.000,- € standaardoutput) in 45,26 cent per kilogram melk en voor grote bedrijven uit
bedrijfsgrootteklasse 6 (231 melkkoeien, > 500.000,- € standaardoutput) in een kostprijs van 40,25 cent per kilogram
geproduceerde melk.
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Melkproductiekosten in bedrijfsgrootteklassen (2015) in cent/ kg
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De Index Melkproductie Kosten (Basisjaar 2010=100) lag in 2015 ongeveer 1 procent lager dan in 2014. De melkproductiekosten zijn – in deze vergelijking - iets gedaald, maar bewegen zich nog altijd op een hoger niveau dan in het
jaar 2010. Geringere uitgaven voor voeraankoop dempten de afgelopen jaren de kostendruk op de bedrijven. De kosten
bleven echter evengoed nog hoog, beïnvloed door het algemeen stijgende prijsniveau bij de voor de voerteelt en melkveehouderij zeer belangrijke bedrijfsmiddelen als krachtvoer, energie, zaaigoed en meststoffen. De afgelopen 5 jaar laat
de index een kostenstijging zien van nog altijd 11 procent zien. Ten opzichte van 2010 zijn de melkproductiekosten tot en
met 2015 met zo’n 4,54 cent per kilogram melk gestegen. In tegenstelling tot de stijging van de melkproductiekosten in
de afgelopen jaren, is de uitbetalingsprijs van melk niet parallel hiermee gestegen.
Na het in de melkcrisis 2009/2010 ervaren prijsdieptepunt (30,75 cent in 2010) stegen de uitbetalingsprijzen van melk in
2011 maar langzaam naar 34,22 cent, 2012 gaf gelijk daaropvolgend wederom een duidelijke prijsteruggang naar 32,38
cent. In 2015 is de prijs opnieuw naar het dieptepunt van 30,75 cent vervallen.
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Er is de afgelopen jaren een steeds
grotere kloof ontstaan tussen het
uitbetaalde melkgeld en de productiekosten, wat duidelijk blijkt uit de prijskosten-ratio: van 2010 tot en met 2012
vertoont deze een onderdekking van
meer dan 20%. En ondanks het feit, dat
de beide jaren 2013 en 2014 de economische situatie wat heeft getemperd, zijn de melkveehouders in 2015
door de tweede zware melkcrisis in zes
jaren, getroffen door een onderdekking
in de melkproductiekosten van meer
dan 30%.

Kort wetenschappelijk commentaar
In de in juni 2014 gepubliceerde uitgave 1 van het
onderzoek naar de productiekosten voor melk in
Nederland werden de kosten voor het jaar 2013 op
basis van de INLB 2010 geëxtrapoleerd. Met deze
publicatie zijn nu de daadwerkelijke uit de INLB 2013
berekende resultaten beschikbaar. De prognose voor
2013 lag op 44,52 – op basis van de nu beschikbare
boekhoudgegevens voor het jaar 2013, wordt 44,57
cent per kilogram berekend. Daarmee heeft zich de
toegepaste methode van extrapoleren van de melkproductiekosten ook voor Nederland duidelijk bewezen. Met de omschakeling van de berekeningsbasis
naar de basis INLB 2013 zijn voor kleinere melkveebedrijven met een gemiddeld aantal melkkoeien van
onder de 30, geen representatieve gegevens meer
beschikbaar. Deze bedrijven zijn daarmee bij de voor
het jaar 2015 gepubliceerde melkproductiekosten
voor Nederland niet meer meegenomen.

Korte commentaar van de Dutch Dairymen Board
De huidige kloof tussen de opbrengstprijs en de kostprijs voor de productie van melk en de stijging
van de melkproductiekosten in de afgelopen vijf jaar, tonen aan dat de huidige beleidsbesluiten
de melkveehouders een doodlopende weg op hebben geleid. Deze roekeloze beleidsflaters zullen
onherstelbare schade aanrichten aan de gezinsbedrijven in de Nederlandse melkveehouderij.
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