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1. Inleiding
Deze perspectiefanalyse is gebaseerd op de door u verstrekte informatie en geeft een goede indruk 

van het toekomstperspectief van de onderneming.

U als ondernemer(s) bepalen (voor een groot deel) het succes van uw onderneming. 

Natuurlijk zijn er omstandigheden waar je geen of maar beperkt invloed op hebt; denk onder andere 

aan "het weer", de mondiale prijsontwikkelingen, wet- en regelgeving.

De toekomstgerichte ondernemer houdt deze ontwikkelingen scherp in de gaten en speelt daar op in 

door kennis te ontwikkelen, door risco's te beperken en kansen te benutten.

In dit rapport wordt de onderneming beoordeeld. Uitzonderingen en bijzondere omstandigheden 

daargelaten, zal de onderneming en het behaalde financieel resultaat ook een indruk van de 

ondernemerskwaliteiten kunnen geven.

1.1. Sterke punten

Het bedrijf is goed bereikbaar en met twee brede toegangswegen prima ontsloten.

De bedrijfsgebouwen zijn doelmatig ingericht en de staat van onderhoud is goed.

Er is in de melkveestal ruimte voor 15 extra koeien, in de jongveestal is nog zoveel ruimte over dat u 

een deel ervan een andere bestemming kan geven.

Er is ruim voldoende mestopslagcapaciteit (134%)

Bijna 80 % van de grond is in eigendom en van de pachtgrond is het grootste deel reguliere pacht.

81 % van de grond ligt direct achter de boerderij.

Het bedrijf ligt op 2 km afstand van het dorp, waardoor de kans dat u overlast (geluid, geur) 

veroorzaakt beperkt blijft.

De afstand tot het dichtsbijliggende natuurgebied is 5 km. De invloed van uw stalemissie blijft 

daarmee beperkt. 

Er is een milieuvergunning aanwezig.

Gelet op deze vergunning kunt ca. 12 koeien extra houden.

Er zijn weinig schulden, het bedrijf is financieel kerngezond.

De prijs die ontvangt voor de melk is mede door de hoge gehalten hoger dan gemiddeld.

Door de lage schuldpositie en de bedrijfsspaargelden is er een riante investeringsruimte en zijn 

financiele tegenvallers goed op te vangen.

Op de KPI's N-bodemoverschot, eiwit van eigen land en % blijvend grasland scoort u hoger dan de 

streefwaarde.

Er zijn drie ondernemers, waardoor de arbeidsinzet flexibel is.

Er is een potentiele opvolger die nu al voldoende kwaliteiten laat zien om het bedrijf in de toekomst 

voort te kunnen zetten.
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1.2. Aandachtspunten

De traditionele ligboxenstal is niet emissiearm ingericht.

Van de veldkavels ligt het grootste deel op meer dan 500 meter van het bedrijf (extra 

transportkosten)

De afstand van de bedrijfsgebouwen tot de dichtstbijzijnde woning van derden ligt op precies 50 m. 

De verhouding met de buren is prima, maar er ligt wel een risico.

Er is een PAS berekening gemaakt, geen melding gedaan. Dit betekent dat er nog geldige NB-

vergunning is verleend.

Het financiele resultaat per volwaardige arbeidskracht is gemiddeld genomen wel redelijk, maar na 

belastingen is het besteedbaar prive-bedrag net aan voldoende.

Het bedrijfseconomisch resultaat en het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht is lager dan 

gewenst echter hoger dan op vergelijkbare bedrijven. 

Zowel de CO2-emissie als de NH3-emissie liggen hoger dan de streefwaarde.

2. Conclusies
1. Het bedrijf heeft voldoende toekomstperspectief.

2. De onderneming is financieel kerngezond, het bedrijfsresultaat kan beter.

3. De ligging, bereikbaarheid en ontsluiting zijn prima.

4. De doelmatigheid, staat van onderhoud en ruimte in de bedrijfsgebouwen zijn goed en geeft 

mogelijkheden voor een beperkte groei.

5. De NB-vergunning is (nog) niet aanwezig is belangrijk voor de toekomst.

6. De toekomstig opvolger is ambitieus en leergierig.

3. Advies
1. Ga aan de slag om de NB-vergunning verleend te krijgen.

2. Overweeg/onderzoek of een deel van de jongveestal geld op kan brengen door verhuur als 

opslagruimte.

3. Er is ruimte om te groeien en de capaciteit optimaal te benutten. Onderzoek wat een extra koe 

melken u fiancieel oplevert.

4. Blijf alert op vrijkomende gronden dichter bij het bedrijf. De gronden op afstand kunnen dan worden 

verkocht.

5. Overweeg de stal om te bouwen tot emissiearm. Vrijkomende stikstofruimte (nadat er een NB-

vergunning is verleend) kan worden verleased.

6. Overweeg/onderzoek of eigen energieopwekking (zonnepanelen/windmolen) interessant is.

7. Ga aan de slag om de CO2-emissie en NH3 emissie te verlagen.

8. Deelname in een economische studieclub voor jonge boeren is voor de toekomstige opvolger een 

mooie manier om vakamschap en ondernemerschap te ontwikkelen. 
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4.    Algemene gegevens

Oppervlakte grond

Eigendom 39,97

Reguliere pacht 5,42

Kortlopende pacht 5,25

Totaal [ha kadastrale maat] 50,63

Bouwplan

Grasland 42,10

Mais 6,81

Erf, wegen en sloten 1,72

Totaal (kadastraal) 50,63

Oppervlakte huiskavel (grasland) ha 41,00

Grondsoort grasland    (veen/klei/zand) % 0/100/0

Grondsoort bouwland (veen/klei/zand) % 0/100/0

Veestapel

Melkkoeien 90,0

Pinken 12,1

Kalveren 12,5

Schapen 24,6

Ov. schapen > 25 kg 24,1

Jongvee per 10 melkkoeien 2,7

Toeslagrechten 40,00

Melkproductie

Afgeleverd melkfabriek kg 713.913

Privé-gebruik & huisverkoop kg 400

Vervoederd kalveren kg 11.000

Vernietigd/overig kg 5.000

Totaal geproduceerd

Melkproductie per koe kg 8.115

Geproduceerd vet-% % 4,55

Geproduceerd eiwit-% % 3,52

Gemiddeld ureum mg/100 g 14

Bemesting

Kunstmest N-gift /ha grasland kg 91

N-gift uit kunstmest en org. mest / ha grasland kg 300

Beweiding Aantal dagen

Melkkoeien 90,0 169

Uren weidegang/koe/dag 10,7

Pinken 12,1 130

Kalveren 12,5 89

730.313
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5.    Perspectief analyse bedrijfsgegevens

Algemeen

Ondernemingsvorm Maatschap Arbeid totaal (v.a.k.) 2,80

Aantal ondernemers 3

Bedrijfsopvolger ja

Erf en bedrijfsgebouwen

Bereikbaarheid / ontsluiting Uitstekend ++
Capaciteit huisvesting melkvee 118% +
Capaciteit huisvesting jongvee 280% ++
Emissiearme stallen 0% --
Capaciteit mestopslag t.o.v. 7 maand 134% ++
Doelmatigheid bedrijfsgebouwen Goed +
Onderhoudstaat bedrijfsgebouwen Goed +

Cultuurgronden

Aandeel eigendomsgrond 79% }

Aandeel reguliere en erfpacht 11% }

Huiskavel (% van totale oppervlakte) 81% ++
Veldkavel > 500 m (% van totale oppervlakte) 15% --

Omgeving en vergunningen

Kritieke afstand stallen tot buren m 50 +/-
Afstand bedrijf tot dorp/stad m 2000 +
Afstand bedrijf tot natuurgebied km 5 ++
Er is een PAS berekening gemaakt, geen melding gedaan -
(Groei)ruimte obv aantal melkkoeien 113% +
(Groei)ruimte obv aantal jongvee 264% ++
Er is een milieuvergunning aanwezig. +
(Groei)ruimte obv aantal melkkoeien 122% ++
(Groei)ruimte obv aantal jongvee 285% ++

Financieel Resultaat Streefwaarde

Vreemd vermogen / ha eigendom €3.753 < € 32.782,- ++
Vreemd vermogen / kg melkproductie €0,21 < € 1,00 ++
Solvabiliteit (=EV/TV incl. stille reserves) 95% 50% ++
Melkprijs / 100 kg melk €40,44 €36,00 ++
Bedrijfsresultaat (fiscaal) €136.407

Bedrijfsresultaat per vak €48.717 €50.000 +/-
Noodzakelijke investeringen (1-10 jaar) €25.000

Investeringsruimte €1.103.560 +
Financiele buffer / 100 kg melk  € 18,25 €3,00 ++

Bedrijfseconomisch

Arbeidsinkomen ondernemer(s) per vak €25.258  € 40.000,- -
*) Arbeidsinkomen (met ber. rente, afschrijvingen en aflossingen o.b.v. vervangingswaarde)

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) Milieu Resultaat Doelwaarde

Broeikasgassen bedrijf (kg CO2-eq /ton melk) 1.171 < 1.200 +/-
Bodemoverschot stikstof (kg N/ha) 85 < 150 ++
Ammoniakemissie totaal (NH3 per ha)   110 < 75 --
Eiwit van eigen land 74 > 50% ++
Blijvend grasland 57 > 40% ++

++
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Toelichting

Inleiding
Om het toekomstperspectief van een onderneming te kunnen beoordelen zijn meerdere aspecten 

of onderdelen van belang.

Bij de beoordeling van de resultaten kiezen we voor een waardering van 1 tot 5, of van slecht tot 

uitstekend of van - - tot ++
Het blijft een uitdaging en het zal ook best wat discussie op kunnen leveren of een bepaald 

kengetal nu matig of voldoende gekwalificeerd wordt. Veel belangrijker is het signaleren van de 

knelpunten en het vinden van goede oplossingen. 

Erf en bedrijfsgebouwen
Op een bedrijf met een doelmatig ingericht erf, met goed onderhouden en moderne 

bedrijfsgebouwen, een bedrijfslocatie die goed bereikbaar is voor groter wordende transporten, 

kan efficient worden gewerkt. 

Stallen met voldoende capaciteit (lig- en vreetplekken) en ruime looppaden zorgen voor een goed 

dierenwelzijn en een voorwaarde voor een goede diergezondheid.

Indien de stallen emissiearm zijn ingericht en er voldoende ruime mestopslagcapaciteit aanwezig 

is, kan makkelijker worden voldaan aan toekomstige eisen op het gebied van ammoniakemissie.

Cultuurgronden
Gronden in eigendom of met langdurige contracten, zoals erfpacht en reguliere pacht geven meer 

zekerheid. Gronden met kortlopende pacht of mondeling gebruik bieden geen zekerheid.

Een goede verkaveling en ontsluiting van de percelen is een belangrijke voorwaarde om efficient 

en economisch te kunnen werken; denk aan beweiding / landwerkzaamheden, transporttijden, en 

dergelijke.

De kosten van de exploitatie van veldkavels (gronden die alleen via de opnebare weg bereikbaar 

zijn) kunnen € 200,- tot € 500,- / ha hoger uitvallen dan gronden in de huiskavel.

Veldkavels (percelen die alleen via de openbare weg zijn te bereiken) die op grotere afstand van 

het bedrijf liggen worden veelal minder efficient gebruikt en zijn door extra transportafstanden 

economisch (hogere kosten) minder interessant. 

Omgeving en vergunningen
De omgeving, de medeburgers, zien veel en laten dit ook steeds vaker en duidelijker merken (b.v. 

via social media).

Burgerwoningen die binnen een afstand van 50 meter of 100 meter van een bedrijf liggen kunnen 

een risico vormen. Wanneer een bedrijf geur- of geluidsoverlast veroorzaakt (terecht of onterecht) 

kunnen beperkingen worden opgelegd.

Wanneer een bedrijf aan een woonwijk grenst, kan dit een bedreiging zijn.

Ook zijn er ondernemers die dit als een kans zien en door het exploiteren van een nevenactiviteit 

(boerenwinkel of kinderdagverblijf) extra inkomen weten te behalen.
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Een geldige en qua dieraantallen toereikende NB-vergunning en omgevingsvergunning zijn 

belangrijke voorwaarden voor het mogen exploiteren van een onderneming (Licence tot produce).

Financieel en economisch resultaat
Een financieel gezonde onderneming met een goed technisch en economisch bedrijfsresultaat en 

een positieve liquiditeitsontwikkeling (marge) is een belangrijke voorwaarde voor een goed 

toekomstperspectief.

Een financieel gezonde onderneming kan door een voldoende financiele buffer (spaartegoeden en 

of ruimte in het rekening courant krediet) tegenvallers opvangen en er is financieringsruimte 

beschikbaar om aan toekomstige wettelijke verplichtingen te voldoen. Denk hierbij aan aanpassing 

van stallen of bedrijfssysteem om stikstof- en broeikasgasemissies te verlagen, verwijdering van 

asbest

Voor toekomstperspectief op de langere termijn is het vooral van belang dat er bedrijfseconomisch 

voldoende rendement wordt behaald en dat de inzet en risico's van een ondernemer met een 

voldoende arbeidsinkomen zal worden beloond.

Bij het bepalen van een bedrijfseconomisch arbeidsinkomen wordt gerekend met 

vervangingswaarden van de bedrijfsmiddelen, met berekende afschrijvingen en rente over het 

gemiddeld geinvesteerd kapitaal.

De streefwaarde vreemd vermogen / ha wordt beinvloed door de waarde per ha grond en de 

aanschaf-/vervangingswaarde van de bedrijfsgebouwen gecorrigeerd met een factor voor 

doelmatigheid en staat van onderhoud. 

De financiele buffer wordt bepaald door de ruimte in de rekening courant plus beschikbare 

bedrijfsspaargelden.

Kritieke Milieu Prestatie Indicatoren (KPI's)
Een beter milieu vergroot het toekomstperspectief voor volgende generaties.

De overheid zal met toekomstige wetgeving eisen gaan stellen aan de mate waarin ondernemingen 

het milieu (lucht, water, bodem) mogen belasten.

Diverse zuivelafnemers hebben programma's ontwikkeld om een lagere milieubelasting te 

stimuleren en te belonen in de melkprijs, denk bijvoorbeeld aan Focus Planet.

Bij de beoordeling van de KPI's toetsen we de behaalde resultaten aan doel- of streefwaarden.
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