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Voorwoord

Toen ik net op trekkers begon te rijden kon ik dat eigenlijk alleen maar op moderne 
machines die soepel schakelden en makkelijk stuurden. Oude trekkers zoals de 2120 
op de voorpagina vond ik maar lastig. 

Maar toen de trekker, die ergens tussen 1969 en 1972 in Mannheim van de band 
rolde en jarenlang dienst deed op ‘n melkveebedrijf in Friesland in 2007 naar 
Portugal verscheept werd en ik er daar weer op reed vond ik ‘t opeens een 
geweldige fijne trekker. Ik had blijkbaar leren sturen en kon lezen en schrijven met 
de machine van meer dan 30 jaar oud. Ik had altijd een voorliefde gehad voor nieuw 
materiaal maar dat was nu over, dit was je van het.

Tijdens het maken van deze opdracht moest ik vaak terugdenken aan de 2120 die 
dus al jaren in Nederland aan de praat gehouden werd en vervolgens 2400 km werd 
verplaatst om in Portugal nog ‘s een decennium werk te verschaffen aan de lokale 
smid. Hoeveel boekhouders hebben daar hun hoofd bij geschud vraag ik me af.

Maar de trekker herinnert mij er altijd weer aan dat je de keuzes die je maakt, niet 
om economische redenen moet maken, maar dat je wel altijd de economische 
gevolgen van je keuzes moet beoordelen, dan weet je wat ‘n hobby kost. 

Tegenwoordig ben ik overigens ook weer gek op moderne trekkers, liefst ook met 
zoveel mogelijk investeringsaftreksubsidies enzo. 

En de 2120 leeft helaas niet meer, vastgelopen.

kj
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1. Inleiding

‘Breed 26’ is een gemengd Biologisch-Dynamisch landbouwbedrijf 
met akkerbouw en melkvee als hoofdtakken.

1.1. Uitgangssituatie

De boerderij die ik ga omschakelen ligt in de Flevopolder, aan de Alikruikweg, 
zuidelijk van Biddinghuizen. Het betreft een gemengd bedrijf waar 
consumptieaardappelen, uien, bieten, peen en tarwe wordt verbouwd en ook nog 
vleeseenden gemest worden. 

Er is 45 ha zavel in gebruik, de grond is niet zwaar (25% lutum, 37% afslibbaar) en er 
het organische stof percentage is aan de lage kant; 2%. De kleilaag is ruim 80 cm 
diep, daarna komt een laag redelijk fijn zand. 

Op het bedrijf zijn momenteel 4 bedrijfsgebouwen, warvan 3 voor de bewaring van 
450 ton uien en 700+300 ton aardappelen, beide helaas losgestort. De vleeseenden 
worden gehouden in een stal van 1.500 m2. De gebouwen staan op een bouwblok 
van 1 hectare, maar er is een vergunning voor het uitbreiden naar 2,5 hectare 
bouwblok.

De percelen lopen van de Alikruikweg tot de Olderbroekertocht en zijn op het ene 
blok 280 meter breed en op ‘t andere blok 140 meter, hier wordt nu in de lengte 
geteeld.

1.2. Idealen

Om mijn werk lang vol te houden helpt het als ik mijn werk niet als werk ervaar. Dit 
betekent voor mij onder meer dat ik dingen moet doen met mijn handen en met 
mijn hoofd. Daarnaast moet ik natuurlijk de dingen doen die me nauw aan het hart 
liggen en hier en daar een uitdaging hebben.

Ik ben handig met m’n handen, kan werken met vee, techniek, computers en 
sommige mensen. Er zijn weinig onderwerpen waar ik geen interesse voor heb of 
kan ontwikkelen en ik ben mede hierdoor een goede sparring partner voor de 
mensen die om me heen werken.

Ik moet uitgedaagd worden, maar niet te veel. Ik wil geïnspireerd worden door m’n 
omgeving en de mensen waar ik mee werk. Dan kan ik op mijn beurt de mensen en 
andere ‘dingen’ in mijn omgeving van dienst zijn. 

Ik neem graag verantwoordelijkheden op me, maar vind het ook fijn als anderen dat 
ook doen, het lijkt me daarom goed om veel samen met mede-ondernemers te 
werken en te zorgen dat we allemaal goed kunnen leven van en met ons werk.

Met de natuur meewerken is natuurlijk het grootste cliché in de branche, maar toch 
ook belangrijk. De bodem niet belasten maar levend maken en houden, slimme 
combinaties maken met planten en dieren die elkaar versterken, alles in balans, etc.
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Het geeft me veel voldoening als mensen producten die ik maak of teel goed 
ontvangen. Het telen van lekkere groente of produceren van goede melk is 
belangrijk.

Ik wil de zaken graag netjes hebben en de techniek en logistiek moet goed voor 
elkaar zijn en alle mogelijkheden optimaal benut. En als dat allemaal geregeld is, kan 
ik af en toe een beetje ‘rommelen’. 

1.3. Overzicht Nieuwe Situatie

‘Breed 26’ is een gemengd 
biologisch-dynamisch bedrijf 
met 86 hectare zware zavel, 
waarvan 36 (1) hectare in 
eigendom is en de rest (3) 
gepacht wordt, daarnaast 
wordt er nog 10 hectare gras-
klaver gehuurd van de 
buurman.

Aan de noordzijde van het 
bedrijf bevindt zich de 
gezamenlijke compostplaat (2) 
van mij en m’n buurman.

De Alikruikweg doorsnijdt de 
verder prachtig 
aaneengesloten percelen.

Op het erf is een nieuwe stal 
voor de koeien gebouwd (6) en 
een nieuwe hooidrogerij en een 
kistenbewaring (5).
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1.3.1. Bodem & Bemesting

De mest van de koeien wordt in samenwerking met de buurman gecomposteerd tot 
koepost en uitgereden over de gewassen. De bodem blijft, ook ‘s winters, zoveel 
mogelijk bedekt door gras of groenbemesters en er wordt niet geploegd. 

Door gebruik van vaste rijpaden blijft de bodem permanent onbereden.

1 	   	   	   	   2 	   	   	   	   3 	   	   	   	   4 	   	   	   	   5 	   	   	   	   6 	   	   	   	   7 	   	   	   	   8 	   	   	   	   9 	   	   	   1 0 	   	   	   1 1 	   	   	   1 2 	   	   	   1 3 	   	   	   1 4
zaaiui spelt pt	  aard kool plt	  ui fr.	  aard peenspelt spelt

De bovengrond (links) bestaat uit een pakket zware zavel (25% lutum) van ongeveer 
70 cm met daaronder fijn zand. 

De organische stof wordt in 14 jaar van 2% naar 3% gebracht. 

1.3.2. Veehouderij

Ik ga 80 Fries-Hollandse koeien melken met een gemiddelde productie van 6.000 
liter. De koeien grazen op 40 ha gras-klaver wat neerkomt op een gemiddelde 
productie van 9.000 liter / hectare. De koeien zullen in het voorjaar afkalven en 
zoveel en zo lang mogelijk strip-grazen.

Naast gras krijgen de koeien veel hooi uit 
de hooidrogerij gevoerd en graan in de 
melkput.

De stal voor de koeien is rond en 
helemaal ontworpen om zo min mogelijk 
stress te veroorzaken.

Kal!es blijven 2-3 maanden bij de koe en 
de melk wordt verwerkt tot zuivel.

Voor het runnen van de veehouderij heb 
ik een medewerkster in dienst. 

Ik maak veel gebruik van eigen stieren, natuurlijk Fries-Hollandse maar ook  
Brandrode stieren ten behoeve van het slachtvee.
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1.3.3. Akkerbouw
Er worden poot-en frietaardappelen, kool, peen, 
plant- en zaaiuien en spelt geteeld. Alle gewassen, 
met uitzondering van de peen, worden volledig vanaf 
vaste rijpaden geteeld en geoogst. 

De aardappels en uien worden op het bedrijf 
bewaard. In samenwerking met de buurman worden 
de peen en kool in eigen beheer verwerkt. Ook voor 
de akkerbouw heb ik een medewerker in dienst.  

Een groot deel van de werkzaamheden wordt in 
eigen beheer gedaan. Om de kosten voor en 
investeringen in mechanisatie te delen ben ik samen 
met m’n buurman lid van een werktuigencoöperatie. 

1.3.4. Economie
De boerderij is ondergebracht in een CV waarvan ik de uitvoerende vennoot ben 
en die ondersteund wordt door m’n geldschieters als stille vennoten. 

Die geldschieters brengen ongeveer 1,7 miljoen in het bedrijf waardoor het bedrijf 
voldoende solvabel is om voor 2,5 miljoen aan leningen aan te gaan. Het hele 
bedrijf, 36 hectare en gebouwen, is ruim 4,4 miljoen euro waard. 
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2. Aard Van Het Bedrijf

Ik kan natuurlijk never nooit niet een bedrijf van 91 hectare kopen, 
dus ik moet op zoek naar een manier om een ander te financieren..

2.1. Das Kapitaal

Een mooie optie voor mij zou zijn om het bedrijf te koop aan te bieden aan stichting 
grondbeheer om ‘t vervolgens terug te pachten. Maar aangezien grondbeheer net ‘t 
bedrijf van mijn buurman gekocht heeft en ze jaarlijks maar € 60.0001 aan 
schenkgeld binnenkrijgen verwacht ik niet dat ze voldoende over hebben om ook 
nog eens drie miljoen op te hoesten voor mij.

Dan de bank eens proberen. Om voor een lening in aanmerking te komen moet je 
minstens 30% solvabel zijn. Ok, de totale waarde van de boerderij ligt ruim boven de 
vier miljoen euro, dat betekent dat ik ruim een miljoen euro aan eigen vermogen 
nodig heb om überhaupt iets te kunnen. 

Nu heb ik een oom die toevallig net z’n boerderij in Portugal verkocht heeft. Hij 
heeft geen vrouw of kinderen waar hij geld aan uit kan geven en moet toch ergens 
in herinvesteren. Hij wil graag weer een boerderij in Nederland kopen maar heeft 
gezien z’n leeftijd geen zin meer om hard te werken. 

Ik heb gezien mijn leeftijd wel zin om hard te werken maar niet zoveel geld om te 
investeren. Dat komt dus mooi uit. Ik ken nog wel meer oude boeren en andere 
mensen die geld moeten investeren, dus dat komt ook mooi uit. 

2.2. Rechtsvorm

Dan is de volgende stap, uitzoeken hoe we dit gaan doen. We leggen onze wensen-
lijstjes naast elkaar:

KJ
- verantwoordelijk voor eigen  

bedrijfsvoering
- opbouw vermogen
- mogelijkheid voor andere 

investeerders

Suikeroom
- herinvesteren deel van vermogen 
- geen risico’s prive
- redelijke opbrengst van kapitaal
- af en toe een weekendje melken 

en iedere zomer op de combine

Hieruit volgt dat de maatschap en vof als bedrijfsvorm vanwege aansprakelijkheid 
van het volledige privé-vermogen van m’n oom en de verantwoordelijkheden niet 
de voorkeur genieten. We zouden een bv op kunnen richten, ik word (alweer) 
directeur, klein aandeelhouder en m’n oom en eventuele andere investeerders 
worden grote aandeelhouders. De aandeelhouders delen, in geval van winst, in die 
winst. 

Nadeel van een bv is wel dat ik als directeur-klein-aandeelhouder niet echt de baas 
ben. Dat is toch de algemene vergadering van aandeelhouders. Nu is daar ook wel 

11

1 Zie Werkplan ‘DE BOER OP’ - Stichting Grondbeheer 2015



omheen te breien met de creatie van stemrechtloze aandelen in flex-bv’s enzo, maar 
ik ben eigenlijk boer en geen driedelig pak dus ga ik me hier niet mee bezighouden. 

Daarnaast is deze rechtsvorm fiscaal pas interessant vanaf een winst van €50.000 
want je moet dan zowel vennootschapsbelasting als dividendbelasting betalen en 
allerhande trucs uithalen om daar weer een beetje onderuit te komen. 

Hetzelfde geldt voor een coöperatie; ik ben niet verantwoordelijk voor m’n eigen 
bedrijfsvoering, tenzij dat anders geregeld is in de statuten. Ook de coöperatie 
betaalt trouwens vennootschapsbelasting als er een winst is. De coöperatie lijkt 
verder een mooie bedrijfsvorm maar er zitten nogal wat haken en ogen aan het 
stallen van kapitaal in een coöperatie. 

Om samen te werken met m’n buurman, een zuivelaar, een imker en een slager, om 
maar ‘s wat te noemen, zou ik wel een coöperatie kunnen oprichten.

Dan blijft de cv over. Mijn oom kan z’n geld relatief veilig stallen, het verdere 
vermogen wat hij bezit kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een 
faillissement. De deling in de winst kunnen we zelf bepalen en er kunnen zelfs nog 
meer (stille) vennoten toegevoegd worden. Ik kan deelnemen in de voorgenoemde 
coöperaties en daar allerhande belastingtrucjes uitvoeren, ideaal. 

2.3. Winstverdeling

Om de winst een beetje redelijk te verdelen heb ik een berekening gemaakt van de 
winst en die gedeeld door het ingebrachte vermogen en gewaardeerde arbeid van 
de vennoten. Het gemiddelde rendement op de inbreng was 6,8%. Dat rendement 
rond ik netjes af naar beneden en betaal ik vervolgens als rente over geïnvesteerd 
vermogen aan mijn financiers. Dit is prettig voor mij alsook voor mijn financiers 
omdat ze minder risico lopen en weten wat ze krijgen. 

Als ik meer winst maak dan berekend profiteer ik van deze regeling, maak ik geen 
winst dan verlies ik er op. De verdeling ziet er als volgt uit:

Ik breng zelf exact €70.000 in, niet toevallig de waarde van alle mechanisatie, ‘Henk‘ 
financiert €900.000, ‘Bas’ doet mee met een €240.000 en Max legt de ontbrekende 
euro’s op tafel. Met dit vermogen heeft de onderneming een solvabiliteit van meer 
dan 30% en kan ik naar de bank. 

Bij de bank ga ik geld lenen om de grond te kopen, een stal en een schuur te 
bouwen en machines te kopen. 
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3. Levensvatbaarheid

Ik dacht, laat ik eens positief beginnen.

3.1. Opbrengsten

De uitgebreide saldoberekeningen zijn natuurlijk te vinden tussen de bijlage’s en de 
excel bestanden, hier slechts een samenvatting. 

3.1.1. Saldo’s Akkerbouw

Omdat bijna alle machines die ik gebruik voor de akkerbouw gehuurd worden van 
de werktuigcoöperatie heb ik de kosten voor gebruik van deze machines 
meegenomen in de saldo berekeningen. Ook de inzet van vreemde arbeid, dus 
mensen die tijdelijk bij mij werken, heb ik meegenomen in de berekeningen. Op 
deze manier kan ik de teelten onderling een beetje vergelijken, dat kan niet zonder 
mechanisatie en arbeid mee te nemen. De meeste waarden uit de 
saldoberekeningen komen rechtstreeks uit de KWIN, tenzij anders aangegeven.

Alle saldoberekeningen zijn natuurlijk per hectare. 

Pootaardappelen
De pootaardappelen leveren binnen de 
akkerbouw een hoog saldo. 

Dit komt, natuurlijk, door de hoge opbrengst en 
lage kosten. De opbrengsten heb ik 
overgenomen uit de KWIN, met daarop 10% 
extra 2  omdat ik op onbereden teeltbedden teel. 

Voor eigen pootgoed reken in voor ‘t gemak de 
gewone verkoopprijs, want dat is immers de 
waarde. 

Friet Aardappelen
Een leuk gewas maar echt heel rijk word je er 
niet van. 

Opvallend in deze teelt is de opbrengst, die is 
voor biologische aardappels aan de hoge kant 
met 453 ton van een hectare. 

Deze hoge opbrengst haal ik met de Sarpo Mira 
die lang door kan groeien. 

Desalniettemin is dit saldo laag voor een een late 
rooivrucht en dus op de nominatie voor 
vervanging, bijvoorbeeld door rode bieten of pootaardappelen
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Peen
Mijn buurman heeft een spoellijn waar ook peen 
mee gespoeld kan worden. Bij zo’n machine is 
sprake van ‘massa is kassa’ met andere woorden, 
dat ding moet draaien.

Ik ga dus proberen om zoveel mogelijk 
gewassen peen te verkopen, en reken 30 cent  
voor een kilo, een kleine 10 cent meer dus dan 
‘vuile’ peen.

Zaaiuien
Dit saldo valt me een beetje tegen, maar ‘t kan 
natuurlijk altijd minder.

Ik heb de wiedkosten vrij laag ingeschat 
vanwege de combinatie van ruggenteelt en 
zaaien onder compost, toch kost ‘t je nog bijna 
€1.500 aan wieduren / hectare. 

En dan moet ik er ook nog ‘s voor gaan ploegen.

Plantuien
Dit is een hele dure teelt, de toegerekende 
kosten zijn ‘t hoogst van alle teelten. Toch haal 
ik nog wel een aardig saldo uit deze uien. 

Daarnaast zijn deze uien vrij vroeg van ‘t land en 
dat is, hoewel moeilijk in geld uit te drukken, 
ook iets waard. 

Kool
Ik was nooit zo’n fan van kool, maar ‘t paste 
goed in mijn bouwplan, na grasklaver, dus ik 
dacht ik ga ‘t toch doen. 

Toe ik vervolgens het saldo berekende begreep 
ik iets beter waarom boeren toch graag kool 
telen.

De verwerking van de kool doe ik zelf, met de 
faciliteiten van m’n buurman. 

Spelt
Het enige rustgewas naast de gras-klaver. Ik teel 
spelt eigenlijk vooral vanwege de hoge stro 
opbrengsten en de bedekking in de winter. 

Ik heb nog even overwogen om een mengzaai 
van wintertarwe en bonen te telen maar de 
opbrengsten van spelt, stro en graan, zijn 
gewoon een stuk hoger.
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Gras-Klaver
De kosten voor inzaai van gras-klaver worden 
natuurlijk maar 1 keer per teelt gemaakt. Ik heb 
percelen van 2 jarig en 3 jarig grasland. Daarom 
heb ik voor ‘t gemak de eenmalige kosten 
gedeeld door 2,5. 

Overzicht
Alles bij elkaar opgeteld kom ik op een totale 
opbrengst van bijna €600.000. Haal daar bijna 
€300.000 aan kosten vanaf en je komt op iets 
meer dan €300.000 saldo uit. Gemiddeld is het saldo per hectare ongeveer €5500.
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3.1.2. Saldo’s Veehouderij

De melk van de koeien gaat voor een fabrieksprijs naar de zuivelaar, dit levert me 
€250.000 op. Verder krijg ik nog een beetje geld van de verkoop van vee. Ik laat alle 
kalveren tot drie maanden bij de koe lopen. Dit kost veel melk en dus geld, €375 per 
kalf. Ik verkoop de kalveren gemiddeld voor €350 euro dus daar word ik niet rijk van. 

Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk kosten toe te schrijven. Zo zijn de kosten 
voor de teelt van gras-klaver verdeeld over koeien en jongvee, naar opname. 

Het totale saldo van de veehouderij is ongeveer €160.000, dat is dus €1.900 per koe 
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of 32 cent per liter. Dat is volgens mij niet een heel opmerkelijk resultaat, er is wel 
misschien wel ruimte voor 

3.2. Winst & Verlies

De kosten die ik niet kon toerekenen worden natuurlijk gedomineerd door de pacht, 
samen met wat slootkantenbeheer, verzekeringen, diesel etc. kom je dan op ruim 
€ 70.000 aan niet toegerekende kosten. Met wat afschrijvingen en onderhoud wordt 
dat dan € 565.000 aan kosten tegen een klein miljoen aan opbrengsten. 
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Het bedrijfsresultaat is dan ongeveer € 300.000. Tel daar de rentekosten bij op en je 
komt op een belastbare winst van ongeveer € 130.000. 

3.3. Liquiditeit

Een jaarlijkse bijdrage van €20.000 lijkt me voldoende voor m’n eenvoudige 
huishouden. Als ik ook m’n vennoten uitbetaald heb hou ik nog €9.000 euro over 
voor m’n spaarpot.
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3.3.1. Vergelijking Akkerbouw En Veehouderij

Voor het berekenen van de winst per bedrijfstak zou je eigenlijk de boerderij in twee 
aparte ondernemingen moeten splitsen. Dat kan ik doen, de veehouderij koopt gras 
en stro, de akkerbouw koopt mest. 

Afhankelijk van wat voor prijs je voor deze producten neemt, krijg 
je dan een balans zoals hiernaast. De prijs voor de producten is 
natuurlijk erg lastig te bepalen. Je kunt de marktwaarde van iets 
nemen maar dat is natuurlijk flauwekul omdat de 
omstandigheden die aanleiding vormen tot een marktprijs, vraag 
en aanbod bijvoorbeeld, niet van toepassing zijn op mijn bedrijf.
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Het is wel interessant om te zien wat marktprijzen zijn en doen binnen het bedrijf 
maar de keuze voor eigen mest is niet om economische redenen gemaakt. Mocht 
de prijs van vaste mest opeens kelderen dan moet de akkerbouw dus minder 
betalen aan de veehouderij, terwijl er aan de omstandigheden en dus de ‘markt’ 
binnen het bedrijf niets veranderd is. 

Hierbij ga ik er natuurlijk wel vanuit dat de balans tussen vraag en aanbod optimaal 
is, of dat er andere factoren zijn waardoor vraag en aanbod wijzigen. 

Een voorbeeld hiervan is het stro. Ik heb zelf graan waarvan ik het stro gebruik, maar 
dat is niet genoeg. Nu zou ik meer graan kunnen telen, maar er waren voldoende 
rustgewassen opgenomen in m’n bouwplan. De teelt van graan zou dan 
concurreren met de teelt van hoger salderende gewassen, dus koop ik extra stro.

De vergelijking klopt alleen niet helemaal, omdat ik nu uitga van een veehouderij 
zonder land, niet echt een reëel BD melkveebedrijf dus. Dan kun je ‘t grasland van 
de akkerbouw overbrengen naar de veehouderij, en dus alleen maar stro en mest 
verhandelen, maar ‘beroof’ je de akkerbouw van 70% van de rustgewassen. Ook 
geen goede vergelijking.  Daarnaast moet je, om echt een goede vergelijking te 
maken, ook alle activa en dus de kosten hiervoor splitsen naar gebruik. 
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Om het simpel te houden heb ik hierboven een overzicht van de winst & verlies van 
het hele bedrijf. De niet toegerekende opbrengsten en kosten heb ik op basis van 
hectares verdeeld over de twee bedrijfstakken. De veehouderij heeft 33 ha gras, dus 
het graan is meegerekend als teelt bij de akkerbouw waarna de veehouderij ‘t stro 
koopt. Dit overzicht geeft een beeld maar is natuurlijk nog niet perfect.

3.4. Financiering

Ik neem een hypotheek op elke baksteen die ik bezit. Daarmee is de waarde van m’n 
hypotheken ongeveer gelijk aan de waarde van m’n grond. Daarnaast heb ik nog 
wat leningen die ik op korte termijn wil aflossen omdat ik er een hogere rente voor 
moet betalen en ik ‘t me kan veroorloven om hierop snel af te lossen.

Op de ‘huiskavel’ heb ik een hypotheek die ik in 20 jaar aflos. Voor de aankoop van 
de naastgelegen kavel sluit ik een groenlening af, met een lekkere lage rente, maar 
die ik helaas niet kan aflossen
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3.5. Balans

De balans hieronder laat zien dat ik het eerste jaar alle verdiende euro’s gebruik om 
de leningen af te lossen. Dit betekent wel dat de kas niet sterk groeit. Misschien kan 
ik beter iets minder aflossen en een buffer in de kas houden voor eventuele rampen 
of andere tegenslagen.
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In de projectie over 5 jaar is wel te zien dat na twee jaar de kastoename constant 
rond de € 80.000 is. Omdat een buffer van € 200.000 in kas een beetje overdreven is 
zou ik dan graag gaan aflossen. Ik moet dus zorgen dat ik dan versneld kan aflossen.

3.5.1. Werktuig-Coöperatie

Samen met mijn buren bezit en gebruik ik werktuigen. De kosten voor onderhoud, 
verzekering en afschrijving betalen we via het gebruik. Van ieder werktuig is 
vastgesteld wat de jaarlijkse kosten zijn, hoeveel we ‘t werktuig met z’n allen gaan 
gebruiken en wat dus de kosten voor mij zijn per hectare, of per ton of kist, etc. 

De rente heb ik berekend voor de hele coöperatie en vervolgens gedeeld door het 
gebruik van de werktuigen. Voor iedere eenheid, of dat nu een ton of een hectare is, 
wordt een bedrag extra gerekend voor rente en aflossing. 

3.6. Belastingen

Ik heb geen hekel aan het betalen van belasting, maar ben natuurlijk gek als ik geen 
gebruik maak van regelingen die het mogelijk maken dat ik een deel van m’n 
investeringen aftrek van de belasting. In het eerste jaar heb ik zo’n partij aftrekposten 
dat ik helemaal geen belasting hoeft te betalen, hartstikke mooi. 

Nu heb ik nog veel meer dingen op de balans staan die in aanmerking komen voor 
investeringsaftrek en willekeurige afschrijving en weet ik ‘t wat. Het is nu aan de 
boekhouder om het zo te plannen dat ik de komende jaren ook geen belasting hoef 
te betalen en mooi kan werken aan de opbouw van m’n eigen vermogen.

3.6.1. Btw-regeling

Het kost me op ‘t moment €2.600 om in de landbouwregeling te zitten, maar dan 
reken ik de btw over al m’n investeringen niet mee. 

Zeker in bij de opstart van ‘t bedrijf zal ik dus in de btw regeling zitten, daarna 
waarschijnlijk ook want ‘t kan al uit als m’n kosten waarop 21% btw zit 30% van m’n 
inkomsten zijn. Daarnaast zit ik ook een poosje vast aan de keuze voor de BTW-
regeling. 
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4. Risicoanalyse

Wat gebeurt er als?

Door bij iedere saldoberekening al een break-even opbrengst en prijs te vermelden 
heb ik al een beetje inzichtelijk gemaakt waar ‘t makkelijk mis kan gaan (plantuien 
en frietaardappels bijvoorbeeld) en waar ik wel wat kan lij’en. 

4.1. Een Slecht Jaar, Kan Gebeuren

Stel, het wil maar geen mooi weer worden. Een koud voorjaar, wisselvallige zomer 
maar ook een natte herfst, wat gebeurt er dan?

Nou, de uien willen niet groeien en zitten onder de meeldauw: opbrengsten zakken. 
Aardappels zijn traag op gang gekomen en halen de topopbrengsten ook niet, 
hetzelfde geldt voor de spelt. De gras-klaver heeft ‘t bijzonder naar de zin en de kool 
heeft ook nergens last van.

Door het natte najaar loopt ‘t rooien ook voor geen meter en ik moet extra kosten 
maken, meer kisten in de koeling, meer brandstof verbruikt en meer personeel aan 
de band. 

Wat is er gebeurt? Nou, de inkomsten dalen met bijna €100.000. Ik hoef natuurlijk 
minder productgebonden kosten te maken, minder inschuur- en sorteerkosten 
bijvoorbeeld, maar dat weegt natuurlijk nooit op tegen zo’n inkomstendaling. Ik ben 
dan ook niet meer in staat om leningen af te lossen want ik heb een negatieve 
kastoename van bijna €80.000. 

De oplossing is natuurlijk vrij simpel, niet meedoen aan slechte jaren.  

4.2. Risicospreiding

Het gemengde bedrijf kent vele voordelen, waaronder risicospreiding. In 
bovengenoemd scenario veranderen de opbrengsten en kosten van de veehouderij 
niet erg, de rekening voor electriciteit zal ‘s wat hoger zijn en ik moet misschien 
extra stro aankopen maar dat is het wel. De veehouderij werkt dus als een buffer in 
dat geval. 

De akkerbouw an sich is vanuit het oogpunt van risicospreiding nog niet optimaal 
ingericht. De meeste teelten duren meer dan 100 dagen en de helft van de teelten 
moet in het najaar geoogst worden. 

Misschien is het verstandiger om een teelt als plantuien te vervangen door 
bijvoorbeeld spinazie. Niet dat het risico van spinazie telen nu zo laag is maar het 
creëert wel meer spreiding in ‘t seizoen, en ook in afzet.

Toch vind ik over het algemeen dat ik m’n bouwplan redelijk voor elkaar is, ik heb 
niet alleen maar gevoelige cash-crops maar ook wat ‘simpele’ gewassen die onder 
wisselende omstandigheden nog wel redelijk wat opleveren. 

19



20



5. Conclusie

Heb ik m’n idealen een beetje kunnen verwezenlijken en ben ik tevreden?

Een van de belangrijkste wensen die ik heb, is dat ik m’n werk niet als werk in 
de negatieve zin des woords ervaar. Dat ik leuke dingen kan doen met m’n 
hoofd en handen etc. Dat is me wel redelijk gelukt dacht ik zo. Het bedrijf is 
breed opgezet en opgebouwd uit dingen die ik leuk vind, aardappels koeien 
en machines dus. Mocht ik opeens ook interesse krijgen in varkens of 
bloemen dan kan ik het bedrijf zelfs nog uitbouwen. 

Ik wilde ook graag samenwerken met andere mensen, dat heb ik deels 
ingevuld met personeel - twee vaste medewerkers - en deels met mede-
ondernemers zoals de zuivelaar maar ook m’n buurman. Ook dit zou ik in de 
toekomst naar behoefte kunnen uitbouwen.

Wat ik nog moet onderzoeken is waarom ik doe wat ik doe. Waarom vind ik 
iets leuk en wat wil ik bereiken? Om daar achter te komen heb ik nog wat 
meer tijd nodig vrees ik. 

Dankzij m’n vennoten kan ik dit bedrijf opstarten en zelf ook een beetje eigen 
vermogen opbouwen. Ik maak winst en kan redelijk wat schuld aflossen. De 
berekeningen zijn redelijk gedegen en ook redelijk realistisch, dus misschien 
wordt het nog ‘s wat!
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6. Bronnen

6.1. Literatuur

Economische verkenning rijpaden-systemen - PPO-AGV 2011

Werkplan ‘DE BOER OP’ - Stichting Grondbeheer 2015
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6.2. HUMINT

Jacco Lagendijk - boer

Kees Steendijk - boer

Joost van Strien - boer

7. Bijlagen

Omdat alle relevante bijlage in ‘t excel bestand zijn opgenomen leek het mij 
overbodig deze hier nog ‘s af te drukken. 

De alle relevante bestanden zijn evt. ook te vinden op kjstiksma.nl/ews 
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