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In de laagrenderende melkveehouderij 
wordt overwegend bancair gefinancierd. 
Om toekomstige bedrijfsontwikkeling 
zoals bijvoorbeeld grondaankoop te finan-
cieren zijn er alternatieven nodig. 

De Nederlandse melkveehouderij loopt op het vlak van alternatieve finan-
cieringen voor ten opzichte van de Belgische melkveehouderij. Lease van 
roerende goederen deed in Nederland eerder haar intrede dan in België. 
Ook concepten als sharemilking of erfpachtfinanciering zijn financierings-
producten die in Nederland al voet aan de grond kregen. Volgens Johan 
Achten (Liba) heeft dat te maken met de verschillen in financieringscultuur. 
“Wij ondersteunen ook Nederlandse melkveehouders met het maken van 
ontwikkelingsplannen. Een essentieel verschil in de financiering is dat 
Nederland bedrijfsfinancieringen kent en België objectfinanciering. In 
Nederland kent een bedrijf één of enkele financieringen en bij een inves-
tering in bijvoorbeeld een tractor worden die financieringen opgerekt. In 
België wordt voor de aankoop van dezelfde tractor een aparte financiering 
opgesteld.”
Maar ook de financieringsvoorwaarden zijn in België anders, getuigt 
Achten. “Er is meer concurrentie tussen banken dus meer ruimte om te 
onderhandelen over looptijden en rentepercentages, die overigens ook 
lager liggen dan in Nederland. Dat kan bij rentevaste perioden van 15 
jaar - wat op zichzelf in Nederland tegenwoordig zeer ongebruikelijk is - 
oplopen tot 0,5 á 1 procent verschil. Tevens is de gemiddelde schuldenlast 
bij Belgische melkveehouders lager dan in Nederland. Dit alles bij elkaar 
opgeteld maakt de aanwezigheid van alternatieve financieringen minder 
urgent in België.”

Lease
Toch ziet Achten wel een markt ontstaan aan alternatieve financie-
ringsvormen. “Lease komen we al in toenemende mate tegen. Al heeft 
dat meestal te maken met de voorwaarden. Leveranciers financieren 
tegenwoordig al tegen 0 procent rente. Dat is dus een zakelijke afweging, 
al moet je je wel afvragen of je bij 0 procent rente geen korting op de 
aankoop misloopt.” 
Waar in Nederland ook operational lease als product wordt verkocht, ziet 
men in België overwegend financial lease. “Bij operational lease staat de 
investering niet op de balans, terwijl aanwezigheid op de balans een voor-
waarde is om VLIF-steun te ontvangen”, vertelt Dirk Coucke (DLV België).

Het verschil tussen operational lease en financial lease zit in het eigen-
domsrecht. Financial lease is een vorm van huurkoop; je maandelijks een 
beetje af. De investering komt dus ook dusdanig op de balans te staan. 

Een alternatief is operational lease, waarbij onderhoud, verzekering en 
reparaties bij de leverancier blijven. De investering staat niet op de balans 
en komt dus ook niet in aanmerking voor fiscale voordelen. Aan het einde 
van de contractperiode kun je als gebruiker de investering overnemen. 
“Het concept lease laat toe zich te wapenen tegen prijsfluctuaties. Wie 
een investering van 80.000 euro doet vanaf de rekening courant, heeft 
dat geld niet meer ter beschikking om tegenvallers op te vangen”, vertelt 
Eric Smolders (Smolders Agro Advies).

Erfpacht
Waar lease als alternatieve financieringsmogelijkheid geldt voor bedrijfs-
middelen, zijn erfpachtconstructies dat voor grond. In Nederland is deze 
constructie al decennia gemeengoed. Grote pensioenfondsen zoals ASR 
of investeringsmaatschappijen zoals Fagoed hebben flink wat areaal ver-
worven, om deze weer in pacht uit te geven. De investeerders gebruiken 
daarbij vaak erfpacht. ASR (in totaal 36.000 ha landbouwgrond) geeft 
22.000 ha daarvan uit in erfpacht. Fagoed (ongeveer 5.000 ha in porte-
feuille) geeft alles uit in erfpacht. 
Erfpacht kent een grote mate van contractvrijheid, in tegenstelling tot 
reguliere pacht. Binnen de pachtwet van Nederland en België zijn de 
rechten van de pachter beschermd, maar de pachtwet en bijbehorende 
pachtnormen zijn niet van toepassing op erfpacht. In de overeenkomst 
tussen erfpachter en de ‘bloot eigenaar’ zijn duur van de erfpachtrecht, 
gebruikersbepalingen, canon en canonherziening, terugkooprecht en recht 
op verlenging in overleg te bepalen. 

Bij een erfpachtconstructie betaalt de investeerder meestal maximaal 70 
procent van de vrije waarde van de landbouwgrond. Het restant wordt 
 verwacht van de erfpachter of, in geval van verkoop, ingehouden. Vervol-
gens wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van minimaal 
25 jaar, zodat de pachtwet niet van toepassing is. In de overeenkomst 
wordt een canon (vergoeding) vastgesteld die varieert van 2 tot 2,6 procent 
van de vrije verkoopwaarde, met een correctie voor inflatie.

Financiële adviseurs en de Nederlandse Bond van Landpachters en Eigen-
grond gebruikers (BLHB) (zie inzet) hebben een voorbehoud bij het concept 
erfpacht. Eric Smolders beveelt het product niet snel aan, zeker niet als de 
financiële positie en/of het rendement van een bedrijf in de basis niet goed 
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is. “Jaarlijks wordt de canon als gevolg van de stijgende consumentindex - 
waarop de canon gecorrigeerd wordt - iets hoger. In de melkveehouderij is 
het rendement van de teelt te laag om die stijging op termijn op te vangen. 
In streken bij een lagere grondprijs gaat dat niet zo snel, maar in gebieden 
waar de grondprijs 70.000 tot 80.000 euro bedraagt is een canon van 2 
procent bij de start al te hoog om er rendement van te laten zien. Dit is 
bovenop de insteek die hij ook moet financieren.” 

Peter Pals (Farmers Funding) herkent de kritiek, maar plaatst ook nuances. 
“In het verleden is erfpacht veelal ingezet om financiële gaten te dichten, 
waardoor de reputatie is aangetast. Maar erfpacht is niet slecht, mits je 
er op een verantwoorde manier mee omgaat. Dus in balans met andere 
gebruiks- en eigendomsvormen binnen het totale areaal en met duidelijke 
afspraken vooraf met de eigenaar.”

Samenwerking met stoppers
Een andere optie is een samenwerking met een stopper, al blijken daar 
tussen Nederland en België verschillen in te zitten. “In Vlaanderen is zo’n 
samenwerking minder evident, omdat overdracht van bedrijf buiten 
familiale zin kan stuiten op problemen met betrekking tot schenk- en 
erfbelasting”, vertelt Achten. In Nederland zien banken en adviseurs juist 
weer wel een toename van samenwerkingen tussen stoppers en derden, 
ingegeven vanwege de komst van fosfaatrechten. 

Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen pseudolease en fosfaat-
maatschappen. Bij beide is de overlater de financier van de overnemer, 
door het fosfaatquotum in termijnen af te laten betalen. Een verschil 
is de mate van betrokkenheid bij het bedrijf. Bij pseudolease wordt de 
verleaser geen deelgenoot van een maatschap en draait hij ook niet mee 
in het resultaat van het bedrijf. Bij een fosfaatmaatschap is de overlater 
wel medeverantwoordelijk en draait hij minimaal drie jaar mee in het 
bedrijf, om daarna het fosfaatquotum zonder fiscale gevolgen door te 
schuiven naar de overnemer. Ook de tien procent korting bij overdracht 
van fosfaat rechten wordt op deze manier omzeild. Over de voordelen van 
het omzeilen van de korting en de fiscale claims worden voor aanvang 
van de samenwerking afspraken gemaakt hoe deze verdisconteerd worden 
in de overnameprijs. De mate waarin deze samenwerkingen voorkomen 
is afhankelijk van de markt. Toen eind vorig jaar de prijzen hoog waren, 
zwakte de interesse in pseudolease of fosfaatmaatschappen vanuit de 
verkopers af. Nu de prijzen lager liggen en er relatief weinig handel is, 
neemt de interesse van verkopers in pseudo-lease weer toe. 

Crowdfunding kan ook agrarisch

Crowdfunding, waarbij verschillende investeerders samen het 
financieringsbedrag opbrengen, groeit in Nederland jaarlijks met 
 tientallen procenten tot 329 miljoen euro kapitaal in 2018. In België 
werd afgelopen jaar op de crowdfundingsmarkt nog slechts 90 
miljoen euro opgehaald.

Terwijl crowdfunding vaak nog het imago heeft van een manier om 
maatschappelijke projecten te financieren, blijkt uit de cijfers dat 
zo’n 90 procent van de gefunde projecten om zakelijke investeringen 
gaat. Volgens Jeroen ter Huurne, directeur van Collin Crowdfund, is 
 crowdfunding een breed geaccepteerde manier van financieren. 
“Collin Crowdfund groeit jaarlijks 50 procent. In 5 jaar tijd hebben 
we ruim 140 miljoen euro aan financieringen opgehaald, met 
inmiddels een gemiddelde omvang van 3 ton per financiering. We 
hebben 16.000 financiers, die gemiddeld 1.200 euro in een project 
financieren. We financieren projecten van 50.000 euro tot 2,5 miljoen 
euro met een slagingspercentage qua funding van 99,5 procent.”
Dat de landbouw nog een beetje onontgonnen gebied is, ligt volgens 
Ter Huurne aan de zekerheidspositie. “Vooral grondgebonden 
bedrijven kennen weinig risico, en kunnen dus bancair tegen lagere 
rente lenen. Onze rentetarieven variëren van 5 tot 9 procent. Toch 
krijgen we nu ook aanvragen uit de intensieve sector, bijvoorbeeld om 
duurzaamheidsprojecten te financieren zoals een pluim veehouder 
met zonnepanelen.”
Dat deze bedrijven zich richten tot Collin, ligt volgens Ter Huurne 
aan de financieringsbereidheid van banken. “Wij financieren niet de 
meest makkelijke projecten. Daarbij kijken we verder dan alleen de 
cijfers. We schuiven altijd bij de ondernemer aan tafel om zijn visie 
te horen. Dat weegt zwaar mee in de beoordeling die wij maken 
voordat een project ‘live’ gaat. Als crowdfunder willen we ook een 
maatschappelijke bijdrage leveren. Vandaar dat participatie in 
 bijvoorbeeld Beter Leven-keurmerk absoluut meeweegt.”
In de toekomst ziet Ter Huurne wel ontwikkelingsruimte. “We hebben 
niet voor niets een partnership met de Rabobank.” Het verschil in 
rentepercentages kan volgens Ter Huurne overbrugd worden door de 
visie van de ondernemer. “Uiteindelijk draait het om rendement. Als je 
overtuigd bent van het rendement van je voornemen, maar je krijgt dat 
bancair niet gefinancierd, dan is crowdfunding absoluut een optie.”  <

Grote pensioenfondsen - zoals ASR - of investeringsmaatschappijen als Fagoed hebben in de loop der jaren flink wat areaal verworven, om deze 
weer in pacht uit te geven. De investeerders gebruiken daarbij vaak erfpacht. ASR heeft in totaal 36.000 ha landbouwgrond in eigendom en geeft 
daarvan 22.000 ha in erfpacht uit.
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Binnen de pachtwet van Nederland en België zijn de rechten van de 
pachter beschermd, maar de pachtwet en bijbehorende pachtnormen 
zijn niet van toepassing op erfpacht. In de overeenkomst tussen 
erfpachter en de ‘bloot eigenaar’ zijn duur van de erfpachtrecht, 
gebruikersbepalingen, canon en canonherziening, terugkooprecht en 
recht op verlenging in overleg te bepalen.

Marijn Dekkers (sectormanager Melkveehouderij Rabobank) begrijpt 
dat melkveehouders zoeken naar alternatieve financieringsvormen voor 
fosfaat en grond. Enerzijds omdat deze productiemiddelen op dit moment 
erg duur zijn in relatie tot het rendement, anderzijds omdat de Rabobank 
een strikte aflossingstermijn hanteert van 5 jaar bij fosfaataankoop. “Als 
je vervolgens bij een overlater de lasten over 7 of 8 jaar mag uitsmeren, 
kan dat interessanter zijn. Zeker als de fiscale voordelen en het voorkomen 
10 procent korting tot prijsverlaging leiden.” Vooral het omzeilen van de 
korting is volgens Dekkers van doorslaggevend belang. “Dat voordeel 
kunnen wij als bank niet bieden en verhoging van de aflossingstermijn 
is niet aan de orde. Die aflossingstermijn is door ons niet voor niets op 5 
jaar gezet. We willen dat bedrijven snel aflossen om financieel weerbaar 
te blijven. Op dit moment is fosfaat het meest beperkend. Vraag is of dit 
over 5 jaar nog zo is.”

Toekomst met meerdere financieringen
De complexiteit van financieringsvraagstukken zal in de toekomst niet 
minder worden. Dat roept de vraag op hoe bedrijfsontwikkeling in de 
toekomst gefinancierd moet worden. Volgens Peter Pals zal er een men-
taliteitsverandering plaats moeten vinden. “Overheersend is de gedach-
tegang dat alles maar in eigendom moet zijn. De redenering is: lease is 
uit armoede en erfpacht het gevolg van slecht ondernemerschap. Terwijl 
het grootste taxibedrijf (Uber) en het grootste hotel (AirBnB) geen taxi’s 
of hotels bezitten. Die mentaliteitskwestie moet veranderen. De hele 
economische wereld is in de afgelopen decennia ook veranderd.”

Dirk Coucke worstelt in Vlaanderen ook met de toekomst van financierings-
modellen. “De voordelen van bestaande constructies zijn er wel, maar 

naar de toekomst toe zullen er andere modellen ontwikkeld moeten 
worden. Wij denken daar zelf ook in mee.”  Coucke: “Banken hebben vaak 
de zekerheden al op hun naam, maar door direct invloed uit te oefenen 
op de bedrijfsvoering kun je als investeerder ook zorgen voor rende-
ment op je investering zonder de zekerheden.” Coucke ziet een model 
voor zich waarbij investeerders als een ‘raad der wijzen’ participeren bij 
een groeisprong. “Bij schaalvergroting komen meerdere competenties 
kijken die een melkveehouder nog moet ontwikkelen, zoals personeels-
management. Investeerders die wel over deze competentie beschikken, 
kunnen toetreden tot de raad der wijzen van zo’n onderneming en vanuit 
hun competentie rendement op hun investering toevoegen. Een bijko-
mend voordeel is dat het hele bedrijfsplan ook makkelijker te financieren 
is met een bank als partner, omdat ze weten dat er genoeg kennis en kunde 
achter de onderneming schuilt.”

Rabobank is niet per se tegen het stapelen van financieringen, vertelt 
Dekkers. “Maar de melkveehouderij kun je niet benaderen als een andere 
economische sector. Het rendement is te laag om bijvoorbeeld hogere 
rente percentages te kunnen betalen bij andere financiers. Bij  crowdfunding 
of investeerders beginnen de rentepercentages op een veel hoger niveau 
dan dat je bij ons betaalt. Lease, erfpacht en samenwerkingen zijn opties 
die dan wel economisch dan wel strategisch interessant kunnen zijn. Maar 
meerdere financiers zorgt ook voor een ingewikkelde bedrijfsfinanciering, 
waarop je als ondernemer wel het overzicht moet houden.” <

Pachtersbond waarschuwt voor erfpacht

Erfpacht is een geaccepteerde vorm van financiering, maar de 
 Nederlandse Bond van Landpachters en Eigen-grondgebruikers 
(BLHB) waarschuwt voor de addertjes onder het gras. 

De BLHB ziet in beperkte mate areaal van de melkveehouderij 
ondergebracht worden bij investeringsmaatschappijen. “Vooral in 
2015-2016, kregen we meer vragen over erfpacht. Naar de toekomst 
toe verwacht ik dat we meer vragen krijgen omdat financierings-
vraagstukken steeds complexer worden”, vertelt Dries van Rozen.

Van Rozen is niet uitgesproken positief over erfpacht. “Investeerders 
hebben een voorkeur voor erfpacht omdat deze vorm van pacht een 
grote mate van vrijheid kent om afspraken te maken. Dat komt de 
bescherming van de pachters niet ten goede.” Van Rozen noemt de 
totstandkoming van de pachtprijs als voorbeeld. “In Nederland is de 
pachtprijs - bij reguliere pacht - gerelateerd aan het inkomen van 
de grondgebruikers. Via berekeningen wordt jaarlijks de maximale 
pachtprijs vastgesteld. Dat is ter bescherming van de pachter zo 
geregeld. Bij erfpacht ontbreekt die bescherming, omdat de canon 
een percentage bedraagt van de vrije verkoopwaarde waarop jaarlijks 
een verhoging als gevolg van inflatie toegepast wordt. Na verloop van 
tijd stijgt de canon boven het rendement uit en kan de pachter het 
canon niet meer betalen. Ik heb bedrijven ten onder zien gaan omdat 
ze de canon niet meer opgebracht konden krijgen.”

Volgens Van Rozen moet er wel ruimte komen voor pachtconstructies 
om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken. “We zijn al enkele jaren 
bezig met een nieuwe pachtwet, waarin allerlei nieuwe tussenvormen 
van pacht de revue gepasseerd zijn. We hopen dat daar alternatieve 
financieringsvormen uitrollen waar de melkveehouderij gebruik van 
kan maken. Want de noodzaak is er absoluut.” <


