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De Zeeuwse Kringloop  

Infokaart Teler: 

Voedsel produceren doe je niet zomaar. Hiervoor moet de landbouwer veel kosten maken 

voordat hij een volwaardig product kan afleveren. Om te berekenen wat een landbouwer 

verdiend, worden er saldoberekeningen gemaakt. Voor de gehele agrarische sector zijn saldo 

berekeningen gemaakt aan de hand van betrouwbare en actuele gegevens van Wageningen 

University & Research. De saldoberekening zijn voorbeeldberekeningen en zijn dus niet 

bedrijfsspecifiek.  

 

 

In tabel 1 zijn de kosten en  

opbrengsten weergeven van het  

houden van melkvee. De opbrengsten  

per 100 kg melk €45,28 zijn. 

Daar tegenover staan een  

totale toegerekende kosten van €17,96. 

Dit omvat alles wat komt kijken bij het 

houden van melkvee behalve de arbeid 

van de melkveehouder. Hieruit komt  

een saldo van €45,28-€23,55 = €21,73. 

Hierbij is uitgegaan dat een melkveehouder 

39,24 euro per 100 kg melk krijgt. 

 

 

 

In een saldoberekening worden enkel toegerekende kosten berekend. Dat zijn kosten die enkel 

voor het vee of de teelt gerekend worden. Dit betekent dat de kosten van bijvoorbeeld machines, 

eigen grond, arbeid van de ondernemer niet meegerekend zijn. Deze worden wel berekend in de 

kostprijs. De kostprijs geeft dus aan wat het de teler kost om het product te produceren. In tabel 

2 zie je de kostprijzen en verkoopprijzen aan de handel. Let op dit zijn gemiddeldes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktevenwicht is niet in vergelijking met de verkoopprijs. Je bent overgeleverd aan de markt. Er 

wordt niet altijd een prijs geboden die je ervoor willen hebben. Afhankelijk van collega-

ondernemers en/ of expert. 

 

Tabel 1 Saldoberekening Melk 
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Infokaart Consument:  

In figuur 1 zijn de verschillende voedselprijzen  

opgesomd. Hierin is de vergelijking te zien tussen wat  

de boer krijgt voor zijn product en wat de consument  

betaald in de supermarkt. Het verschil is deels te  

verklaren door dat het product van de boer naar de  

supermarkt moet worden vervoerd, ingepakt,  

de supermarkt medewerkers moeten zorgen dat het in  

de schappen ligt en vervolgens wordt afgerekend bij  

de kassa. Hier gaan ook kosten in zitten. De kosten zijn  

per product verschillend. Echter worden de prijzen  

bepaald aan de hand van wat de supermarkt wil  

verdienen aan marges in plaats van wat de boer  

nodig heeft om zijn product te produceren.  

 

 

Om verantwoord en gezond te eten heeft het 

Voedingscentrum een pakket samengesteld. Dit 

pakket bevat producten die je minimaal 

gemiddeld nodig hebt om gezond te blijven. De 

kosten hiervan staan in tabel 1. Deze kosten 

kunnen afwijken aan de hand van je arbeid en 

“grote” of “kleine” eters.  

Wat je natuurlijk daadwerkelijk uitgeeft, hangt 

ook samen met je inkomen. Hoe meer inkomen, 

hoe meer je geld aan voeding kan uitgeven. Maar 

wanneer het inkomen stijgt, kan een huishouden 

het geld ook aan andere uitgaven besteden. Zoals 

kleding en vervoer.  

 

 

Tabel 1 Kosten dagelijkse voeding 

Figuur 1 Voedselprijzen  
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Biedingen:  

Aanbod: Geboden: Kostprijs teler:  Verkoopprijs teler:  Verkoopprijs 
supermarkt:  

Verschil teler t.o.v. 
verkoopprijs teler: 

Verschil consument 
t.o.v. verkoopprijs 
consument: 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Scorebord:  

0 = bod niet geaccepteerd/ teler krijgt product niet verkocht.  

1= Verschil is niet groter dan 40% 

2 = Verschil is niet groter dan 20%  

3 = Verschil is nul.  

 Punten teler 1: Punten teler 2: Punten consument 1:  Punten consument 2:  Punten consument 3:  Punten consument 4:  

Bod 1:       

Bod 2:       

Bod 3:       

Bod 4:       

Bod 5:       

Bod 6:       

Bod 7:       

Bod 8:        


