
MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE BOND VAN LANDPACHTERS EN EIGEN GRONDGEBRUIKERS IN NEDERLAND
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Wat zijn volgens de Rabobank knelpunten voor 
de agrarische sector?
“Er zijn veel kansen voor ondernemers die 
breed denken, inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen en toegevoegde waarde kun-
nen creëren. Hiermee is er ook ruimte om het 
ondernemerschap verder te ontwikkelen. En 
de Rabobank biedt opleidingen hiervoor aan. 
Knelpunten zijn er ook altijd. Je moet dan den-
ken aan de druk op het verdienmodel. Stijgende 
kosten die niet in elk afzetkanaal worden goed-

Banklening voor pachtbedrijven 
wordt complexer
IN DE LANDPACHTER VAN DE MAAND MEI STOND HET ARTIKEL “BANKLENING WORDT LASTIGER”. NAAR AANLEIDING 

VAN DIT ARTIKEL HEEFT HET BESTUUR VAN DE BLHB EEN GESPREK MET DE RABOBANK GEHAD. ALS VERVOLG 

VAN DIT OVERLEG HADDEN WE EEN INTERVIEW MET MARIJN DEKKERS EN GEA BAKKER-SMIT, RESPECTIEVELIJK 

SECTORMANAGER MELKVEEHOUDERIJ EN SECTORMANAGER AKKERBOUW BIJ DE RABOBANK.

gemaakt door hogere opbrengsten. Daarnaast 
zal de overheid mogelijk nog aanpassingen vra-
gen om bedrijven toekomstproof te maken via 
investeringen in reductie van stikstofemissie en 
uitstoot van broeikasgassen. Het is de uitdaging 
om deze toekomstige extra eisen te integreren 
in het verdienmodel.”

Hoe ontwikkelt de fi nanciering van de agrari-
sche bedrijven zich in de toekomst?
“Dit is een hele algemene vraag. We zien dat 

enerzijds als gevolg van krappere marges door 
stijgende grondprijzen, productierechten en in-
fl atie de fi nancieringsmogelijkheden uitdagend 
blijven. Anderzijds zien we ook een transitie 
naar nieuwe bedrijfsconcepten, afzetstrategie-
en, verbreding die ervoor zorgen dat er nieuwe 
mogelijkheden komen binnen een bedrijf om 
fi nancieringen aan te trekken voor bedrijfsont-
wikkeling. Als we het hebben over de nieuwe 
regels in de Basel IV-richtlijn gaat, zien we dat 
het voor banken steeds moeilij- pagina 3


