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Hoewel bij het samenstellen van deze presentatie uitsluitend gebruik gemaakt werd van informatie uit externe bronnen die betrouwbaar geacht worden door de Bank, kan BNP Paribas Fortis 
de juistheid, nauwkeurigheid, noch volledigheid van de inhoud van de informatie uit die bronnen waarborgen. De Bank kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor om het even 
welke directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie in deze presentatie.
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3 LOCATIES - 3 TOPSPREKERS 
3 X 30 MINUTEN

Als agrarische sector staan we voor 
heel wat uitdagingen. Enerzijds wordt 
zowel polit iek als maatschappelijk 
aan ons gevraagd om een belangrijke  
bijdrage te leveren om de ef fecten 
van de klimaatverandering mee te 
helpen opvangen en anderzijds is er de 
belangrijke vraag om de almaar groeiende 
wereldbevolking te blijven voorzien van 
gezond en betaalbaar voedsel. 

Natuurlijk hebben we – als sector – al 
grote inspanningen op het vlak van duurzaamheid geleverd. Meer 
nog, we kunnen Vlaanderen gerust koploper noemen op het gebied 
van technieken voor duurzame energieproductie. Die verdere 
verduurzaming kost natuurlijk geld. Veel geld. Om die reden is het 
extra belangrijk om de agrarische sector financieel gezond te houden. 
Anders wordt het lastig om die bijkomende investeringen te (blijven) 
doen. 

UW BANK, UW PARTNER
De uitdaging is dus niet gering. Méér voedsel produceren met 
minder grondstoffen, in combinatie met klimaatondersteunende 
maatregelen. Een opdracht met een pak strategische vragen.

Als bank voor een wereld in verandering, helpen wij u graag om die 
evolutie het hoofd te bieden. Niet alleen met financiële oplossingen, 
maar ook met toegang tot kennis, expertise en netwerken, zodat u 
de juiste strategische keuzes kunt maken. Ga met ons het gesprek 
aan en ontdek hoe we u als ondernemer kunnen steunen. 

Jan de Keyser, Directeur Agriculture 
agriculture@bnpparibasfortis.com

KLIMAAT ZAL OOK DE AGRARISCHE AGENDA MEER EN MEER GAAN BEPALEN DE TOEKOMST VAN DE 
MELKVEEHOUDER
MAANDAG 27 JANUARI 2020



De plaatselijke agrarische teams van BNP Paribas Fortis hebben 
het genoegen u uit te nodigen op de informatiebijeenkomst:
‘SAMEN MET DE BANK VOORUIT KIJKEN NAAR DE TOEKOMST VAN DE MELKVEEHOUDERIJ’

We verwelkomen u graag

OP MAANDAG 27 JANUARI 2020
• Welke melkprijs zien we in de komende jaren?
• Voor welke markten produceert de melkveehouderij in 2025?
• Hoe en waarmee verdienen melkveehouders in 2025 hun inkomen?
• Hoe neem ik toekomstgerichte strategische beslissingen? 

KEUZE UIT 3 LOCATIES
10u30   Agro-Expo, Hallen Schiervelde, 8800 Roeselare 

Na afloop van de infosessie, rond 12 uur, wordt u een aperitief op de stand aangeboden.
13u30  Den Breughel Beerveldsebaan 32, 9080 Lochristi 

Na afloop van de infosessie, rond 15 uur, wordt u een kop koffie aangeboden.
20u00  Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle 

Na afloop, rond 21.30 uur, bieden we u een drankje aan.

SCHRIJF U GRATIS IN
via agriculture@bnpparibafortis.com met vermelding van locatie + namen deelnemers

DE TOEKOMST VAN DE MELKVEEHOUDER
Ondanks de gestabiliseerde prijszetting op de huidige markt, zien we voor 
de Vlaamse melkveehouders de komende jaren een positieve zuivelmarkt 
tegemoet. Melkveehouders kunnen hun gemiddelde prestatie verder 
verbeteren als ze minder focussen op volume en meer op marge, zoals hun 
collega’s in andere EU-landen dat ook doen. In Vlaanderen zijn de melk-
veehouders, de voorbije jaren, vooral volume-gedreven bezig geweest. 
We durven dan ook te stellen dat er meer op marge moet worden gelet, 
te meer omdat Vlaanderen geen goedkoop productieland is. Juist hier 
moeten landbouwers waarde creëren.

Een mooie uitdaging voor onze zuivelondernemingen!

3 x 30 minuten = 90 minuten toekomstgerichte info voor melkveehouders  

Drie sprekers brengen elk in 30 minuten drie interessante thema’s naar 
voor:

1.  Hoe zal de zuivelmarkt zich de komende jaren (internationaal) 
ontwikkelen? Is dit compatibel met de strategie van onze Belgische 
zuivelfabrieken? 

2.  Hoe kunnen we uitdagingen als klimaat en duurzaamheid in onze sector 
integreren? 

3.  Is er een praktische tool die ons kan helpen met het maken van de juiste 
strategische ontwikkelingen?  

Zaterdag 15 januari
13u Junior Agro Expo 
jongveeshow
18u Agro Expo Dairy Sale

Zondag 16 januari
11u Grandioze koeparade
16u Kampioenschappen 
met drink voor alle 
deelnemers

Mark Voorbergen, Onafhankelijk zuivelexpert, 
houdt zich bezig met het analyseren van de actu-
ele ontwikkelingen op de mondiale zuivelmarkt. 
Tot z’n klantenkring behoren (mondiaal opere-
rende) bedrijven die actief zijn in de productie 
van en handel in melk en melkproducten.

Jan de Keyser, Directeur Agriculture BNP Paribas 
Fortis, met een verleden in de rundveehouderij, 
is nu 12 jaar actief bij de bank. Vanuit zijn functie 
volgt hij de ontwikkelingen in de agrarische 
sector nauwgezet op de voet en onderzoekt hij 
de belangrijkste evoluties vanuit het financiële 
oogpunt. Zijn voordrachten zijn doorspekt met 
innovatieve recepten voor de toekomstgerichte 
agrarische ondernemer. 

ILVO ( = Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 
Voedingsonderzoek ) 
ILVO presenteert: de ROUTEPLANNER Melkvee,  
de tool om operationele, tactische en strategi-
sche keuzes te maken en – in première – een 
rantsoenoptimalisatietool. Beide tools zijn ook 
uitstekende hulpmiddelen voor erfbetreders/
adviseurs om hun klanten te faciliteren. Sprekers 
ILVO: Ludwig Lauwers/Jef Van Meensel


