Saldo’s voor langetermijnbegrotingen
vastgesteld
tabel 2 zijn de onderliggende normen voor de vastgestelde
saldo’s weergegeven.

Bert Bosma en Izak Vermeij
In mei heeft het ‘overleg prijsindicaties varkens-

Methodiek
De normen voor de bedrijfsbegrotingen worden vastgesteld door
een inschatting te maken van het toekomstige saldo op basis
van de saldi die in het verleden gerealiseerd zijn. Het saldo is het
resultaat van de opbrengsten door verkoop van dieren minus de
kosten voor aankoop van dieren, verbruik van voer, gezondheidszorg, heffingen en gas, water en elektra. Naast een inschatting
van het toekomstig saldo is het dus noodzakelijk om uitgangspunten op te stellen voor de technische resultaten, voerprijzen,
opbrengstprijzen en toegerekende kosten die in toekomst verwacht kunnen worden. Als trendbreuken en/of andere structurele
wijzigingen, nationaal of internationaal, zijn te verwachten, wordt
het saldo hiervoor aangepast.

houderij’ de uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Voor
de zeugenhouderij is het saldo vastgesteld op € 363,(excl. rentekosten) per gemiddeld aanwezige zeug.
Voor de vleesvarkenshouderij is het saldo vastgesteld
op € 67,- per jaar (excl. rentekosten) per gemiddeld
aanwezig vleesvarken.
Ieder jaar worden door het Praktijkonderzoek, Expertisecentrum LNV en deskundigen uit de sector in het “overleg prijsindicaties varkenshouderij” de uitgangspunten en normen voor
bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn (5-10 jaar) vastgesteld. Deze normen worden onder andere gebruikt bij aanvragen voor het borgstellingfonds en gepubliceerd in de bundel
“Kwantitatieve Informatie Veehouderij” (KWIN-Vee). In tabel 1 en

Uitgangspunten
De technische resultaten in 2003 lieten in de zeugenhouderij
een verbetering zien ten opzichte van het jaar 2002. Voor de
vleesvarkenshouderij was eerder sprake van een lichte ver-

Tabel 1 Begrotingsnormen zeugenhouderij (prijzen inclusief BTW, toeslagen, kortingen enz) voor de lange termijn (KWIN 2004-2005)
Omschrijving
Opbrengsten
Mesterijbiggen
Slachtzeugen
Uitgeselecteerde opfokzeugen
Totaal opbrengsten
Af: kosten aankoop opfokzeugen en voer
Aankoop opfokzeugen (7 mnd)
Voer opfokzeugen
Voer zeugen
Voer biggen
Beer
Totaal kosten aankoop

hoeveelheid

prijs (euro)

bedrag (euro)

23.6
0.40
0.02

40.5
138
113

956
55
2
1013

0.45
38 kg
1142 kg
651 kg
0.01

240
0.180
0.180
0.285
515

108
7
206
186
5
512

VOERWINST PER GEMIDDELD AANWEZIGE ZEUG PER JAAR

501

Af: overige toegerekende kosten
KI
Gezondheidszorg
Heffing gezondheidszorg
Elektriciteit
Verwarming (brandstoffen en strooisel)
Water
Totaal overige toegerekende kosten

21
48
6
23
34
6
138

SALDO PER GEMIDDELD AANWEZIGE ZEUG PER JAAR*
(*zonder rente: rentekosten levende have, voer- en kasgeld per gem. aanwezige zeug =

363
20.3
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€ 6,00 per gemiddeld aanwezige zeug en € 0,20 per
afgeleverd vleesvarken.

slechtering, behalve voor het uitvalspercentage. Zowel voor de
zeugen als de vleesvarkens wordt de komende jaren nog
steeds een verbetering van de technische resultaten verwacht.

Mestafzetkosten
De toekomstige mestafzetkosten zullen sterk afhangen van de
uitwerking van het toekomstig mestbeleid. Op basis van de
genoemde uitgangspunten is de begrotingsnorm voor kosten
voor mestafzet naar derden middels lange transportafstanden
op € 15,00 per m3 gesteld inclusief de kosten voor transport,
mestbewerking, tussenopslag, rechten, bemonstering etc. De
prijs voor mestafzet in de directe omgeving van het bedrijf kan
gelijk gesteld worden aan de gemiddelde prijs van de regionale
mestafzet in de afgelopen drie jaar. De mestafzetkosten moeten daarom regio- en bedrijfsspecifiek worden begroot.

Hoewel de voerprijzen eind 2003 fors zijn gestegen, laten de
voerprijzen de laatste jaren een neergaande trend zien.
Verwacht wordt dat de recente stijging weer zal verdwijnen en
dat er voor de middenlange en langere termijn geen verder
daling zal zijn. Aangezien in de varkenshouderij nog veel bijproducten uit de levensmiddelenindustrie worden gevoerd,
gaan we uit van eenzelfde voerprijs als in de lange termijn
verwachtingen van vorig jaar.
De opbrengstprijzen voor vleesvarkens en biggen vertonen een
dalende trend. Afgelopen jaar lagen de opbrengstprijzen onder
de trendlijn. Omdat er geen reden is om een trendbreuk te verwachten, zal de trendlijn zich voortzetten.

Saldoberekeningen
In de tabel 1 en 2 staan de vastgestelde saldoberekeningen
voor zeugen en vleesvarkens. Het verwachte saldo van de
zeugenhouderij is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Voor de
vleesvarkenshouderij wordt een gelijkblijvend saldo verwacht.

Bij de toegerekende kosten is een post heffing gezondheidszorg opgenomen om een eventuele dierziekte uitbraak te kunnen financieren. Achterliggende reden hiervan is dat in lange
termijn begrotingen financiële ruimte gecreëerd moet zijn om,
òf achteraf de kosten van een dierziekte uitbraak te kunnen
betalen, òf vooraf de financiële risico’s van een uitbraak te kunnen dekken. De kosten zijn evenals vorig jaar bepaald op

KWIN-Vee 2004-2005
KWIN-Vee 2004-2005 is onlangs verschenen. Het kost € 50,(incl. verzending en BTW) en is te bestellen bij
Praktijkonderzoek: via de website (www.asg.wur.nl/po) of per
e-mail (ASGACDebiteuren@wur.nl).

Tabel 2. Begrotingsnormen vleesvarkenshouderij (prijzen inclusief BTW, toeslagen, kortingen enz) voor de lange termijn (KWIN 2004-2005)
Omschrijving
Opbrengsten
Afgeleverd vleesvarken
Totaal opbrengsten
Af: kosten aankoop big en voer
Opgelegde big (25 kg)
Transport
Voer
Uitval
Totaal kosten aankoop

hoeveelheid

prijs (euro)

bedrag (euro)

90 kg

1.26

113.4
113.4

1
1
240 kg
3.2 %

40.50
1.00
0.180
64.00

40.5
1.0
43.1
2.1
86.7

VOERWINST PER AFGELEVERD VLEESVARKEN

26.7

Af: overige toegerekende kosten
Gezondheidszorg
Heffing gezondheidszorg
Elektriciteit
Verwarming (brandstoffen en strooisel)
Water
Totaal overige toegerekende kosten

2.0
0.2
0.9
1.0
0.6
4.7

SALDO PER AFGELEVERD VLEESVARKEN*
afgeleverde vleesvarkens per gem. aanwezig vleesvarken per jaar

22.00
3.04

VOERWINST per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar
SALDO per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar*
(*zonder rente: rentekosten levende have, voer- en kasgeld per gem. aanw vleesvarken
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81
67
3.8

