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Inkomens legpluimveehouders naar dieptepunt
Arjan Wisman
Legsector in mineur
De legsector kreeg in 2011 te maken met fors slechtere resultaten door lagere eierprijzen,
veel hogere voerprijzen (+24%) en duurdere jonge hennen. De prijzen van kooieieren en
scharreleieren zijn op jaarbasis 8 respectievelijk 21% lager, waardoor het prijsverschil
terugliep. De contractprijzen zijn nauwelijks veranderd. De gemiddelde eierprijs is op
jaarbasis 11% lager dan in 2010. Het saldo is volgens raming met vijf euro gedaald naar 40
cent per hen per jaar (tabel 1). Duurder voer was verantwoordelijk voor bijna de helft van de
saldodaling. De eierproductie in de EU was in de eerste helft van het jaar duidelijk hoger dan
vorig jaar, vooral in Duitsland. Dat land is al per 1-1-2010 omgeschakeld naar
koloniehuisvesting of alternatieve huisvestingssystemen. De vraag, en daarmee ook de
prijsvorming, werd in januari sterk beïnvloed door de dioxine-problematiek in Duitsland. Eind
november stegen de eierprijzen pas flink in aanloop naar de feestdagen. Voor 2011 is een
forse verslechtering van het inkomen geraamd. De kostendekking zal als gevolg van lagere
opbrengsten en hogere kosten (vooral voer) met maar liefst 25 procentpunten dalen naar
74% in 2011. Het inkomen uit bedrijf daalt voor het gemiddelde leghennenbedrijf in 2011
ruim anderhalve ton en komt op 113.000 euro negatief per onbetaalde arbeidskracht. Dat
is een ongekend grote daling naar een historisch dieptepunt. Zelfs in 2004, na de uitbraak
van vogelgriep, was het inkomen niet zo negatief. De ontsparing van 200.000 euro per
bedrijf betekent een forse aanslag op het eigen vermogen.
Figuur 1

Ontwikkeling inkomen uit bedrijf van pluimveebedrijven naar bedrijfstype
(x 1.000 euro per onbetaalde aje)
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Lager saldo en inkomen vleeskuikenhouderij
Ook de vleeskuikensector heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het saldo is in 2011 verder
gedaald, vooral door hogere voerprijzen. De opbrengstprijs van de vleeskuikens is
weliswaar 12% hoger dan in 2010, maar dat compenseert niet de hogere voerkosten. De
vleeskuikensector had begin 2011 ook te leiden onder de dioxineaffaire in Duitsland. De
voerprijs kwam in de zomer van 2011 op het hoogste niveau van de afgelopen 30 jaar.
Vleeskuikenkorrel was gemiddeld bijna 20% duurder dan in 2010. Al met al is het saldo met
2 cent gedaald naar 22 cent per opgezet vleeskuiken. De inkomens van
vleeskuikenbedrijven dalen in 2011, vooral door hogere voerkosten per bedrijf. Ook andere
kosten stegen, waaronder energiekosten. Het inkomen uit bedrijf daalt met 3.000 euro tot
28.000 euro per onbetaalde arbeidskracht en het gemiddelde bedrijf zal 6.000 euro
ontsparen in 2011.
Tabel 1

Kengetallen in de pluimveehouderij a)
2009

2010 (v)

2011 (r)

Saldo per leghen per jaar
Opbrengstprijs per kg eieren

8,57
1,08

5,52
0,94

0,40
0,83

Kostprijs per kg eieren

0,90

0,95

1,08

Saldo per opgezet kuiken

0,28

0,24

0,22

Opbrengstprijs per kg levend gewicht

0,79

0,79

0,87

Kostprijs per kg

0,84

0,84

0,91

Leghennen (alle huisvestingssystemen)

Vleeskuikens

a) bij werkelijke BTW-situatie
Bron: Informatienet

Saldo op maandbasis
Gedurende het jaar rapporteert het LEI via de Barometer Agrarische Sectoren de
ontwikkeling van het saldo per maand in diverse sectoren, waaronder ook de leghennen- en
de vleeskuikenhouderij (zie www.lei.wur.nl). Bij die berekeningen gelden andere
uitgangspunten dan bij de jaarresultaten worden gehanteerd, maar het geeft wel een goed
beeld van hoe de resultaten binnen een jaar zich verhouden tot die van voorgaande jaren.
Voor de vleeskuikens blijkt dat het verlies ten opzichte van 2010 vooral behaald wordt in de
eerste acht maanden. Vanaf september ligt het saldo hoger dan in 2010 (figuur 2).
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Figuur 2

Saldo vleeskuikens per maand per bedrijf
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Bron: LEI.

Meer informatie:

Rapport 2011-063 Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw

in 2011.
BINternet en Barometer: zie www.lei.wur.nl bij sector in cijfers.

