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Woord vooraf

Deze publikatiegeeftderesultatenweervaneenonderzoek
naardeaan-enverkoopstructuur endeverticalecoördinatie in
deleghennenhouderij•Doelvanhetonderzoekishetverschaffen
vaninzicht inhetaan-enverkooppatroon bijleghennenhoudersen
hunmarktpartners,indebetekenisvandecontractproduktie en
vandecontractfinancieringalsmedeindesamenhangtussenmarkten produktiestructuur.
De informatie inditrapport ishoewelprimairbedoeldvoor
beleidsinstanties (overheid enbelangengroeperingen)ookvanbetekenisvoordeindividuele leghennenhouderenvoor zijnleveranciersenafnemers (pakstations,eierveilingen,broederijenen
veevoerleveranciers).
Degegevenswerdenverkregendoormiddelvaneenenquêtedie
hetLEIin1981heeftgehouden.Veel dankisverschuldigd aande
leghennenhouders,diedoorhunmedewerkingaandeenquêtedeze
publikatiehebbenmogelijkgemaakt.
Hetonderzoek isverrichtopdeafdeling Structuuronderzoek.
Deanalyseenrapportering isverzorgd doorIng.J.A.W.M.Niks
vande sectieMarktstructuur.

DeDirecteur,

DenHaag,november 1984

£ r 3 . deVeer

Samenvatting

Hetonderzoek
Inditrapport zijnderesultatenweergegevenvaneeninventariserend onderzoeknaardeaan-enverkoopstructuurvanconsumptie-eierenopbedrijvenmet leghennen.Daarbijiso.a.aandachtbesteed aandebetekenisvandeverschillende categorieën
leveranciersenafnemers,aancontractproduktie enverticaleintegratie,dewijzevanprijsbepaling,deproduktievanscharreleierenenaananderebijzondere afzetwijzen.
Hetonderzoekheeft betrekking opdesituatie in1980enis
gebaseerd opeenenquêtebij336overheelNederland verspreidde
leghennenhoudersmet volgensdelandbouwtelling mei 1980meerdan
100leghenplaatsen.Deze leghennenhoudersvertegenwoordigenmet
elkaar 4600producentenvan consumptie-eieren.
Degegevensvoorditonderzoek zijnuitsluitend verzameld
bijleghennenhouders.Dit betekent dat informatieoverleveranciersenafnemersuitsluitend isverkregenvoor zoverzijin1980
met leghennenhouders zakendeden.

Kenmerkenvandebedrijvenmet produktievan consumptie-eieren
In1980verkochten4600bedrijvenca.500duizend tonconsumptie-eieren.Degemiddeldeafzet perbedrijf bedroeg indat
jaar109ton.Driekwart vandeproduktiekwamuit Gelderland,
Noord-Brabant enLimburg.Deze3produktiegebieden huisvesten
tweederdevandebedrijven.Dehelfthiervan staat in
Gelderland.
Deconcentratie vandeproduktievanconsumptie-eieren is
vrijgroot.Zoproduceert 12%vandebedrijven (elkmeteenjaarafzet vanminstens250ton)63%vandeeieren.Vooraldoorde
technischevooruitgang indeleghennenhouderijnamdeproduktie
ingroteeenheden sterktoe.
Vanalleleghennenbedrijvenheeftdriekwart eenminofmeer
gemengd karakter,hetgeenwil zeggendatopdezebedrijvennaast
leghennenhouderijnogandere produktietakken voorkomen.Degespecialiseerde bedrijven zettengemiddeld per jaarmeereierenaf
dandeniet-gespecialiseerde.Vanallebedrijveniseenkwart
eigendomvanpersonendiehuninkomenvoormeerdandehelftbuitenhetlandbouwbedrijf verwerven.Hierondervallenookdebedrijven ineigendombijveevoerleveranciers,pakstationhoudersen
broederijen.Deze toeleverende enverwerkendebedrijvenbezitten
2%vandeleghennenbedrijvenmaarproduceren12%vandeconsumptie-eieren.

Figuur 1. Het aankooppatroon van eendagskuikens, jonge hennen en voer en het verkooppatroon van consumptiedieren bij leghennenhouders
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Vande totaleNederlandse consumptie-eiproduktie wordtruim
20%geproduceerd oplegplulmveebedrljven dieverticaalgeïntegreerd zijn.Debelangrijkstevormvanverticale Integratieisde
combinatie van leghennenhouderijmet eenpakstation.Dezebedrijvenkunnengesorteerde eierenaandetaillisten verkopen.Vooreen
deelgaat het hieromleghennenbedrijvendiezelf eenpakstation
zijngaanexploiteren alsnevenactiviteit; ineenaantalgevallen
ligthethoofdaccent echterophet pakstation.
Onderdeleghennenhouders zijnrelatiefveelouderebedrijfshoofden.Op tweederdedeelvandebedrijvenisdeleghennenhouder 50jaarofouder.Dezebedrijvennemenechter slechts
eenderdevandeproduktievoorhun rekening.
Devariatie indede jaarproduktie perleghenplaatsisopde
leghennenbedrijvenzeergroot.Ongeveer 30%vandebedrijvenproduceert perleghenplaats14tot 16kgeieren,52%minderdan14
kgen18%metmeer dan16kg.Opdewatgrotere engespecialiseerdebedrijven isdeproduktie perlegplaatsinhet algemeen
hoger.Dezebedrijvenhoudendehennenmeestalop legbatterijen.

Deverkoop af-boerderij
Debelangrijkste afnemersvanconsumptie-eleren af-boerderij
zijndepakstationhouders (ziefiguur 1).Zijnemenietsminder
dan60%vandeeierenafomdeze tesorterennaargewicht enkwaliteit.Daarnaast worden eierenafgezet aanverzamelaars,eierveilingen,enconsumenten.Vaneendeelvandeeierendievia
eigen pakstationswordenafgezet,kondeverderebestemming niet
precieswordengetraceerd. Opmeerdandriekwart vandebedrijven
(meest kleine)wordeneierenaanconsumentenverkocht,hetgaat
zowelomboerderijverkoop alsomhuisaanhuisuitventen.Deverkoopaanconsumentenomvat echter slechts5%vande totaleproduktie.Ditbetekent dat 12,5%vanhetbinnenlandsverbruik
rechtstreeksvanboerenwordt gekocht.
Degrotere bedrijvenverkopenrelatiefveeleierenaanpakstations,dekleinere aanconsumenten,detaillisten enverzamelaars.Bijdeverhandeling vaneierenaf-boerderijwordtnauwelijksgebruikgemaaktvan tussenpersonen.
Het afzetpatroon isopkorte termijnbetrekkelijk stabiel,
d.w.z.perleverancier wordt de jaarproduktiemeestalmaaraan
1of 2afnemersafgezet.De relatiesmetafnemersdurenoverhet
algemeen vrijlang.Ietsmeer dandehelftvandeeierenwordt
verkocht aanafnemerswaarmeemenreeds5jaarof langer zaken
deed.Verderwordt dehelft vandeeierenopcontract geleverd,
metname aanpakstations eneierveilingen.
Bijdeprijsbepaling vaneierenwordt vrijwelaltijd gebruik
gemaakt vaneenprijsnotering.WekenneninNederland eentiental
noteringenwaarvandeVEN-notering enCVE-notering hetmeestgebruiktwordt.Ietsminder dantweederdevandeeierenworden
verkocht opbasisvandeze tweenoteringen.Voorbruineeieren

zijnapartenoteringen.Veelbruineeierenwordenafgezet opbasisvandemarktprijsBarneveld endeCVE-notering.

Aankoopdierenenvoer
De eendagskuikensenjongehennenwordenvrijwel allemaal
direct vanbroederijen betrokken.De legpluimveehouders kochten
in19803,9miljoen eendagskuikens en21,6miljoen jongeleghennen.Deopfokvan jongehennen isnagenoeg geheelinhandenvan
broederijen.Dezebestedendeopfokuitaan specialeopfokbedrijven.Evenalsbijdeafzetvaneierenkomenbijdeaankoopvan
uitgangsmateriaal nauwelijks tussenpersonenvoor, somswordtgeleverd viaeenveevoerleverancier.
Vooraldegrotere inLimburg enOverijsselgevestigdebedrijvenkopeneendagskuikens.Zedoenditvanwege delagere
prijs,debeterekwaliteit vanzelfopgefoktehennen,deaanwezigheid vanopfokruimteenomdebeschikbare arbeid tebenutten.
Demeest leghennenhoudershebben slechtsêénleverancier
vooreendagskuikensof jongehennen.Circa60%vandebedrijven
koopt almeerdan5jaaruitgangsmateriaal bijdezelfde leverancier.Hetaankooppatroon isduszeerstabiel.
Voorca.40%vanhetuitgangsmateriaal isdeaankoopcontractueelvastgelegd.Dit typeaankoopkomt vooralvooropde
grotere bedrijven.De eenmaligebestellingen,welkeveelaldoor
debroederijen schriftelijkbevestigdworden zijnhierniettoe
gerekend.
Voor ruimdehelftvanhetuitgangsmateriaalwordt eenprijs
inrekening gebracht afhankelijkvanhetkostenpatroon.Hierbij
wordenwinst enverliesnaarevenredigheid overdeverschillende
produktiefasenverdeeld (prijzenschema).Vooraldecontractuele
aankopen,veelalvoormeerdere rondenvastgelegd,wordenopgrond
vaneenprijzenschema afgerekend.Voor44%vandedierenwordt
eenprijsbepaald vialovenenbieden.
De totalevoerafnamevoorproduktievaneierenbedroegin
19801,3miljoen ton.Dat ligt gemiddeld opruim280tonperbedrijf.Hetmeestevoerwordt rechtstreeksaf-fabriekinbulkgeleverd.Overslag bijdetussenhandel speeltnauwelijksnogeen
rol.Welwordt viaparticulierevoerhandelaren encoöperatieve
aan-enverkoopverenigingen 28%vanhetvoerbesteld.Delevering
heeft rechtstreeksvanaf defabriekplaats.Hieruit blijktdat
hethandelscontact nogvooreendeelviadelocalevoerhandel
loopt.
Het aantalvoerleveranciers perbedrijf blijftnagenoegbeperkt totêén.Zowelopdekortealsopdewat langere termijn
blijkt hetaankooppatroon stabiel.Bijna80%vandebedrijven
koopt reedsmeer dan5jaarbijdezelfdeveevoerleverancier.De
helftvanhetvoerwordtopcontract geleverd.Ookhierkomen
contractuele afsprakenvooralvoorbijdegroterebedrijven.
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Deverschillende veevoerleveranciers stellen zelfeenvoerprijsvast.Bijde prijsstelling speelt dekostprijsvande
grondstoffen eenbelangrijke rol.Demeestevoerleveranciers hantereneensysteemmet prijskortingen.Dezekortingen zijngebaseerd opkostenbesparingen enconcurrentie-overwegingen.Debelangrijkste zijndekwantumkorting,debuikkorting endenabetalinguit dewinstvandecoöperatie.Doorditgroot aantalkortingen isprijsvergelijking eenmoeilijkezaak.

Contractproduktie
Contractproduktie speelt bijdeproduktie van consumptieeiereneenbelangrijke rol.Dooreenkwart vandebedrijvenwordeneenofmeer contractenmet leveranciers en/ofafnemersafgesloten.Vandegroterebedrijven,met eenjaarafzet van100ton
eierenofmeer,werkt echter60a70%opbasisvancontracten.De
contractbedrijven zettengezamenlijk danookietsminderdan
driekwart vanalle eierenaf.Niet allebedrijvenproduceren jaar
na jaaropcontract.5%vandecontractbedrijven produceert afwisselend opcontract enlaatditafhangenvande contractprijzen
endeteverwachte vrijeprijzen.
Debelangrijkste contractsoorten zijnhet coördinatiecontract enhet afname-enleveringscontract. Inhet eerste isminimaaldeafnamevan jongehennenofeendagskuikensgeregeld;in
het tweedekomt dit nietvoormaarweldeafzet van consumptieeierenofdeaankoopvanhet voer.Verderkomennog looncontractenvoor (9%).Hierbijisdeleghennenhouder geeneigenaarvande
dierenenontvangt hijeenvergoeding voorzijnarbeid enhokken.
Contractfinanciering -financieringscontractenmet dedaaraangekoppelde leverings-en/ofafnameverplichtingen -komt op
eenderdevandebedrijvenvoor.De financiering heeft bijnageheelbetrekking opaankoopeendagskuikens,jongehennenenvoer.
De contractenvoorzien inkortstondige financieringsbehoeften.De
financieringscontractenwordengemiddeld voorminderlangeperiodeafgeslotendandecontracten zonderfinanciering.
De leghennenhouder sluit vaakmetmeerdere contractpartners
(medeondertekenaars)eencontract af.Debelangrijkstecontractpartners zijndeveevoerleveranciers endepakstationhouders.
Vaakheeft deleghennenhouder niet alleenverplichtingent.a.v.
zijncontractpartnersmaarookt.a.v.derden.
Debelangrijksteredenvooreenpluimveehouder omeencontract aantegaan ishet beperkenvanhet afzet-enprijsrisico.
Naarmatedebedrijvenmeer eierenproducerenneemt naarverhoudinghetaantalbedrijvenmet contracten toe.Vandebedrijven
met eenafzet vanmeer dan250tonper jaarheeft 70%eenofmeer
contractenafgeslotenvoorvoer,eendagskuikens,jongehennen
en/of eieren.
Voordeaf tezetteneierenopcontract iseenprijsafspraak
gemaakt.Indemeeste contracten isvooreiereneenvariabele
11

minimum garantieprijsopgenomen.Dezeprijswordt aangepast aan
dekostenvoorvoer,eendagskuikens enjongehennen.Verderkomen
indeze contracten vaakegalisatieregelingen voor.Daarbijwordt
het verschil tussendeminimum garantieprijsendedagprijsverrekend met het egalisatiefonds.Aanhet eindvandecontractperiodewordt eenoverschot uitgekeerd eneennegatief saldoveelal
kwijtgescholden.Met deze contractendraagt de leghennenhouder
eenbeperktmarktrisico.
De rechtszekerheid vancontractenwordt vergroot doorde
overeenkomst schriftelijk vast teleggen.Opbijnaalle contractbedrijven (95%)komen schriftelijkecontractenvoor.Op30%van
debedrijvenkomen contractenvoordiegetoetst zijnaandedoor
hetProduktschap voorPluimvee enEierengehanteerdeAlgemene
Contractvoorwaarden enop15%vandebedrijvenkomen contracten
voorwaarinde "AlgemeneLeveringsvoorwaarden eendagskuikens en
jongehennen"vanhetLandbouwschap van toepassing zijnverklaard.

Bedrijfsflexibiliteit
De flexibiliteit vandebedrijfsvoering isvanbelangvoor
het aldanniet ontstaanvaneenstructurele onevenwichtigheid
tussenvraag enaanbod.
Dematewaarindebedrijfsvoeringverandert bijgewijzigde
marktomstandigheden hangtmedeafvandeinformatiediedeleghennenhouder hierover ontvangt.De leghennenhouder neemt vooral
kennisvanmarktberichten,d.w.z.informatie overde feitelijke
situatie opeenbepaaldmoment eninminderematevanmarktvooruitzichten.Overhet algemeen speeltmarktinformatie geendoorslaggevende rolbijbeslissingen overdeomvang vandeproduktie.
Bijcontractproduktie kandecontractpartner eenrolspelen
bijdebeslissingen oververanderingen inhokcapaciteit encapaciteitsbenutting.Deze factoren zijnvaninvloed opdeflexibiliteitvandeproduktie.
De rolvandecontractpartner bijbeslissingen overcapaciteitsverandering isvooraladviserend.Depluimveehouder beslist
inveelgevallen naoverlegmet zijncontractpartner.Daarentegen
heeft decontractpartnermeer invloed opdebenutting;hijkan
namelijk eisenstellenaande lengtevandeleegstandsperiode en
aandebezettingsgraad.Eendirecte invloed opde flexibiliteit
gedurende decontractperiode heeft decontractpartner veelalook
viadebepaling vandeomvang vandeleghennenstapel.

Consumentenverkopen
Op ruimdriekwart vandebedrijvenkomt consumentenverkoop
voor.Het zijndegemiddeld wat kleinere bedrijvendieditdoen.
Dezebedrijvenverkopen ongeveer 10%vanhuneierenaanconsumen12

ten.Demeeste eierenwordendoordeconsumentopdeboerderij
gekocht.Slechtsenkeleleghennenhoudersventendeeierenhuis
aanhuisuit.
Demeeste consumentenwaaraanwordt verkochtwonenbinnen5
kmvandeleghennenhouderij.De pluimveehouder vraagt voorde
eiereneenvaste prijsofhijzetbovenopdegepubliceerde
prijsnotering eenmargevan2à5cent perei.De producentenmet
eenvaste prijsvroegen in1980gemiddeld 2cent pereiméérdan
de producentendiemet eenvastemargewerkten.Dehogere prijs
voordeeieren iseenvandebelangrijksteredenenomeierenaan
deconsument teverkopen.

Scharreleiproduktie
In1980bestond ruim 2%vandeNederlandse produktievan
consumptie-eierenuit scharreleieren.De scharreleiproduktie
volgensdelandbouwkwaliteitswet vindt plaatsopkleineweinig
gespecialiseerde leghennenhouderijen.Deboerendiedeze eieren
produceren zijnrelatief vrijoud; 90%is50jaarofouder.De
belangrijkste redenenom scharreleieren teproduceren zijnhet
benuttenvandebestaande daarvoor geschiktehokkenendehogere
prijsvoordeze eieren.Het gaatdusvooralombedrijfseconomischeredenenenminderomwelzijnsoverwegingen.
De scharreleiproducenten zijnvanmening datde produktie
vandeze eierennietverder zaltoenemen.Geenvande producenten
wasin1980vanplandehokcapaciteit indevolgende driejaar
uit tebreiden.
Indescharreleiproduktie zitnogalwat rek.Ongeveer40%
vanalle legpluimveebedrijven heefthokcapaciteit dievoldoet aan
de inrichtingsnormen voor scharreleiproduktie.Echtermaarzo'n
75bedrijvengaventekennen indetoekomst volgensdenormenvan
hetLandbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren tegaanproduceren.
Degemiddelde eiproduktie vandezebedrijven iszeergering.
Niettemin isin1982onder invloed vande lageeierprijzende
produktievan scharreleieren dooraanmelding vannieuwebedrijven
nogal toegenomen.

Pakstationhouder
Circa370legpluimveehouders zijninhetbezit vaneenpakstationvergunning.Zemogeneierennaargewicht enkwaliteit sorterenenkunnendaardoor eierenverkopenaandetaillistenen
grootverbruikers.Niet alle pluimveehoudersmet eenpakstationvergunningmakenhiervanookgebruik; 86%doet datwel.Opde
meeste bedrijven ishet pakstation eennevenactiviteit. Slechts
eenbeperkt aantal leghennenhouders heeft pakstationhouder als
hoofdberoep.
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Debelangrijkste redenvoorhet aanhoudenvaneenpakstationvergunning isdemogelijkheid eieren televerenaandetaillistenengrootverbruikers.De pluimveehouder slaat daarmeeeen
paarhandelsfasenoverenkanvoor zijngesorteerde eiereneen
hogere prijsontvangen.

Toekomstige ontwikkelingen
Devraag naarconsumptie-eleren inenbuitendeEG zalde
komende jarenmaarweinig toenemen,alsgevolgvano.a. stagnerende inkomensontwikkeling ende toenemende produktie indeimportlanden.Nieuwewetgeving ophet gebied vanhetmilieu enhet
welzijnvandierenkunnendeNederlandse concurrentiepositie nadelig beïnvloeden.
De ruimtevoor uitbreiding vandeNederlandse produktie
lijkt danookbeperkt,endeexportrisico'snemen toe.Om tekunnenblijven concurreren zalde schaalvergroting doorgaan,watmet
aanzienlijke investeringengepaard gaat diemetvreemd vermogen
moetenwordengefinancierd.Ditvergroot debehoefteaanzekerheid enwerkt eenverdere toenamevandecontractproduktie inde
hand.
In1983hadden30grotebedrijven samen20%vandeleghennenstapel inbezit.Hetgaat daarbijvooralomgegroeidegezinsbedrijvenenombedrijvendiedoorbroederijen enpakstations
zijnopgezet.Eeneventuelevestigingswet zouopdeontwikkeling
vandezebedrijvenwaarschijnlijkmaareenbeperkte invloed hebben.
Het aantal erkende producentenvan scharreleieren isvooral
In1982toegenomen.Eentoenemend deelvande scharreleieren
wordt geëxporteerd.Derelatief hogeprijsvandezeeierenenhet
geringe aantal consumenten dat zeuitwelzijnsoverwegingenkoopt,
maakt een snellegroeivandeafzet van scharreleieren nietwaarschijnlijk.
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1. Inleiding

1.1 Doelenopzetvanhet onderzoek
In1981begonhetLandbouw-EconomischInstituutmeteen
marktstructuuronderzoek bijproducentenvanconsumptle-eieren.
Aanleiding tothetonderzoekwashetverzoekvanhetLandbouwschapommeer InzichtIndecontractproduktie (omvang,contractvormen,invloed opdepositievandeagrarischeproducent)onder
anderebijconsumptle-eieren.Daarnaast isdeinformatieookvan
belangvoordeoverheid,diemogelijk indetoekomst regelendwil
gaanoptreden terbescherming vandepositievandeagrarische
producent.Daarbijdenktmenaanhetdwingend voorschrijvenvan
detoepassing vanalgemenecontractvoorwaarden ofaanhetverplichtenvanhetbedrijfslevenomdergelijkevoorwaardenopte
stellen.
Sinds 1968,toenhetLandbouw-Economisch Instituuteenbeperktonderzoekheeftverrichtnaardeafzetstructuurvanconsumptle-eierenaf-boerderlj,heeftdezesectoreenbelangrijke
ontwikkeling doorgemaakt.Zoishetaantalbedrijvenmetenkele
honderdenleghennen sterkafgenomen,terwijlhetaantalbedrijven
metmeerdan10.000leghennensterktoenam.Ookhetaantalbedrijvengespecialiceerd opleghennenhouderijsteeg sterk.Vanbelanghierbijisinhoeverredeveranderingen indeagrarische
bedrijfsstructuur gepaard zijngegaanmetveranderingen indeafzetstructuur.
Deindrukbestaat datinkrimpingvandeproduktlebijlage
opbrengstprijzen steeds tragerverloopt.Inzichtinderedenen
hiervankanvanbelang zijnvoorhetbeoordelenvandevraagof
vlabeleidsmaatregelenofanderszinsdeaanpassingvandeproduktie-omvang aandevraag isteverbeteren.
Hetonderzoekwilvoorts inzichtgevenindestructuurvan
debedrijvendieeierenaanconsumentenverkopenofdiebeschikkenovereenpakstationvergunning.Tevensisnagegaanwatderedenhiervoor is.Deandere fasenindeproduktiekolomervaren
dezeactiviteitenvanpluimveehoudersnietaltijdalspositief.
De laatste jareniseenafzonderlijkedeelmarkt ontstaan
voor "scharreleieren".Nagegaanzalwordenwelkefactorenvoorde
pluimveehouder vanbetekenis zijnbijdebeslissingaldanniet
voordezedeelmarkt teproduceren.
Hetonderzoek datvooraleeninventariserend karakterheeft,
richtzichdanookophetverkrijgenvaninzicht indevolgende
aspectenvandemarktstructuur:
decontractproduktie endeverticale integratie
Inditkader isaandachtbesteed aandeomvangvandecontractproduktie endeverticale integratie,aandehierbij
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betrokken bedrijfstypenenaandegebruiktecontractvormen.
Ookisnagegaan,welkeinvloed decontractpartners vande
leghennenhouders haddenophunbedrijfsvoeringenhunbeslissingenmetbetrekking totdeproduktieomvang,debenuttingvandeaanwezigehokcapacitelt,deaankoopvan
eendagskuikens,jongehennenenookdeverkoopvaneieren.
deaan-enverkoopstructuur
Hierbijisdebetekenisvandeverschillendeleveranciersenafnemerscategorieën nagegaan.Verderisaandachtbesteed
aandewijzevanaan-enverkoopenderelaties tussende
leghennenhouder enerzijds endeleveranciers enafnemers
anderzijds.
de relatie tussenmarkt-en produktiestructuur
Nagegaanisde relatie tussendevestigingsplaats vanleverancierenafnemerenerzijdsendievanconsumptie-eiproducentenanderzijds.Deredenenvoorhandhavenofveranderen
vandehokcapaciteit endematevan capaciteitsbenutting
zijneveneensgeanalyseerd.
descharreleiproduktie en bijzondereafzetwijzen.
Hierbijgaathetomdewijzevanafzet,deredenvoordeze
produktie,deontvangenprijzenenaantalbedrijfsstructurelekenmerkenvandezebedrijven.

Degegevens zijnverzameld doormiddelvanenquêtesbijproducentenvanconsumptie-eieren opbasisvaneensteekproefuit
het totalebestand aanbedrijvenwaaropvolgensdeLandbouwtelling 1980hokcapaciteit voormeerdan100leghennenaanwezigwas.
Bijhet trekkenvandesteekproef isgewerktmetverschillende
steekproefpercentages voordeonderscheidengrootteklassen.De
indeling naarklassen isgebaseerd opdevoorleghennenbeschikbarehokcapaciteit.Van336bedrijvenkondengegevenswordenverzameld,24producentenweigerdenaanhetonderzoekmee tewerken.
Hetweigeringspercentage bedroeg slechts7%.Doordegeënquêteerdebedrijven tewegeniseentotaalbeeld ontstaan,datrepresentatiefgeachtmagwordenvoordezesector.EnquêteursvanhetLEI
hebbendegegevensbijproducentenverzameld doorhenpersoonlijk
indemaanden januari enfebruari1981tebezoeken.
Bijdenauwkeurigheid enderepresentativiteit vandeonderzoeksresultatenmoetenenkelekanttekeningenwordengeplaatst.In
deeersteplaatszijeropgewezendathetonderzoek betrekking
heeftopeenbepaald jaar (1980)hetgeenmetzichmeebrengtdat
allerleivoordat jaartypischemarktomstandighedenmogelijkvan
invloed zijngeweest opdeafzetstructuur.Verdermoest ineen
aantalgevallengewerktwordenmetdoorderespondent geschatte
gegevens.Hieruitkunnenvoorhetonderzochte seizoenonnauwkeurighedenvoortvloeien.
De statistische onnauwkeurigheid vanhetonderzoekis
groternaarmatehetbetrokkenaantalbedrijvenkleiner is.Dit
houdt indatdecijfersoverweinigvoorkomendeverschijnselen
eerderalseenillustratiemoetenwordenbeschouwd danalseen
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nauwkeurigeweergave vandewerkelijkheid.Eenmaatstaf vande
nauwkeurigheid vandegegevens isderelatievestandaardfout (zie
bijlage2 ) .

1.2 Ontwikkelingen indesector
DewaardevandeNederlandse produktievan consumptie-eieren
gemeten inproducentenprijzenbedroeg in19821340miljoen
gulden,hetuitvoeroverschot ca.890miljoengulden.
Nederland isbinnendeEGovereenreeksvanjarendegrootsteexporteurvanconsumptie-eieren.Onzeexportmaaktein1981
ca.70%uitvandegesommeerde consumptie-eierexport vanalleEGlanden.Indat jaarbedroeg onsaandeel indetotaleEG-produktie
14%,indeconsumptie4%.
DeNederlandse consumptie-eierenwordeninhoofdzaak (70%)
geëxporteerd naarWest-Duitsland. Sinds1976ishetaantalnaar
onzeoosterbuurgeëxporteerde consumptie-eierenmeerdanverdubbeld.HetNederlandse aandeelopdeWestduitsemarkt steegindie
periodevan11%naar23%in1982.DeexportnaarandereEG-landen
varieertnogalvan jaartotjaar.In1982bedroegdezeexport
ruim5%vandetotaleNederlandse export;deexportnaarDerde
Landen25%.DeNederlandse exportbuitendeEG ismetnamegerichtopdelandeninNoord-Afrika enhetMidden-Oosten.
Indeperiode 1976-1982breiddedeNederlandse leghennenstapelzichuitmet ruim 10miljoendieren (5maandenenouder)tot
eentotaalvan29,4miljoen in1983.Indiezelfdeperiodenamde
produktievanconsumptie-eieren toemetbijna4800miljoenstuks
tot9800miljoen.Sinds1976komtdetoenamevandeproduktie
voorbijna 70%uitdegroeivandeleghennenstapel envoorruim
30%uiteenhogere legprestatie perhen.In1983namdoorde
slechtebedrijfsresultatenin1982deleghennenstapel ietsaf.
Hierdoorherstelden zichaanheteindvandatjaardeprijzen.
Hetaantalbedrijven1)waarop leghennengehoudenworden
liepvan5000in1976terugnaar3370in1983.Indiezelfde
periodewerd hetgemiddeldeaantal leghennenperbedrijfmeerdan
tweemaal zogroot;hetbedroeg in1983ca.8500dieren.Degroei
vandeleghennenstapel kwamvooral totstand bijbedrijvendiein
1983meerdan15.000leghennen telden.Hetaantalbedrijvenin
dezecategorienam sinds1976metca.350toetot584.In1980
bezatendezebedrijven ruim tweederdedeelvandeNederlandse
leghennenstapel.
Alsgevolg vanhet toepassenvanmoderne arbeidsbesparende
produktietechnieken (legbatterijen,eiverzameling,voerendrinkwatervoorziening)ishetmogelijkdateenarbeidskrachtca.
20.000leghennen verzorgt.Indeleghennensector iseenontwikkelinggaande,waarbijeenkleinaantalbedrijveneensteedsgroter
deelvandeproduktievoor zijnrekeninggaatnemen.
1)

Bedrijvenmetmeerdan100leghennen.
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Deleghennenhouderijismomenteel sterkgeconcentreerd inde
provinciesGelderland, Noord-Brabant enLimburg. In 1983huisvesten dezedrieprovinciesdriekwart vanhetleghennenbestand
voordeproduktievanconsumptie-eieren. Indeafgelopen jaren
heeft vooral deleghennenstapel inLimburg eengroei doorgemaakt.
Hetaantal leghennen indeprovinciesOverijssel enZuid-Holland
bleef quaaantal ophetzelfde niveauals 1976.InNoord-Holland
namhetaantal leghennenmet dehelftaf.
In1979isinhetkadervandeLandbouwkwaliteitswet het
Landbouwkwaliteitsbesluit "scharreleieren" tot stand gekomen.De
inhetbesluit geregelde controle opdeproduktiewijze vandeals
"scharrelei"opdemarkt gekochte eierengeeft deconsument
hierover zekerheid enmaakt hetmogelijk,dat deproducent inde
prijseenvergoeding krijgt voor zijnhogerekosten.
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2. Produktiestructuur

2.1 Inleiding
Indithoofdstukkomeneenaantalkenmerkenaandeordevan
debedrijvendieconsumptie-eierenproduceren,voorzoverzein
mei1980eencapaciteithaddenvanmeerdan100leghennenper
bedrijf.Ingegaanwordtopderegionale spreidingvandebedrijven,debedrijfsgroottestructuur,dematevanspecialisatie,de
capaciteitsverandering enbenutting,deleeftijdvandebedrijfshoofdenendeduurvandeleghennenhouderij.

2.2 Regionale spreiding
Metbetrekking totdespreidingvanleghennenbedrijvenover
Nederland zijnintabel2.1 zesgebiedenonderscheiden.DitbetreftNoord (Groningen,Friesland enDrenthe)Overijssel,
Gelderland,MiddenenWest (Utrecht,Noord-Holland,Zuid-Holland
enZeeland)Noord-Brabant enLimburg.Eenmeergedetailleerd
overzichtisgegeveninfiguur2.1.
In1980produceerden4600bedrijvenca.500.000tonconsumptie-eieren.Degemiddeldeafzetperbedrijf bedroeg 109tonper
jaar.Debelangrijkste produktiegebieden zijnGelderland,NoordBrabant enLimburg.Dezedrieprovinciesnemendriekwartvande
produktlevoorhunrekening.

Tabel2.1 Verdelingvandeleghennenbedrijven,deconsumptieeierafzet endegemiddeldeafzetperbedrijfnaar
regio
Aantal
bedrijven

Nederland
waarvannaargebied
Noord
Overijssel
Gelderland
Midden-West
Noord-Brabant
Limburg

4600

%
7
10
34
16
18
15

Afzet
eieren
(tonnen)

503000

Gemiddeld

per
bedrijf
(tonnen)

109

%
9
8
29
8
21
25

142
89
92
51
125
180
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Figuur 2.: Regionale verdeling van afgezette hoeveelheden consumptie-eierenin1980
(per STULM-district)
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DegroterebedrijvenkomenvooralvoorindegebiedenNoord,
Limburg enNoord-Brabant;dekleine inMidden-West,Overijsselen
Gelderland.

2.3 Groteenkleine bedrijven
De indeling ingroteenkleinebedrijvenisgebaseerd opde
hoeveelheid consumptie-eierendiehetbedrijf in1980afzette
(tabel2.2).
Vandebedrijvenheeftdehelfteenafzetvanminderdan25
toneieren,dat zijnbedrijvenmetmaximaalca.1500kippen.Een
kwartvandebedrijvenzet25-100tonafeneveneenseenkwart
100tonenmeer.Deafzet vandekleinebedrijvenisvanweinig
betekenis.Degroterebedrijven (jaarafzet100tonenmeer)nemen
85%vandetotaleafzetvoorhunrekening.
Nederland kentnogalwatbedrijvenwaaropkleineschaal
eierenwordengeproduceerd.Vanoudsherwarenopdezebedrijven
leghennenaanwezig.
Deeierproduktie inNederland issterkgeconcentreerd bij
eenkleinegroep zeergrotebedrijven(500tonenmeer).Deze
groepbedrijvenneemtbijna40%vandeproduktievoorzijnrekening.

Tabel2.2 Verdelingvanleghennenbedrijvenenafzetnaarjaarafzetperbedrijf
Aantal
bedrijven

Totaal
w.v.naarjaarafzetperbedr.
tot 25ton
25tot 100ton
100tot 250ton
250tot 500ton
500tot 1500ton
1500tonenmeer

Afzet
eieren
(tonnen)

4600

503000

%

%

48
24
16
8
3
1

3
12
21
24
19
20

Deproduktievanconsumptie-eieren isevenalsandereintensieveveehouderijtakken nietgrondgebonden.Vandegrotebedrijven (250tonenmeer)heeftcirca60%minder dan5hacultuurgrond,hiervanheeft zelfseenderdedeelinhetgeheelgeencultuurgrond.Debedrijvenmetweinig leghennenbeschikkenveelal
overmeer cultuurgrond.
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2.4 Matevan specialisatie enintegratie
Debedrijvenkunnenopverschillendewijzenwordeningedeeld
naarhunmatevan specialisatie. Indeeerste plaatsnaardemate
waarinhet totale inkomenafkomstig isuithetagrarischebedrijf.Inditonderzoekwordenonder leghennenhoudersmet een
niet-agrarisch nevenberoepdiegenenverstaanwelkeminderdande
helftvanhuninkomenbuitendelandbouwverdienen;onderleghennenhoudersmet eenniet-agrarisch hoofdberoep zijdiemeerdande
helftvanhuninkomenvanbuitendelandbouwhalen.Ookkaneen
typering plaatsvinden opgrond vanderelatievebetekenisvande
verschillende bedrijfsonderdelenophetagrarischbedrijf (veehouderij,akkerbouw, tuinbouw,e t c ) , ookwelVAT-typering 1)ge-

Tabel2.3 Leghennenbedrijven per specialisatiegraad ingedeeld
naarhoofd-ennevenberoep ennaarVAT-type
Totaal

Waarvannaar specialisatiegraadleghennenhouderij

tot
25%
Aantal bedrijven
Afzet eieren (xtonnen)
Gemiddelde afzetper
bedrijf (xtonnen)

4600
503000

109

2550%

59%
15%

14%
11%

26

84

5075%
11%
21%
214

75%
e.m.

16%
53%
370

Leghennenhoudersnaar
hoofd-/nevenberoep
- uitsluitend landbouwactiviteiten
- niet-agrar.nevenberoep
- niet-agrar.hoofdberoep

60
14
26

64
10
26

61
14
25

57
25
18

47
24
29

Leghennenbedrijvennaar
VAT-type
- rundveebedrijf
- varkensbedrijf
- legkippenbedrijf
- overig pluimveebedrijf
-overige veehouderij
- akkerbouwbedrijf
- tuinbouwbedrijf
- gecombineerd bedrijf

%
32
8
23
1
19
6
3
8

%
50
13
2
0
15
7
3
7

%
19
3
2
3
44
10
7
12

%
75
21
4

%
100
-

1) Vooreenomschrijving vandegebruiktebegrippenziebijlage
1.
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noemd.Derelatievebetekenisvande consumptie-eierproduktie
binnendetotalebedrijfsvoeringgemeteninstandaardbedrijfseenheden1)wordt aangeduid met specialisatiegraad.
Tabel2.3geeft aandatdemeestebedrijvennietgespecialiseerd zijnopdeproduktievanconsumptie-eieren.Op ietsminder
daneenzesdevandebedrijven isdeproduktieomvang voorminstens75%afhankelijkvandeproduktievaneieren.Dezelaatste
groepheeft echterweleengrootaandeel inde totale produktie
(53%).
Niet allebedrijfshoofdenbehalenhuninkomenuitsluitend
uithetagrarischbedrijf.Eenkwartheeft eenniet agrarisch
hoofdberoep eneenzevendeheeft eenniet-agrarisch nevenberoep.
Onderdebedrijfshoofdenmet eenniet-agrarisch hoofdberoepvallen zijdieeenvolledigebaanbuitendelandbouwhebbenenrustendeboeren.Totdezelfde groepbehorenookdebedrijvenvande
toe-enafleverende industrie zoalsbroederijen,veevoerleveranciersenpakstations.Hetgaathierbijomeengeringaantalbedrijven (2%),hunaandeel indeproduktie (12%)isechtervrij
groot.Metnamedezebedrijven zijnvaak sterkopdeproduktie
vanconsumptie-eieren gespecialiseerd.Debedrijvenvanbedrijfshoofdenouderdan65jaar zijnnaarverhoudingweiniggespecialiseerd.
Debelangrijkste niet-agrarischenevenberoepen zijnpakstationhouder enbroederij,daarnaast komenpluimveehoudersvoordie
tevensinloondienst zijnofvooreengedeelteeen socialeuitkeringhebben.Isdeleghennenhouder tevensinloondienst ofveevoerleverancier danishet bedrijf relatiefvaakindeproduktie
vanconsumptie-eieren gespecialiseerd.

Tabel2.4 Verticaalgeïntegreerde leghennenbedrijven endoorhen
afgezette eieren naarwijzevanintegratie
Aantal
bedrijven

Totaal
w.v.naarverticale
integratie
- pakstation *)
- broederij
- veevoerleverancier
- poelier
*)

Afgezette
eieren
(tonnen)

Gemiddeld
per
bedrijf
(tonnen)

354

116000

329

%
89
5
3
3

%
76
17
5
2

279
1134
538
300

Bedrijvendieinbezit zijnengebruikmakenvaneenpakstationvergunning.

1) Vooreenomschrijving vandegebruiktebegrippenzie
bijlage1.
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Vanverticale integratie issprakeindienmeerdereniveaus
indebedrijfskolomzijnondergebracht bijéénorganisatie,bedrijf ofondernemer.Bijdegeënquêteerde legpluimveehoudersbetekentdit,datdeproduktievanconsumptie-eieren gecombineerd
dient tezijnmeteenofmeervandevolgendeactiviteiten:mengvoerhandelof-produktie,broedeierproduktie,broederij,verhandelenensorterenvaneiereneneierdetailhandel.
VandetotaleNederlandse produktiewordt23%geproduceerd
opbedrijvendieverticaal ge'integreerd zijn.Hetgaatdaarbijom
8%vandebedrijven.Deverticaalgeïntegreerde bedrijvenzijn
dusvrijgroot.

2.5 Bedrijfshoofd
De leghennenhouder isgemiddeldwatouderdandedoorsnee
Nederlandse land-entuinbouwer.ZoisdehelftvandeNederlandseland-entuinbouwer50jaarofouder,de leghennenhouders
liggendaarmet tweederdedeelaanzienlijkboven.

Tabel2.5 Aantalbedrijvenenafzetconsumptie-eierennaarleeftijdvandeleghennenhouder enduurvandeleghennenhouder!j
Alle
landbouwersen
tuinders

Gemiddeld

Aantal
leghennenhouders

Afzet
eieren
(tonnen)

4600

503000

109

%
13
52
19
11
5

%
2
31
38
23
6

15
65
209
235
135

%
56
25
8
7
4
—

%
29
34
14
18
5
~

55
148
198
288
123
"

per
bedrijf
(tonnen)

1)
Leeftijd leghennenhouder
- 65jaarenouder
- 5 0 - 6 5 jaar
- 4 0 - 5 0 jaar
- 3 0 - 4 0 jaar
- jongerdan30jaar

%
8
42
27
18
5

Duur zelfstandige
leghennenhouder!j
- 20jaarenlanger
- 1 0 - 2 0 jaar
- 5 - 1 0 jaar
- 3 - 5 jaar
- 1 - 3 jaar
- korterdan1jaar
1)
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Bron:CBSLandbouwtelling mei.Hetbetreft zelfstandige
bedrijfshoofdenmethoofdberoep inland-entuinbouw.

Vanafdeleeftijdvan50jaargaatdeopvolging eenrolspelen.Vooreenderdevandezebedrijfshoofdeniseenopvolgeraanwezig,derestheeft (nog)geenopvolger.Debedrijvenzonderopvolger producerengemiddeldminderconsumptie-eieren dandebedrijvenwaaropweleenopvolgeraanwezig is(40,resp.91tonper
jaar).
Vande leghennenhoudershoudt80%reeds10jaaroflanger
leghennen.Invergelijkingmetandereintensieveveehouderijtakken zoalsslachtkuikenhouderijenvleeskalverhouderijhoudenveel
leghennenhouders zichreedslangmetditbedrijfsonderdeelbezig
1).
2.6 Produktie perleghenplaats
Dehoeveelheid eierendieeenleghenplaatsperjaaroplevert loopt sterkuiteen (zietabel2.6).Ditwordt zowelbepaald
doordeproduktie perdieralsdoordebenutting vandehokcapaciteit.Meerdaneenkwartvandebedrijvenheefteenproduktie
perlegplaatsdielagerligtdan10kg.Indezegroepzittenveel
bedrijvenmet eenkleine jaarafzet.Dehelftvandebedrijvenzit
onderdevan14kg.
Debedrijvenmeteenafzetvanmeerdan14kgeierenper
leghenplaatsnemen70%vandeafzetvoorhunrekening.
Eengrootaantalfactorenkunnenvaninvloed zijnopdeproduktieperleghenplaats.Ditbetreftdearbeidssituatieophet
bedrijf,ziekteonderdeleghennen,ver-ofnieuwbouw,dekostenopbrengstenverhouding endemarktvooruitzichten.

Tabel2.6 Aantalbedrijven,totaleafzetengemiddeldeafzetper
bedrijf naardeeierproduktie perjaarperleghenplaats
Aantal
bedrijven

Totaal
w.v.naarprod.
tot 10kg
10-12kg
12- 14kg
14-15kg
15-16kg
16- 18kg
18kgenmeer

enlegplaats

Afzet
eieren
(tonnen)

Gemiddeld
perbedr.
(tonnen)

4600

503000

109

%
27
6
19
14
16
9
9

%
6
8
16
21
27
14
8

22
12
93
158
189
168
116

1) Vergelijkbare gegevensvoorgenoemdeproduktietakken zijnte
vindenindeLEI-publikaties2.133:"De slachtkulkenhouders
enhunmarktpartners",blz.43en2.144:"Dekalverhouders
enhunrelatiesmetdemarkt",blz.37.
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Ookdewijzevanhuisvesting speelteenbelangrijkerolbij
deproduktieperlegplaats.Zoscorendebedrijvenmet batterijen
overhetalgemeenhogerdandebedrijvenmetanderehuisvestingssystemen.
Ruimdehelftvandebedrijvengevenaandatzijin1980een
normalebenuttingsgraad hadden.Onderdezebedrijvenzittentoch
nogalveelbedrijvenmeteengeringeproduktieperlegplaats.
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3. A a n - en verkoopstructuur

3.1 Inleiding
Inhetvoorgaandehoofdstuk zijnenkelekenmerkenvande
leghennenbedrijvenbesproken.Dithoofdstukgaat inopdeaan-en
verkoopstructuur.Daarbijwordt gelet opdeverkoopkanalenvoor
consumptie-eieren endeaankoopkanalenvooreendagskuikens,jonge
hennenenvoer.Ookbestedenweaandacht aanrelatiestussende
leghennenhouders enhunafnemersenleveranciers,enaandewijze
vanprijsbepaling bijaan-enverkoop.
Alsleveranciersenafnemerszijnbeschouwd deeerstepersonenenbedrijvendiedeproduktenvooreigenrekeningenrisico
leverenrespectievelijk kopen.Ingevalvanlooncontracten zijn
alszodanig deeigenarenvandedierenopgenomen.Dit rapport is
gebaseerd opeenenquête bijleghennenhouders,daardoor isniet
inallegevallendeuiteindelijkebestemming vaneierenende
oorspronkelijke herkomst vaneendagskuikens,jongehennenenvoer
bekend.
Ineenkleinaantalgevallen liepdelevering enafzetvan
deproduktenvia tussenpersonend.w.z.viaeen persoon/bedrijf
dieniet vooreigenrekening enrisicokooptofverkoopt.Bijde
leveringvanvoer issprakevaneentussenpersoonalshetbedrijf
waarhet voerwordtbesteld delevering laatverzorgendooreen
anderbedrijf.
Devolgende categorieënvanpersonenenbedrijven tradenop
als tussenpersoon:
coöperatieve aan-enverkoopverenigingen;
voerhandelaren/veevoerproducenten;
vertegenwoordigers;
commissionairs/agenten;
opfokkers jongehennen.
De relaties tussenleghennenhouders enerzijdsenhunmarktpartnersanderzijds,vormeneenbelangrijkaspectvandeaan-en
verkoopstructuur. Immershetkaraktervanderelatieismedebepalendvoorde stabiliteit vanhet afzet-en toeleveringspatroon.
Vanbelang hiervoor zijnhetaantal,deduurendeaardvan
derelaties.Het aantalrelatiesgeeftaanmethoeveelbedrijven
of personendeleghennenhouder zakendoet 1).Het aantalrelaties
in1980geeft eenindrukvande stabiliteit vanhet aan-enverkooppatroon opkorte termijn (korterdan1jaar).Deduurvande
relatiegeefteenindrukvandestabiliteit opdelangeretermijn.

1)

Bijrechtstreekseverkoopaandeconsumentwordenalleconsumenten samenalsêénrelatie beschouwd.
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Onder 'duur'wordt verstaande termijngedurendewelkede
leghennenhouder ononderbroken zakendeedmet zijnafnemer/leverancier.Alsniet-onderbroken relaties zijnaangemerkt,aldie
gevallenwaarbijminstenseenmaal per jaarproduktenwordenbetrokkenvanofgeleverd aandezelfde leverancier respectievelijk
afnemer.
Onderdeaard vanderelatieswordtverstaan oferaldan
niet afspraken zijngemaakt overaan-en/of verkoopvoordatde
eierenworden afgezet.Deaardvanderelatiekan zijnvrij,een
statutaireverplichting, eenlooncontract ofeenoverig contract.

3.2 Verkoopconsumptie-eieren
3.2.1 Afnemerscategorieën
De leghennenhouders zettenin1980ruim500.000tonconsumptie-eierenaf.Viadiversekanalenvindendeeierenuiteindelijk
hunweg naardeconsument.Dehiervermeldegegevenshebben
slechtsbetrekking opdeafzet af-boerderij,zodat indemeeste
gevallenniet deuiteindelijkebestemming vandeeierenbekend
is.
Tabel3.1 geeft eenoverzicht vandeafnemerswaaraande
leghennenhouder deconsumptie-eieren afzet.Veruit debelangrijksteafnemerscategorie zijndepakstations.Daarnaast isvooralde
eierveiling vanbelang.Deafzetmetonbekendebestemming is
vooralafkomstig vanbedrijvenmet eeneigenpakstation,voorzo-

Tabel3.1 Leghennenbedrijven,aantalafgezette consumptie-eieren
engemiddeldeafzet perbedrijf naarafnemerscategorieën
Aantal
bedrijven

Totaal
waarvannaar:
- consument-af-boerderij
-aanhuis

- eigen pakstation
- grootverbruiker
- detaillist
- onbekend
- verzamelaar
- eierveiling
- pakstation
- overige afnemers
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Afzet
eieren
(tonnen)

Gemiddeld

per
bedrijf
(tonnen)

4600

503000

109

%
78
3

%
4
1

6
18

10
22
1
20
13
28
6

1
3
9
7
13
58
4

15
16
1959

40
107
225
80

verdezenietkondenaangevenwatdeuiteindelijkebestemmingvan
deeierenwas.Bijnadrievierdedeelvandeafzetaanpakstations
gaatnaargrotebedrijven,dieelkjaarlijksminstens50min.
eierenverhandelen.
Degrote pakstationskopenslechts45%vanhuneierenbinnen
eenafstand van30kmvanhetbedrijf.Hetwerkgebied vande
kleinere pakstations isbeperkter;zijkopenruim tweederdevan
huneierenbinnendezeafstand.
Bijdeafzetvanconsumptie-eieren af-boerderijkomenvrijwelgeentussenpersonenvoor.Zeersporadisch tredenverzamelaars,veevoerleveranciers encommissionairs alszodanigop.
Deafzetstructuur binnenNederland isnietoveralgelijk.
LeveringaaneierveilingenkomtrelatiefveelvoorinGelderland
enNoord-Brabant.VerderwordeninGelderland relatiefveel
eierengeleverd aanverzamelaarsenweinigaanpakstations.De
verkoopvaneierenaanconsumenten isveruithetbelangrijkst in
deprovinciesmeteengrotebevolkingsdichtheid. Zowordt inde
regioMidden-West 17%vandeeierenaandeconsumentverkocht.
Hetgaathierbijomhuisaanhuisverkopenenomverkopenafboerderij.
Tussenbedrijvenvanverschillendegroottebestaanbelangrijkeverschilleninafzetkanalen.Zoverkopenbedrijvenmeteen
jaarafzet tot100tonrelatiefveelaanconsumenten,detaillisten
enverzamelaars,terwijldegrotere legpluimveebedrijvenmeerafzettenaanpakstations eneierveilingen.
Ook in1968iseenonderzoekgedaannaarhetafzetpatroon
vanconsumptie-eieren.Onderstaand overzichtgeefteenvergelijkingvandebetekenisvandiverseafnemerscategorieën in1968en
1980.
1968
- consument+grootverbruiker
- detaillist
- pakstation1)
- verzamelaar
- voerleverancier
- overigeafnemers

12%
5%
52%
13%
5%
12%

1980
6%
3%
67%
7%
16%

Na1968isdebetekenisvandepakstations toegenomen.Dit
istenkostegegaanvandeafzetaanverzamelaars,veevoerleveranciersenconsumentenengrootverbruikers.
3.2.2 Relatiesmet afnemers
Demeeste leghennenhouders,ruim80%,zettenhuntotale
jaarproduktie afaaneenoftweeafnemers.Deoverigebedrijven

1)

Inclusief datdeelvandeafzetvaneigenpakstationswaarvandeafzetonbekendis.
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leverenhuneierenjaarlijksaandrieofmeerafnemers.Opkorte
termijnishetafzetpatroondanookvrijstabiel (zietabel3.2).
Deleghennenhouders dieeierenafzettenaaneeneierveiling,
"overige"afnemersofnaareenonbekendebestemming (viahet
eigenpakstation)hebbenrelatiefweinig relaties.Debedrijven
dieafzettenaangrootverbruikers endieuitventenhebbennaar
verhouding zeerveelrelaties.Opdebedrijvendiedeafzetvan
eierenvooraf nietcontractueelhebbenvastgelegd,komennaar
verhoudingmeer relatiesvoor,danopdebedrijvendieditwel
hebbengedaan.
Opmeerdan80%vandebedrijvenkomenrelatiesvoordie
vijf jaaroflangerbestaan,op29%relaties tussende1en5
jaarenopslechts3%relatieskorterdan1jaar.
Vrijerelatieshebbengemiddeld eenlangereduurdancontractuele relaties.Opdemeestebedrijvenkomenvrije relaties
voordielangerdan5jaarduren.Daarbijspeeltweleenroldat

Tabel3.2 Leghennenbedrijvenendedoorhenafgezettehoeveelheid eierennaaraantal,duurenaardvandeafzetrelaties 1)
Aantal
bedrijven

Afzet
Gemidd.
eieren afzet
(tonnen)(tonnen)

4600
%

503000
%

109

Aantalrelaties
- éën
- twee
- drie
- vierenmeer

44
38
12
6

46
27
17
10

111
76
164
183

Duurvanderelatie
- tot1jaar
- 1-5jaar
- 5jaarenmeer

%
3
29
81

%
4
43
53

154
159
70

Aardvanderelatie
- vrij
- contractverplichting
- looncontract

%
95
19
3

%
51
46
3

58
264
135

Aard afnemers
- particulier
- coöperatief

%
98
16

%
83
17

92
119

Totaal

1) Voorafgezettehoeveelhedeneierenperafnemerscategorie
naaraantal,duurenaardvanrelatiesziebijlage3.
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de (eventueelvan samenstellingwisselende)groepconsumentenals
éénrelatie isbeschouwd.Bijvrije relatiesgaat het indoorsnee
danookomveelkleinereafgezette hoeveelheden danbijdecontractuele relaties.Vandelaatsteheeft dehelft eenduurvan
minstens5jaar.
Ookoplangere termijnishetafzetpatroondusvrijstabiel.
Temeeromdat eendeelvandebedrijvennoggeen5jaar leghennen
houdt (zietabel2.5).
Op slechtseenvijfdedeelvandebedrijvenisdeafzetvan
deeierenvooraf geheelofgedeeltelijk vastgelegd.Ditheeft
echterwelbetrekking opbijnadehelftvandetotaleafzet.Deze
vastlegging vandeafzet heeftuitsluitend plaatsvia contracten
(waaronder eenbeperkt aantal looncontracten)ennooitviastatutaireleveringsplichtenvoorledenvancoöperaties.Degemiddelde
afzet vandebedrijvenmet contracten isaanzienlijkgroterdan
dievandevrije bedrijven.
Aanconsument,grootverbruiker,detaillist enverzamelaar
wordt nauwelijksopcontract geleverd.Deafzet aan pakstations
eneierveilingen isrelatief vaakcontractueel vastgelegd.
Demeesteeierenwordenafgezetaanparticuliereafnemers,
slechts17%aancoöperaties.Coöperatieve afnemerskomenuitsluitendvooronderdeeierveilingen endepakstations.
3.2.3 Prijsbepaling
Behalve alsdeleghennenhouderdeleghennenoplooncontract
had staanendusgeeneierenverkocht,issteedsgevraagd tegen
welkewijzevanprijsbepaling deeierenwerdenuitbetaald.Daarbij zijnonderscheiden eenprijsper stukeneenprijsperkg,al
danniet gesorteerd.Onder sorterenverstaanwedeindelingvan
deeierennaarkwaliteit engewichtsklasse.Hetverwijderenvan
breukenkneusdoordeleghennenhouder isnietopgevat alssorteren.
De eierenwordenvoordehelftafgerekend tegeneenprijs
per stukenvoordeanderehelft perkg.Deze laatstewijzevan
prijsbepalingkomt relatiefveelvoorbijdegroterebedrijven.
Demeesteeierenwordenongesorteerd afgerekend, slechts13%van
deeierenwordt opgrondvan sortering uitbetaald.
Deovereengekomen prijswaarvoordeeierenwordenovergenomenisinnagenoeg allegevallengebaseerd opbestaandeprijsnoteringen.Onsland teltvoorconsumptie-eiereneentientalnoteringen.Demeest gebruiktenoteringenbijdeafzetvaneierenafboerderijzijnVEN-enCVE-notering.Ongeveer tweederdedeelvan
deeierenwordt opbasisvandeze tweenoteringen uitbetaald.
Vaneeneigenprijsissprakealsdepluimveehouder zelfeen
prijsbepaalt zonderdat deze isafgeleid vaneenanderenotering.Meestal isdezeeigenprijsconstant gedurendehethele
jaar.Deleghennenhouder zet tegeneeneigenprijsafgezette
eierenvoorhetmerendeelafaanconsumenten.
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Tabel3.3 Leghennenbedrijvenenafgezettehoeveelheid eieren
naargebruik prijsnoteringen 1)
Aantal
bedrijven

Totaal
w.v.naar:
-marktprijsBarneveld
- CVE
-Evadagsprijs
- VEN
- Sameico
-Roveco
- overigenoteringen2)
- eigenprijs
1)
2)

Afzet
consumptieeier
en
(xtonnen)

Gemiddelde
afzet
(xtonnen)

4600

503000

109

%
26
16
2
14
5
6
16
19

%
12
22
2
41
6
4
8
5

49
147
120
310
113
73
48
25

Eenverklaring vandeafkortingenistevindeninbijlage 1.
OnderdeoverigenoteringenvallenLEIproducentenprijs,oude
Arnhem-notering,Zuid-Hollandseeierveiling endiversegrossiersprijzen.

Voorbruineeierenbestaat ereenafzonderlijkenotering.
VeelbruineeierenwordenafgezetopbasisvandemarktprijsBarneveldofdeCVE-prijs.VandeVEN-noteringvoorbruineeieren
wordt relatiefweinig gebruikgemaakt.
Naastdeuitbetaling opgrondvandezeprijsnoteringenzijn
ereenaantaltoeslagenopdeze prijsmogelijk.Debelangrijkste
toeslagenwordengebaseerd opdehoeveelheid perkeerenperperiodegeleverdeeieren.Ookkaneentoeslagverkregenwordenvoor
hetproducerenvaneierenmeteendonkeredooier.Vrijweluitsluitend bijafzetaanpakstationseneierveilingenworden toeslagentoegekend.Vandeaandeze tweecategorieëngeleverde
eierenkreeg36%geentoeslag,48%toeslag bijaflevering,17%na
periodeen13%voordonkeredooiers.

3.3 Aankoopeendagskuikensenjongehennen
3.3.1 Leverancierscategorieën
In1980kregen3850legpluimveehouders3,9miljoeneendagskuikensen21,6miljoen jonge leghennentoegeleverd.Delegperiodevandehennenbedraagtongeveer 14maanden.Ditverklaart
waarom in1980nietalle leghennenhouderseendagskuikensof jonge
leghennenkochten.Vooreendagskuikensligtdegemiddelde aankoop
opca.21000envoor jongehennenopca.5800stuks.Eenbeperkt
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aantal leverancierscategorieën zorgtvoordeaanvoervaneendagskulkensenjongehennen (zietabel3.4).Veruitdebelangrijkste
leveranciersvanhetuitgangsmateriaal voordelegpluimveehouderijzijndebroederijen.Zijleverenzoweleendagkuikensalsjongehennen.De broederijen zettennamelijkvaakeendagskulkenuit
bijopfokbedrijvenomdeze lateralsjongehennenaanleghennenhoudersteleveren.Debroederijlevertnaasteendagskuikensook
jongehennenaanhet "eigen"pluimveebedrijf.Leveringvanjonge
hennenbetekent inditgevaldatdeeendagskuikensopopfokbedrijvenvanderden zijnopgefoktvoorhetlegpluimveebedrijf van
debroederij.

Tabel3.4 Bedrijven,aantalgekochteeendagskuikensenjonge
hennenendegemiddeldeaankoopnaarleverancierscategorieën
Aantal
bedrijven 1)

Aantal
dieren

Gemiddelde
aankoop

Totaal eendagskuikens
waarvangeleverddoor:
- eigenbroederij
- broederij
- overige leveranciers

187
%
4
84
12

3909000

20903

%
6
94
0

33182
23282

Totaal jongehennen
waarvangeleverddoor:
- opfokker
- eigenbroederij
- broederij
- pluimveehandelaar
- overige leveranciers

3695

21603000

5847

%
15
0
78
3
4

%
8
4
87
0
1

1)

200

2985
54729
6547

290
1019

32bedrijvenkochten zoweleendagskuikensalsjongehennen.

Bijdeaankoopvaneendagskuikensenjongehennenkomennauwelijkstussenpersonenvoor.Opeenbeperktaantal (ca.160)leghennenbedrijvenwordtuitgangsmateriaalviaopfokker,commissionairofveevoerleverancier geleverd.
Hetwerkgebied vandebroederijligtvoorca.40%binneneen
straalvan30km rondhetbedrijf.Vooreenderdedeelvanhun
afzetoverbruggendebroederijeneenafstandvanmeerdan60km,
waaronder inveelgevallenmeerdan90.Hetwerkgebied vande
broederijen isdusvaakvrijgroot.
Regionaal zijnernogalverschillen tussendeaankoopvan
eendagskuikensenjongehennen.InLimburgenOverijsselworden
relatiefveeleendagskuikendoorlegpluimveehoudersaangekocht.
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Circa25%vandeindezeprovinciesaangekochtedierenzijneendagskuikens,voorgeheelNederland ligtditop15%.InMiddenWest,Gelderland enNoord-Brabant isminderdan10%vandeaangekochtediereningekochtalseendagskuikens•Volgensdebetreffendeleghennenhouders zijndebelangrijkste redenenomeendagskuikens tekopendelagerekostprijs,debeterekwaliteitvande
jongehennen,deaanwezigeaccomodatievoorhetopfokkenende
benuttingvaneigenarbeid.

3.3.2 Relatiesmetleveranciersvanuitgangsmateriaal
Vergelekenmetdeafzetvanconsumptie-eierenheeftdeaankoopvaneendagskuikens of jongehenneningroteremateplaats
bijmaaréénleverancier (zietabel3.5).Leveringvanuitgangsmateriaaldoormeerdere leverancierskomtvooropbedrijvendie

Tabel3.5 Leghennenbedrijvenendedoorhengekochte aantallen
eendagskuikens enjongehennen,naaraantal,duuren
aardvanderelaties1)met leveranciers
Aantal
bedrijven

Totaal

Aantal
gekochte
dieren

Gemiddelde
totaleaankoopper
bedrijf

3850

255120000

6626

twee
drie

%
97
3
0

%
88
1
2

6009
21962
133000

Duurrelatie:
tot1jaar
1 - 5 jaar
5 jaarenmeer

%
9
33
59

%
3
43
54

2376
8481
6043

Aardrelatie:
vrij
contractuele verplichting
looncontract

%
84
15
2

%
62
35
3

4898
15913
9733

Aard leverancier:
particulier
coöperatief

%
87
14

%
85
15

6465
7303

Aantalrelaties:

één

1)
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Voorgekochteaantalleneendagskuikensenjongehennenper
leverancierscategorie naaraantal,duurenaardvanderelatiesziebijlage4.

gemiddeldveelaankopen.Meerderebroederijenverzorgendande
leveringvanuitgangsmateriaalaandezegrotelegpluimveebedrljven.
Uithetaantalrelatiesblijktdatdeaankoopstructuurvan
eendagskuikensenjongehennenzeerstabielis.Veruitdemeeste
leghennenhoudershebben slechtséénleveranciervoorhetuitgangsmateriaal.Opgemerktkannogwordendatdebedrijvendie
vrijaankopenrelatiefmeerrelatieshebbendandebedrijvendie
deaankoopcontractueelhebbenvastgelegd.
Op ietsminderdan60%vandebedrijvenkomteenrelatiemet
eeneendagskuiken-of jongehennenleverancier voor,dielanger
dan5jaarbestaat.Hetbetrefthier54%vandeaangekochtedieren.Bijrelatiestussen1-5 jaaris33%vandebedrijvenbetrokkenmet43%vandeaangekochtedieren.Erisdussprakevaneen
vrijstabieltoeleveringspatroon oplangeretermijn.
Deaardvanderelatiegeeftaanoferaldannietvoorde
opzetvanderondeafsprakenzijngemaaktvooraankoopvaneendagskuikensenjongehennen.Niet totdeafsprakenvooraf zijn
gerekend deeenmaligebestellingenwelkealdannietdoorde
broederijschriftelijkwordtbevestigd.Het zijnvooraldegroterelegpluimveebedrijven dievooreenaantalrondenvoorafafsprakenmakenoverdeleveringvanuitgangsmateriaal.Op17%vande
bedrijven,welke ietsminderdan40%vanhet uitgangsmateriaal
aankopen,isdeaankoopcontractueelvastgelegd.Op84%vande
bedrijvenzijnalleofeendeelvandedierenvrijaangekocht.
3.3.3 Wijzevanafrekenen
Indewijzevanprijsbepalingkanaldannietrekeninggehoudenwordenmetdekostprijsvanjongehenneneneendagskuikens.Ineenprijzenschema isdeprijsvandeeendagskuikensgekoppeld aandeeierprijsmethetdoelwinstenverliesevenredig
overdeverschillende produktiefasen teverdelen.
Viaprijzenschema'swordt decontinuïteit inde sectorbevorderd,doordatuiteindelijkopbrengstprijzennaarevenredigheid
vandekostenoverde schakelswordenverdeeld.Ditbeperkttevenshet risicovantehogeoftelageprijzendoor toevallige
tekort-ofoverschotssituaties.
Tabel3.6geeftweerdatruimdehelftvanhetuitgangsmateriaal (metname jongehennen)wordtafgerekendopbasisvaneen
prijzenschema.Hierbijmaakthetnauwelijksverschilwelkeleverancierscategorieën dezedierenleveren.Daarnaastvindtbijnade
helftvandeleveranties plaatstegeneenbedragdatleghennenhouderenleverancieronderling zijnovereengekomen.
Deleveringvanuitgangsmateriaalopbasisvaneenprijzenschemakomt veelvuldigvooralsersprakeisvaneencontractuele
relatie.Vanhetopcontractgebroedeuitgangsmateriaalwordt88%
afgerekend opbasisvaneenprijzenschema.Bijvrije leveringen
isditmaar35%.
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Tabel3.6 Wijze vanprijsbepalingbijdeaankoopvaneendagskuikensen jongehennennaar leverancierscategorieën
Totaal W.v.naar leverancierscategorie
dieren
(xlOOO)opfok- broe- eigen overige
ker
derij broe- leveranderij ciers

Totale aankoop
w.v.tegenprijs
- perdier:
met
prijzenschema
zonder prijzenschema
- looncontract

25512

1667

22579

%

%

%

%

196
%

53
44
3

46
54
-

55
42
3

—
100
-

54
28
18

1070

InNoord-Brabant eninregioNoord kopenrelatiefveelleghennenhoudersdierenopbasisvanprijzenschema'seninderegio
Midden-west gebeurt dathetminst.

3.4 Aankoopvoer
3.4.1 Leverancierscategorieën
In1980namendeleghennenhouders 1,3miljoen tonveevoer
af,met eengemiddelde afnamevan284tonperbedrijf.
Debelangrijksteleveranciervanhetmengvoeder isdemengvoederfabrikant.Doordeopkomst vanhetbulkvervoer isdedistributievanveevoervia plaatselijke depSts/voerhandelarennagenoegverdwenen. In1980wordt nogmaar3%vanhet leghennenvoer
viaeenveevoerhandelaar gedistribueerd.Devoerstroomheeft
daardoor delaatste jareneendirecterkarakter gekregen.Deveevoerfabrikantenhebbeneen systeemwaarbijhetvoerweliswaardirectvanafde fabriekwordt geleverd,dochbijplaatselijkehandelaar/agent wordt besteld.
Het distributiesysteem vanleghennenvoer kanopgrondvande
wijzevanfysiekedistributie enbestellen indiversevormenworden ingedeeld:
a. deleghennenhouder bestelt bijenkrijgt hetvoer rechtstreeksgeleverd vandemengvoederfabriek;
b. debestelling vanhet voer looptviaeenhandelaar enhet
voerwordt rechtstreeksofviaeenmengvoederfabriekgeleverd;
c. hetvoerwordt besteld bijengeleverd dooreenveevoerhandelaar.
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Als tussenpersoon/handelaar tredenveelalopdeplaatselijke
aan-enverkoopverenigingen enparticuliereveevoerhandelaren.
Bijnaallevoerleveranties (97%)vallenonderde systemenaenb.
Rechtstreekse bestelling enleverantie ishetbelangrijkst,69%
vanhetvoerwordt opdezewijzegeleverd,28%vanhetvoerwordt
locaalbijeentussenpersoon besteld enrechtstreeksaf-fabriek
geleverd.Degemiddelde jaarlijksevoerleverantie aanlegpluimveebedrijven isbijdezetwee systemen (aenb)ongeveereven
groot enbedraagt circa325ton.Bestelling bijenleveringdoor
eenvoerhandelaar isnuvanweinigbetekenis,slechtskleinere
hoeveelhedenwordennogopdezewijzegeleverd.
Deproduktievanmengvoedervindtalsgevolgvanautomatiseringenbuiktransport steedsmeer plaatsbijgrotereproduktieeenheden.Zowordthetvoervoor60%geleverd doormengvoederproducentendieperjaar100.000tonenmeeromzetten.Verder blijkt
uit tabel3.7,datdegrootstemengvoerfabrikantenvaakaangrote
leghennenbedrijven leveren.Deveevoerhandellevertvooralaan
kleinereleghennenbedrijven.

Tabel3.7 Leghennenbedrijvenendedoorhenaangekochtehoeveelhedenvoernaarcategorieënvanleveranciers
Aantal
bedrijven

Totaal
w.v.geleverddoor:
- veevoerprod.metomzet
onbekend
tot25000ton
25000- 100000ton
100000tonenmeer
- buitenland
- veevoerhandel
- overige

Hoeveelheid
voer
(tonnen)

Gemiddelde
aankoop
perbedr.
(tonnen)

4600

1313000

284

%
3
18
23
40
1
18
1

%
3
15
16
60
2
3
1

291
246
196
433
622
43
148

Hetwerkgebied vandeveevoerleveranciers ligtvoorruim
tweederdedeelvanhunvoerleverantiebinneneenstraalvan30km
rondhunvestigingsplaats.Bijdekleineveevoerproducenten en
voerhandelaren ishetwerkgebiedwaarin zijvoerafzettennog
kleiner.Degrotere producenten zetten15%vanhetvoerafaan
legpluimveehoudersdiemeerdan60kmvanafdefabriekwonen.Het
gaathierbijomgemiddeld grotepluimveebedrijven.
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3.4.2 Relatiesmetvoerleveraiiciers
Het aantal leveranciers vanvoerperleghenbedrijf blijft in
het jaarvanonderzoek inbijnaallegevallenbeperkt totéén;3%
vandebedrijvenkrijgt hetvoer toegeleverd door2ofmeerleveranciers.Hetaankooppatroon vanvoeropdekorte termijn isdus
zeer stabiel.Uit degemiddelde aankoopvanvoer zienwedat sommigegroterebedrijven ermeerdereveevoerleveranciers opna
houden.
Het aankooppatroonvanvoerheeft ookopdewat langeretermijneenstabielkarakter.Demeestebedrijven (79%)hebbenmet
hunvoerleverancier eenrelatiediereedsvijf jaaroflangerbestaat.Daarbijmoet bedacht wordendatdebedrijvenmet relaties
vanminderdan5jaarvooreendeelminderdan5jaar leghennen
houden.
Devoerleverantie isophetmerendeelvandebedrijvenniet
vooraf vastgelegd.Op23%vandebedrijven isditwelhetgeval.
Daarhethiervooralgaat omgroterebedrijven, isbijnadehelft
vandetotalevoeraankoop contractueelvastgelegd.Het zijngemiddeld grotere legpluimveebedrijvendievoeropgrondvaneen
overeenkomst krijgengeleverd.Dezecontractuele leveringenwordennaarverhouding vaakaangegaandoorveevoerfabrikanten.In
minderemateworden contractenafgeslotenmetveevoerhandelen
overige categorieën.
Ietsmeerdandehelft vanhetvoer isafkomstigvancoöperatiesderestwordt doorparticuliere bedrijvengeleverd.De
leghennenbedrijvendiebijparticuliere veevoerleveranciers kopen
zijngemiddeld ietsgroterdandebedrijvendiehetvoerbetrekkenvancoöperaties.Ruim 60%vandelegpluimveehouders islid
vaneencoöperatieve voederproducerende ofverhandelende aan-en
verkoopvereniging.Decoöperatieve veevoerleveranciers kennen
geenafnameplicht,zodat delegpluimveehouder vrijisindekeuze
vaneenveevoerleverancier.Vanalle legpluimveehouders dielid
zijnvaneencoöperatiekoopt echter ruim80%ookvoerbijzijn
coöperatie.Evenzokopen ietsminderdan90%vandeniet-coöperatieledenvoerbijeenparticuliere veevoerleverancier.Het alof
niet lid zijnvaneencoöperatieve aan-enverkoopvereniging bepaalt dus inhogematevanwelk typeleveranciermenhetvoer
koopt.
3.4.3 Voerprijskortingen
De prijsvanleghennenvoer wordt infeitevastgesteld door
deveevoerproducenten.Dekostprijs speelthierineenbelangrijke
rol,dezewordt inhoofdzaakbepaald doordeprijsvandegrondstoffen.Hoewelertussendeverschillende veevoerleveranciers
sprake isvanprijsconcurrentie,iseendeelhiervanvervangen
doorconcurrentie viadekwaliteit vanhet voer,deverleende
serviceendekortingen.Kortingen zijneropgericht hetmarktgedrag vandeleghennenhouders zotebeïnvloedendatdeveevoerdis38

Tabel3.8 Leghennenbedrijven endedoorhengekochte hoeveelheid
voernaaraantal,duurenaard vanderelatiesmet
leveranciers
Aantal
bedrijven

Hoeveelheid
voer
(tonnen)

4600

1313000

284

twee
drie

97
2
1

88
10
2

1381
1029

Duur relatie
tot 1jaar
1 - 5 jaar
5 jaarenmeer

2
20
79

2
32
66

231
465
238

Aard relatie
vrij
contractuele verplichting
looncontract

79
20
3

50
47
3

181
666
240

Aard leverancier
coöperatief
particulier

56
44

52
48

263
306

Lidmaatschap voercoöperatie
wellid
geenlid

62
38

61
39

280
291

Totaal

Gemiddelde
hoeveelheid
(tonnen)

Aantalrelaties

één

257

1) Voorgekochtehoeveelheid voerper leverancierscategorie
naaraantal,duurenaardvanderelatie ziebijlage5.

tributiemetminderkostengepaard gaat.Het systeemvankortingen isbijiedereveevoerleverancier verschillend.Dithangt
nauw samenmet demogelijkekostenbesparingen endematevan
prijsdiscriminatie.Hierdoor ishetvoorleghennenhoudersmoeilijkdeverschillende aanbiedingenonderling tevergelijken,te
meerdoordat cumulatie vankortingenmogelijkis.
Uit tabel3.9 blijkt,dathetgevenvankortingenalgemeen
verbreid is.Voor slechts6%vanhetgekochte leghennenvoer,
waaronderdeoplooncontract geleverdehoeveelheid,wordtgeen
enkelekorting ontvangen.Debelangrijkstekortingsoorten zijn
bulk-enkwantumkortingen.Nabetalingenuitdewinstvande
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coöperatiewordenalleenuitgekeerd aanledenvanaan-enverkoopcob'peraties.Deveevoerhandelaren gevenrelatiefminderkortingen.Degroteveevoerproducenten relatief veel.
Degrotereveevoerproducenten gevenrelatiefminderkorting
voor contantebetaling, zijbrengenveelaleenprijsinrekening
diebinneneenbepaaldetermijn (10dagennafacturering)voldaan
dient tezijn,daarnaberekentmenrenteoverhetnogopenstaande
bedrag.

Tabel3.9 Leghennenbedrijvenengekochtehoeveelheid voernaar
opprijsontvangenkortingen
Aantal
bedrij-

ven
Totaal
w.v.naar soortkorting
- contantebetaling
- kwantumbijaflevering 1)
- kwantumnaperiode 2)
- nabet.uitwinstcoöp.
3)
- voorkoop
- buikkorting 4)
- geenkorting 5)
1)
2)

4600

%
36
53
29
50
0
59
17

Hoeveelheid
ge:leverdvoer
(x tonnen)
1313000

%
31
85
54
43
3
98
6

Opbasisvanordergrootte.
Opbasisvaneenovereenbepaaldeperiodegekochte
hoeveelheid(basiskorting).
3) Inclusief tegoed schrijvingenopdeledenkapitaalrekening.
4) Geldendenoteringenvoor losvoerdanwordtgesprokenvan
eentoeslagvoor zakgoed.
5) Inclusief hetvoergeleverd voordierendieop looncontract
voordeveevoerleverancier wordengehouden.
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