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1. INLEIDING

In 1978heeftLEI-DLOderesultatengepubliceerdvaneen
uitgebreid onderzoeknaardeaan-enverkoopstructuur endeverticale integratie indevleeskuikenhouderij.In 1987werdenverderderesultatengepubliceerdvaneenonderzoeknaareentwintigtalagribusinesscomplexeninNederland.Indezepublikatie
diebetrekkinghadopdesituatieinhet jaar 1984,werd onder
anderedevleeskuikensector beschreven.De indiepublikaties
vermelde informatiebleekzeernuttigvoorhetopstellenvan
structuurverbeteringsprogramma's doordeoverheid envoorhet
makenvansectoranalysesensectorbeleidvanorganisaties.De
belangstelling bijoverheid enbedrijfslevenvoordezeinformatieheeft geleid toteenactualisatievandebeschrijving van
hetvleeskuikencomplexenvandegegevensoverdeaan-enverkoopstructuur endebetekenisvandecontractproduktie indeze
sector.
Debenodigde gegevens zijnverzameldviadeskresearchen
eenschriftelijke enquêteondereenflinkaantal (588)kuikenhouders.Desteekproef isgetrokkenuitallebedrijvendiebij
de landbouwtelling 1991aangaventebeschikkenoverhokcapaciteitvoorvleeskuikens.Het trekkingspercentage varieerdeper
grootteklasse enbedroegvoorbedrijvenmet eenhokcapaciteit
van:
1tot 5.000kuikens 1002;
5.000tot 10.000kuikens 50%;
- 10.000tot 25.000kuikens 15%;
- 25.000tot50.000kuikens 20%;
- 50.000tot 75.000kuikens 50%;
- 75.000kuikensenmeer
100%.
Doordewijzevantrekkenbevat desteekproef eenredelijk
aantalbedrijvenvanelkegrootteklasse.Deresponsebedroeg
ruim50%.Dit isvrijhoogvooreenschriftelijke enquêteen
ruimvoldoendevoorhetverkrijgenvaneenbetrouwbaar representatiefbeeldvandesector.Deenquête isgehouden inhetvoorjaarvan 1992endeverzamelde gegevenshebbenbetrekking opde
situatie in1991.
IndezeMededelingwordtvanditonderzoekverslaggedaan.
Daarbijwordenderesultatengeplaatst inhetverbandvanhet
totalecomplex.Achtereenvolgenskomenaandeorde:debetekenis
vandevleespluimveesector,devoordevleeskuikensector niet
specifiekeelementen (banken,energiebedrijf,mestbank,gezondheidsdienstene.d.)endeketenvanvleeskuikens enkuikenvlees
(actoren,aan-enverkooppatronen,wijzevancoördinatie ende
teverwachtenveranderingen).

Deresultatenvandeenquêtebijvleeskuikenhouders zijnin
deverschillendeparagrafenverwerkt.Daarbijzijndehuidige
resultatenvergelekenmetdievan 1978,toeneensoortgelijk
onderzoekisgehouden.Dehuidigesituatieisverdervergeleken
metdein1987verschenenbeschrijvingvanhettotalecomplex.

2. BETEKENISVLEESPLUIMVEESECTOR

DeNederlandseproduktievanpluimveevleesbedroegin1991
8%vandetotaleEG-12produktie.VandeEG-9wasdit 10%,net
alsin 1978.DeNederlandseconsumptiebedroeg in1991ruim4%
vandetotaleEG-12consumptievanpluimveevlees.In 1978was
ditmaar3%voordeEG-9.Debinnenlandse consumptie isvoorde
Nederlandse afzetdusnogalinbetekenistoegenomen.Ditblijkt
ookuitdezelfvoorzieningsgraad;dezenamafvan275%in1978
naar205%in1991.NaastNederland isbinnendeEG-12Frankrijk
eenbelangrijkenetto-exporteurvanpluimveevlees.BinnendeEG12isDuitsland eenbelangrijkenetto-importeur.DeNederlandse
uitvoervanlevend slachtpluimvee isveelkleinerdandevleesuitvoerenbedroeg in1991ruim70.000ton.Deuitvoerwasdaarmeenetietsgroterdandeinvoervanlevend slachtpluimvee.De
uitvoer isvooralgerichtopBelgië (76%),terwijldeinvoer
vooraluitBelgië (48%)enDuitsland (44%)komt.
DeEG-12isin1991inzijntotaliteiteennetto-exporteur
vanpluimveevlees.HetNederlandseaandeelindegesommeerde
exportvanalleEG-landen (inclusiefdeexportnaarandereEGlanden)bedroeg ruim29%.In1977wasdatnog45%.Ookditgeeft
aan,datdebetekenisvandeexportvoordeNederlandse sector
sinds 1978isverminderd.
Demodernevleeskuikenhouderij isindezestigerjarenontstaan,nadat specialevleesrassenzijnontwikkeld.Deproduktieopbrengstvoordevleeskuikenhouders bedroeg in1984circa 1.200
miljoenguldenenin1990circa 1.455miljoengulden.Daarmee
handhaafdehetaandeelvandevleeskuikensector zichop9%van
dewaardevandetotalevlees-eneierproduktie.
Het indetotalesector (inclusieftoelevering,verwerking
enafzet)gevormdegecumuleerde inkomenbedroeg in1985,het
laatstejaarwaaroverditbekend is,994miljoengulden.Hiervan
wordt56%verdiend dankzijafzetnaarhetbuitenland.Vande
totalewerkgelegenheid indesectorvan 11.000mensjarenhangt
6.000samenmetexport.Omdatdebetekenisvandeexportafneemt
zullenvoor 1990wat lagerewaardengeldendanvoor1985.

3. ALGEMENE KETENELEMENTEN

3.1 Algemeen landbouw
Inhetvleeskuikencomplexkomeneengrootaantalverschillendeschakelsvoor,zoalsdienstverlening, toelevering,agrarischeproduktie,be-enverwerking,handelendistributie (zie
figuur3.1).Eenaantalschakels zijnniet specifiekvoordeze
sector,maar functioneren tenbehoevevanmeerdereketens.Bijvoorbeeld onderwijs,onderzoek,voorlichting,verzekering,financiering,administratie,nutsvoorziening, loonwerk,veterinaireenbedrijfsverzorging,bouw-enconstructiebedrijven enmestbanken.Dezemeeralgemeneelementen zullenindithoofdstuk
wordenbesproken.
Het agrarischonderzoekheeftvooralplaatsbijdeonder
hetministerievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij resulterendeLandbouwuniversiteit Wageningen,het instituut COVP-DLO
"Het Spelderholt" inBeekbergen.Marktonderzoekwordt onderandereverricht inopdrachtvanhet ProduktschapvoorPluimvee en
Eieren.Daarnaast zijnereenaantalgroteremengvoerbedrijven
enslachterijenopditpuntactief.EenaantalvandezebedrijvenverzorgennaastdegeprivatiseerdeDienstLandbouwVoorlichting (DLV),devaktechnischevoorlichting. Indevleeskuikenhouderij isdeparticulierevoorlichtingvoordeleveranciersen
afnemerseenbelangrijkservice-element.Devoorlichting is
daarbijvaak ingebed inhetafgeslotencontract.Desociaal-economischevoorlichtingwordtverzorgd doorde landbouworganisatiesenboekhoudbureaus.
De financieringvandegroteregemengdebedrijvenmetoverwegend intensieveveehouderijheeftplaatsuiteigenvermogen
(70Z), leningenvanfamilie (22),andereparticuliere leningen
(12)enbanken (27%).Bijdebankleningen ismeestaldeplaatselijkeRabobankbetrokken.Bijdefinancieringvan levendehave
enveevoerwordt behalvevanleveranciers-enafnemerskrediet
ookwelvancontractengebruikgemaakt.Contractuele financieringvanhokkenkomtweinigvoor.
Voordeverzekeringvangebouwen,levendeendodeinventaristegenbrand, stormendergelijkemakendevleeskuikenhouders
gebruikvanalgemeneverzekeringsmaatschappijen ofvanonderlingeverzekeringen.
Administratieve dienstenwordenverleend door landbouwboekhoudbureaus enalgemeneboekhoudbureaus.Daarnaastverrichten
leveranciers enafnemers steedsmeer,opdevleeskuikenhouderij
gerichte administratieve dienstenvoordevleeskuikenhouder.Van
8

recenterdatumisdetakorganisatie (SIPLU)diezichbezighoudt
metonderanderedestimulering enreguleringvanmanagementinformatiesystemenendiesindskortookaandachtbesteedtaan
elektronischeuitwisselingvangegevensmet,bijvoorbeeldleveranciersenafnemersviaEDI.DeSIPLUzalbinnenkortopgaanin
hetAgrarischTelematicaCentrum (ATC).
Devleeskuikenhouders betrekkenhetwatervooralvanregionalewaterleidingbedrijvenofpompenhetzelfuitdegrond.De
elektrischeenergiewordtgeleverd doorprovincialeofregionale
energiebedrijven,hetaardgasdoorhetgasbedrijf.Aardolieproduktenalsbenzine,dieselolieenstookoliewordendoorparticuliereencoöperatievehandelsbedrijvengeleverd.
Eenbeperktaantalkuikenhouders laathetuitrijdenvande
stalmestdoorloonwerkersverzorgen.Daarnaastwordthetvangen
eninkrattenofcontainersstoppenvandeafgemestekuikens
vrijwelsteedsverzorgd doorspecialevangploegen.
Hoeveelkuikenhouders lidzijnvaneenverenigingvoorbedrijfsverzorgingofgebruikhebbengemaaktvanhundienstenis
nietbekend.Welbekend is,datinhetalgemeendebetekenisvan
debedrijfsverzorgingsdienstennogsteedstoeneemt.
Debouwvanhokkengebeurtmeestaldoorhieropgespecialiseerdeparticuliereencoöperatieveaannemers.Daarnaast zijn
plaatselijkeenregionaleaannemersengroteremengvoerfabrikantenookwelactiefopditgebied.Deinrichtingvanstallenen
bulksilo'swordenvrijwelaltijdgeleverddoorhieropgespecialiseerdebedrijven.Eenaantalvanhenexporteertookstallenen
buiksilo's.
Hettransportvaneendagskuikensenmengvoernaarhetbedrijfenvanvleeskuikensvanhetbedrijfwordtvrijwelnooit
doordekuikenhouder zelfverzorgd.Meestalgebeurtdatmet
vrachtauto'svanleveranciers,afnemersofvanberoepsgoederenvervoerders.
Dedistributievanvoedings-engenotmiddelenheeftin1991
plaatsviabijna38.000ondernemingen,inclusiefambulantehandel.Dezeondernemingenbezitteninhettotaalruim45.000verkoopplaatsen.Zowelhetaantalondernemingenalshetaantalverkoopplaatsenvertoonteendalendetendens.In1984teldeons
landnogruim43.000ondernemingenmetruim50.000vestigingen.
Hetaantalondernemingenmeteenofmeerfilialenneemt inbetekenistoe.Deconcentratie indealgemene levensmiddelenhandel
vergrootdemarktmachtvandesupermarktketens tenopzichtevan
delevensmiddelengroothandel endeverwerkendebedrijven.In
1991warenerbijna2.600vandezeondernemingenmetnaastde
hoofdvestigingnogruim7.700filialen.In1984wasditrespectievelijk 1.700ondernemingenen5.500filialen.Daarnaastwaren
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erdatjaarbijna28.000 ondernemingenmeteenverkoopplaats en
bijna7.700markt-,straat-enrivierhandelaren.Inparagraaf
4.1wordt ingegaanophetaantaldetailhandelarendatpluimveevleesverkoopt.

3.2 Algemeenveehouderij
Hoewelnietspecifiekvoordevleeskuikensector zijnde
mengvoerproduktie,veterinaireverzorgingvandedieren,de
mestbank enhetdestructiebedrijfbelangrijkeelementenvande
keten.
Hetaantalmengvoerproducenten isindeperiode 1984-1988
metruim80afgenomentot339.Daarentegennamdeproduktietoe
vanbijna 15,5miljoentonin1984totbijna 16,4miljoentonin
1988.Dezeproduktieomvatteonderandere3,5miljoentonpluimveevoer.Vandetotaleproduktiewerd circa42%geproduceerd
doorde 11grootstebedrijven.Hetaantalcoöperatievebedrijven
bedraagt53.Hunmarktaandeelindetotaleproduktiebedraagt
52%.Vergelekenmet 1984ishetaandeelvanpluimveevoer inde
totaleproduktie gelijkgebleven.Hetaandeelvandecoöperaties
isnauwelijksveranderd.
Devoordemengvoerproduktiebenodigdegrondstoffenkomen
in 1986/1987voor20%uithetbinnenland envoor25%uitandere
EG-landen.Sinds 1984isdebetekenisvandezebronnentoegenomen,dievanderdelandenafgenomen.Uiteigenlandkomenrelatiefveelgranen,bijproduktenvandesuikerbereiding,veren-en
diermeelendierlijkevettenenoliënbeschikbaar.UitEG-landen
wordenrelatiefveelgranen,peulvruchten,maalderijprodukten,
veren-endiermeel,dierlijkevettenenoliën,mageremelkpoeder
enweipoederbetrokken.
De invoeruitderdelandenbestaatnaarverhoudingvooral
uitplantaardigeoliënenvetten,tapioca,oliehoudendezaden,
bijproduktenvandezetmeelbereiding,bijproduktenoliebereiding
engedroogde citruspulp.Deoliehoudende zadenwordennietals
zodanig inveevoerverwerkt,maarindevormvanbijprodukten
vandeoliewinning.Detapiocawordtvooralverwerkt invarkensvoer;hetmaisglutenmeelendecitruspulpvooralinrundveevoer.
Inhetvoervoorslachtpluimveewordt relatiefveelgraan,dierlijkvetenolie,alsmedeoliehoudend zaadverwerkt.Behalvede
oliehoudende zadenkomendezegrondstoffenvooraluiteigenland
ofandereEG-landen.Hetvervoervangrondstoffenheeftvooral
plaatsviaschepen.
Deveterinaireverzorgingvandekuikenskomtineerste
instantievoorrekeningvanparticulieredierenartsen.Voorde
georganiseerde dierziektebestrijdingzijnerStichtingenGezondheidszorgvoorDieren.Degezondheidszorgkrijgt steedsmeereen
preventiefkarakter,waarbijdedierenarts regelmatig alledie11

renophetbedrijfbekijkt enadviseert overmogelijkpreventievemaatregelen.Verderhebbeneenaantalleveranciers enafnemersdierenartsen indienstmethetdoelhunklantenteadviserenoverveterinairevraagstukken.Degeneesmiddelenkopende
veehouders directvandegroothandelof,endit ismeestalhet
geval,zebetrekkendezeviadebehandelende dierenartsen.Ook
wordenwelgeneesmiddelen toegediendviagemedicineerdvoer.Het
aantalproducenten engroothandelarenvandiergeneesmiddelen in
Nederland bedraagt evenalsin 1984circa30.Hetgaathierom
alleenoprecept teverkrijgenmiddelenofommiddelendieuitsluitend deveterinairmagtoedienen.Dezemiddelenwordenvrijweluitsluitend viadedierenartsengedistribueerd.Daarnaast
zijnercirca92bedrijvendiealleen "vrije geneesmiddelen"
mogenbereidenenindehandelbrengen.Hetgaathiervaakom
relatiefkleinebedrijven.Devrijemiddelenwordenbehalvedoor
dedierenarts ookgedistribueerd doorcirca 1.500handelaren.
Demestbankbemiddelt zonodigbijdeafzetvanmestnaar
verwerkingsbedrijven oftekortgebieden.Demestbankhanteert een
premievoordekwaliteitvandemest,gebaseerd ophetdrogestofgehalteenhanteertverdereenminimaleverplaatsingsafstand.Deze instrumenten zijneropgericht debestemesthet
versteweg aftezetten.Dit leiddeertoedat indeperiode 1987
tot 1991het drogestofgehaltevandeviademestbank afgezette
mest steegvan8,5naar 11,4%.Dehoeveelheid mestwaarvoorbij
deafzetwerdbemiddeld steeg indezeperiodemet 234%tot 1,7
miljoentondrijfmest.Depremieregelingvoordeafzetvanmest
moet echteroplastvanBrusselvoor 1994wordenafgebouwd.Verderheeft demestbanktottaakdegrootschalige mestverwerking
op tebouwen.Voorlopig isdestartvertraagd, doordat deEGde
daarvoorbenodigde doelheffingbijboereninveerijke gebieden
nognietheeft goedgekeurd.
Er isvanwegehethogedrogestofgehalte eenruimemarkt
voorkuikenmest,zodat slechtseenbeperkt deelervanviabemiddelingvandemestbankwordt afgezet.Demeestemest zettende
kuikenhouders afopheteigenbedrijf ofopnaburigebedrijven.
Verdergaateendeelviadeparticulieremesthandel.
Dekuikenmest heeft eenhoogdrogestofgehalte enisdaardoor zeergeschiktvoortransport overgroteafstanden.Demest
wordt daarbijvooreengroot deelafgezet aanakkerbouwers.De
afzet opbouwlandwordt geziendehogemineraalgehalten inde
kuikenmest endeverlaagde fosfaatnormenperhasteedsmoeilijker.In 1992werd 13%verwerkt totmestkorrelsen23%inchampignoncompost.
HetdestructiebedrijfinSonverwerktbehalvekadaversook
allerleiniet-eetbare slachtafvallentotvlees-,beender-,
bloed- enverenmeel.
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4. VLEESKUIKENS EN KUIKENVLEES

4.1 Actoren
Belangrijkebedrijveneninstellingeninhetvleeskuikencomplexzijnfokkers,inclusief licentiehoudendesubfokkers,
opfokkers,vermeerderaars,broederijen,voerleveranciers,kuikenhouders,pluimveehandelaren,aan-enverkooporganisaties,
slachterijen,uitsnijderijenenpoeliers.
4.1.1 Vleeskuikenhouderijen
In1991produceerdenbijna 1.700bedrijvenvleeskuikens.
Volgensdeenquêtezettendezebedrijvenindatjaarruim330
miljoenkuikensaf.Deopdezebedrijvenbeschikbarehokcapaciteitbedroeg54,1miljoenplaatsen.Gemiddeldperbedrijf zijn
dusindatjaarzesrondengemest.
In1978warennog2.538bedrijvenbetrokkenbijdeproduktievanruim280miljoenkuikens.Hieruitvaltafteleiden,dat
ondankshetgeringereaantalbedrijven,deproduktie istoegenomen.Ditwaseengevolgvandevergrotingvandegemiddeldeproduktieperbedrijf.Tabel4.1 geefthiereenbeeldvan.

Tabel 4.1

Verdeling van vleeskuikenbedrljven
en
vleeskuikenafzet naar jaarafzet per bedrijf in 1978 en 1991
Bedrijven

1978
Totaalaantal
w.v.naarbedrijvenmet
eenjaarafzetvan:
- tot 100.000vleeskuikens
- 100.000-150.000vleesk.
- 150.000-300.000vleesk.
-300.000-500.000vleesk.
-500.000enmeervleesk.

2.538

Jaarafzet
vleeskuikens
(xmiljoen)

1991

1978

1.697

%
64
14
16
5
1

1991

281

334

Z

%

36
20
23
14
6

31
15
28
15
11

%
10
12
24
27
27

Bron:LEI-DLO-enquête.

Zoalsuittabel4.2blijkt,zijndemeestevleeskuikenbedrljvengevestigd inderegio'sOostenZuid.Opmerkelijkisde
toegenomenbetekenisvanderegio'sNoordenOostendevermln13

«?^

Legenda
0,46 tot 1,83
1,83 tot 6,66
6,66 tot 15,8

Figuur 4.1
14

Indeling van de provincies naar aantal sbe
kens per 100 ha cultuurgrond

vleeskui-

Tabel 4.2 De regionale verdeling van vleeskuikenhouderijen
afgezette vleeskuikens in 1978 en 1991

Totaalaantal
w.v.naarvestigingsplaats
vandebedrijven*)
Noord
Oost
West
Zuid

en

Bedrij'ven

Jaarafzet
vleeskuikens
(xmilj oen)

1978

1991

1978

1991

2.538

1.697

281

334

%
17
27
7
49

%
22
31
8
39

%
17
39
11
34

%
15
34
9
42

*)NoordomvatdeprovinciesGroningen,DrentheenFriesland,
Oost:Overijssel,Gelderland enFlevoland,
West:Utrecht,Noord-Holland,Zuid-Holland enZeeland,
Zuid:Noord-Brabant enLimburg.
Bron:LEI-DLO-enquête.
derdebetekenisvanhetbelangrijksteproduktiegebied Zuid.Dit
hangtonderandere samenmetdetoegenomenbetekenisvande
vleeskuikenhouderij alstweedetakopakkerbouwbedrijven.
Uit figuur4.1 blijkt,datgemeteninaantalsbevoor
vleeskuikensper 100hacultuurgrond,relatiefveelvleeskuikens
voorkomenindeprovincies:Drenthe,Overijssel,Gelderland,
Noord-Brabant enLimburg.MetnameinOost-Brabant enNoordLimburg isdeconcentratiehoog.

Tabel 4.3

Verdeling van vleeskuikenhouderijen
kenafzet naar NEG-type in 1991

en de

Vleeskuikenbedrijven

Totaalaantal
w.v.naarNEG-typevandebedr
-hokdierbedrijven
-bedrijvenmetgewassencomb.
-bedrijvenmetveeteeltcomb.
-bedrijvenmetgewas./veet.comb
- graasdierbedrijven
-overigebedrijven*)

1.697

%
38
28
12
).

7

9
6

vleeskuiJaarafzet
vleeskuikens
(xmiljoen)

334
%
20
31
22
24
2
1

*)Akkerbouw-,tuinbouw-enblijvendeteeltbedrijven.
Bron:LEI-DLO-enquête.
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Het NEG-typevanhetbedrijf geeft aan,watdebelangrijksteproduktietak(ken)opdatbedrijf zijn.Deze typeringis
eerst ingevoerdna1978,dedatumwaarophetvorige onderzoekis
uitgevoerd. Vergelijkingmetdesituatie toenisopditpuntdus
niet mogelijk.Uittabel4.3blijkt,datdemeeste vleeskuikenbedrijven behorentotdetypes "hokdierbedrijven"en"bedrijven
met gewassencombinaties".
Uitdetabelisookafteleiden,datdehokdierbedrijven
relatief klein zijn;debedrijvenmeteencombinatiesvangewassen en/of diersoorten groot.Dittype kuikenhouderijenkomt naar
verhouding veelinhetNoordenvanonslandvoor (zieooktabel
4.2)enverklaarthetvele aantal grote bedrijven daar.
Tabel 4.4 De verdeling van de vleeskulkenbedrijven
en van de
afgezette vleeskuikens naar
hoofd-lnevenberoep
Bedrijven

1978
Totaal aantal
w.v. naar hoofd-/nevenberoep
-alleen landbouwactiviteiten
-niet-agrarisch nevenberoep
-niet-agrarisch hoofdberoep

2.538
%
65
16
19

1991
1.697
%
74
10
16

Jaarafzet
vleeskuikens
(xmiljoen)
1978 1991
281
%
62
15
22

334
%
85
8
7

Bron:LEI-DLO-enquête.
Verreweg demeestevleeskuikenhouders hebbeneenagrarisch
hoofd-ofnevenberoep.Debetekenisvandeze groep bedrijvenis
sinds 1978 behoorlijk toegenomen.Opvallend isverderdatde
bedrijvenvandekuikenhouders dieweleenniet-agrarisch hoofdofnevenberoep hebben, relatief klein zijn.Voordebedrijven
van personenmeteenniet-agrarisch hoofdberoep isditintegenstelling totdesituatie in1978.Toenhaddeze groep gemiddeld
de grootste bedrijven.Nuisditdegroepmeteenagrarisch
hoofdberoep.Bijcirca6%vandebedrijven heeftdehoofd-of
nevenactiviteit ookbetrekkingopdevleeskuikenhouderijsector.
Meestal gaathetdaarbijomveevoerleveranties ofhetuitbroeden
van eieren.Overigens isslechts2%vandevleeskuikenhouderijen
geen zelfstandige onderneming, maar onderdeelvaneenandere
onderneming.
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4.1.2 Overigeactoren
Het aantalfokbedrijvenvanvleesrassen inonslandbedraagt 12,waarvandevijfgrootstecirca90%vandeopgezette
moederdieren leveren.Eensteedsgroterdeelvandezedierenis
afkomstigvanvestigingenvanbuitenlandse ondernemingen.In
1991bedroeg ditongeveer80%.Demeeste fokbedrijven zijninde
regio'sOost enWest gevestigd.
Vandedoorde 12fokbedrijvengeproduceerde moederdieren
zijnermet debenodigdehanen5,6miljoenverkocht aanbinnenlandsevermeerderingsbedrijven.Deomvangvandeproduktievoor
export isnietbekend.Deverkopenaanbinnenlandsevermeerderingsbedrijven zijnmeestalcontractueelvastgelegd.
Het aantalvermeerderingsbedrijvenbedroeg in 1991589 (in
1984nog 715).Na 1984ishetaantalopgezette dierenverder
gestegenvan5,2miljoennaar5,6miljoen in 1991.De 761miljoengeproduceerdebroedeierenwordenvoor ruimeenderdedeel
geëxporteerdvooralnaarDuitsland, andereEG-landenenlanden
inhetMidden-Oosten.Debinnenlandse afzet richt zichopde
broederijen enisvooreenbelangrijkdeelcontractueelvastgelegd.Devermeerderingsbedrijvenzijninhoofdzaakgevestigd in
deregio'sOost enZuid.
Het aantalbroederijendateierenvanvleesrassen inlegt en
uitbroedt, isgedaaldvan60in 1984tot50in 1991.Deproduktienamechter indezeperiodemetbijna 20%toe.De 22grootste
bedrijvenhaddeneenaandeelvanruim80%.Vande483miljoenin
1991geproduceerde eendagskuikenswordt ruim 10%geëxporteerd,
metnamenaarDuitsland enlandeninhetMidden-Oosten.Debroederijen zijninhoofdzaakgevestigd indehoofdproduktiegebieden
Oost enZuid.
Zoalseerder isvermeld,namhet aantalmengvoerproducenten
af,terwijldeproduktievanvleeskuikenvoer toenamvan 1,2naar
bijna 1,4miljoentonin 1988.Daarnanamdeproduktieweer
licht aftotruim 1,3miljoentonin1990.
Het coöperatieve aandeelhierinis48%,dit isenkeleprocentenhogerdanin1984.Hetvoerwordtvoorhetovergrote deel
inbulkafgezet,derestwordt gezakt afgeleverd.Depluimveevoerproducerendebedrijvenzijnvooralgevestigd indehoofdproduktiegebiedenOostenZuid.Inhet algemeen zijndeverdelingenvandekuikenstapelenvandepluimveevoerproduktie over
deregio'sgelijk.
Het aantalpluimveeslachterijen bedroeg in 1984bijna100.
De 15grootste (jaaraanvoertenminste 10.000tonlevend gewicht)
slachtten69%vandeaanvoer.In 1991ishetaantal slachterijen
gedaald tot67,terwijlhetaandeelvandebedrijven (25)met
eenjaaraanvoervantenminste 10.000tonisgestegentot88%.De
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slachterijenslachtennaastvleeskuikensmeestalookoudeleghennenensomsookkalkoenen.Ookdeslachterijenstaanin
hoofdzaak inderegio'sOostenZuid,debelangrijksteproduktiegebiedenvanvleeskuikens.
Hetaantalpluimvee-uitsnijderijen,inclusiefdeslachterijenbedroeg in1991338stuks;in1986nog438.Dusookbij
dezecategorieneemtdeconcentratietoe.Doordatdeslachterijendeexportverzorgenrichtendeuitsnijderijenzichvooralop
debinnenlandsemarkt.Ditverklaartwaaromongeveerdehelft
vandeuitsnijderijengevestigd isinregioWest,hetbelangrijkstebinnenlandse consumptiegebied.
Hetaantalverkooppuntenvanpoeliersissinds 1984gedaald
vancirca900totcirca800in1991.Hieronderbevindenzichnu
circa200ambulantehandelarenen 150filiaalondernemingen.Het
aantalambulantehandelarenissinds 1984ongeveergelijkgebleven.Hetaantalverkooppuntenvanfiliaalondernemingen isin
dezeperiodegestegenvan 100naar 150.Depoeliers zijnuiteraardgerichtopdebinnenlandsemarkt.Eennaarverhouding groot
aantalvanhenisdaaromgevestigd indegroteresteden.
Behalvepoeliersdistribuerenookslagersensupermarkten
pluimveevlees.Hettotaalaantalverkooppunten issinds 1984
gedaaldvan8.500naar8.300in1991.Hetaantalslagersnamin
dezeperiodeafvan6.700naar5.700,terwijlhetaantalsupermarktenvan 1.800naar2.500isgestegen.Erissprakevaneen
verschuivingvandebetekenisvanslagersnaarsupermarktenen
vanhoofdbedrijvennaarfilialen.

4.2 Aan-enverkooppatronen
4.2.1 Aankooppatroonvleeskuikenvoer doorkuikenhouders
In 1991kochtendeNederlandsevleeskuikenhouders intotaal
1.159 duizendtonvleeskuikenvoer.Hetmeestevoerwerdrechtstreeksbijveevoerproducenten gekocht (zietabel4.5 enfiguur
4.2).
Invergelijkingmet 1978isdedirectetoelevering affabriekin1991ietsgedaald.Debetekenisvandeaankoopbij
voerhandelaren isdaarentegentoegenomen.Deaankoopviatussenpersonen isindeperiode 1978-1991 inbetekenisafgenomen.Als
tussenpersoonbijhetbestellentredenzowelcoöperatiesals
particulierehandelarenop.Daarnaast fungerenookweleenaantalpluimveehandelarenenslachterijenalstussenpersoon.Vande
aankopenviaeentussenpersoonloopt52%viaeencoöperatieen
48%viaeenparticulierehandelaar.Tussenpersonenkomenuiteraardvrijweluitsluitendvooralsbijeenveevoerproducentwordt
gekocht.Verderkannogvermeldworden,datinregioZuidrela18

Tabel 4.5

De aankoopstructuur
in 1978 en 1991

van kuikenvoer

door

Bedrijven

Totaalaantal
waarvanbij:
-veevoerproducent direct
-veevoerproducentviahandel
-veevoerhandel
-overigen

kuikenhouders
Voeraankoop
(x1. 000ton)

1978

1991

1978

1991

2.538

1.697

%
75
16
13
1

796
%
75
23
2
-

1.159

%
71
23
6
-

%
72
18
9
1

Bron:LEI-DLO-enquête.

tiefveelkuikenvoerviatussenpersonenwordtgekocht.Dithangt
samenmethetbenuttenvanplaatselijkeaankoopverenigingen als
besteladres doordeveevoerproducerende coöperatiesenhetrelatiefgrotemarktaandeelvancoöperaties indatgebied.
Eenflinkdeelvandetotalevoeraankoop (61%)isvastgelegdopcontract,waaronder5%oploonmestcontract.Ditisminderdanin 1978.Toenbedroeghetpercentage contractproduktie
77%,waarondereveneens5%oploonmestcontract.Deredenvoorde
verminderdebetekenisvancontractenligttendele indegroeiendebetekenisvandeslachterijalscontractpartner tenkoste
vandeveevoerleverancier. Incontractenmetslachterijen isin
tegenstellingtotdiemetveevoerleveranciersnogaleensuitsluitend deverkoopvanvleeskuikensvastgelegd.Eenandereredenis,dathetindevragenlijstgebruiktewoord contract
meestal isbegrepenalseenschriftelijkvastgelegdeovereenkomst.Hetnietvermeldenvanmondelingeovereenkomsten iswaarschijnlijkdebelangrijkste redenvoorhetgeringere aantalbedrijven (67%)meteencontract in1991danin1978.In1978had
93%vandebedrijveneenmondelingofschriftelijkcontract.In
datjaarmaaktendemondelingeovereenkomsten 30%vanhettotaal
uit.Debedrijvenmeteencontractproduceerdenin199173%van
allevleeskuikens,in197893%.
Metnamedekleinerevleeskuikenhoudershebbenin 1991relatiefvaakgeencontractafgeslotenvoordeaankoopvanhet
voer.
In 1991isdeaankoopbijhandelarenvooreenevengroot
deelcontractueelvastgelegd alsbijproducenten.Welligtvan
deaankoopbijhandelareneenrelatiefgrootdeelvastoploonmestcontract.Hetgaathierbijomdeeigenloonmestcontracten
vanhandelarenendievan"anderen",zoalsslachterijen.ContractuelevoerleveringenkomenrelatiefvaakvoorinregioNoord
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enrelatiefweiniginregioWest.InregioOostkomennaarverhoudingveelleveringenopbasisvanloonmestcontractenvoor.
Opdekleinerebedrijvenkomennaarverhoudingweinigcontractenvoormaarrelatiefveelloonmestcontracten.Degroep
grootstebedrijvenkopendaarentegenveelvoeropcontract,maar
naarverhouding zeerweinigopbasisvanloonmestcontracten.
4.2.2 Aankooppatrooneendagskuikensdoorkuikenhouders
In 1991kochtendeNederlandsevleeskuikenhouders intotaal
353.3miljoeneendagskuikens.Zekochtendekuikensvaneenaantalverschillendecategorieën.Veruitdebelangrijksteleverancierszijndebroederijen,zijleveren78%vanalleeendagskuikens,waarondereenkleinehoeveelheid afkomstigvandeeigen
broederijvandekuikenhouder.Andereleveranciers zijnveevoerleveranciers,pluimveehandelaren,pluimveeslachterijenenoverigeleveranciers (zietabel4.6 enfiguur4.2).

Tabel 4.6

De aankoopstruc tuur van eendagskuikens
houders in 1978 en 1991

door

Bedrijven

1978
Totaalaantal
waarvanvan:
-broederijen
-eigenbroederij
-veevoerleveranciers
- pluimveehandelaren
-pluimveeslachterijen
-overigen

2.538

Eendagskuikenaankoop
(xmiljoen)

1991
1.697

%
19
1
8
1
3
-

kuiken-

1978

294
%
78
1
10
4
5
2

353
%
88
3
6
1
2
-

Bron:LEI-DLO-enquête.

Eenderdedeelvandeeendagskuikenswordtgekochtviaeen
tussenpersoon.Hierbijis41%vandevleeskuikenhoudersbetrokken.In1978kocht35%vandebedrijven35%vandeeendagskuikensviaeentussenpersoon.
Debelangrijkste tussenpersoontoenennuisdeveevoerleverancier.Weliszijnaandeelgedaaldvan32%in 1978naar22%
in 1991.Verderisin19916%gekochtviaslachterijeneneveneens6%viaoverigen.In1978wasditveelminder,namelijk2%
respectievelijk 1%.
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1991

%
78
0
11
3
4
4

Tussenpersonenkomenrelatiefvaakvooralsgekochtwordt
bijeenbroederij,eenveevoerleverancier ofeenpluimveeslachterij.Verderkomtaankoopvaneendagskuikensvla tussenpersonen
relatiefveelvoor inhetOostenenWestenvanhet land.
Vandetotaleaankoopvaneendagskuikens ligt 68%vastop
contract,waarvan9%oploonmestcontract.In 1978was dithoger,
namelijkrespectievelijk 80%en8% (voorderedenenhiervoorzie
4.2.1).Deaankoopbijeigenbroederij isuiteraard nooit contractueelvastgelegd, diebijbroederijenenveehandelarenrelatiefweinig.Deaankoopbij slachterijenenoverigen issteeds
contractueelvastgelegd.Leveringvandeeendagskuikens opbasis
van loonmestcontractenkomtnaarverhoudingveelvoorbijpluimveeslachterijen,veevoerleveranciers enveehandelaren.Deleveringdoor "overige"leveranciersheeftuitsluitend plaatsop
basisvan loonmestcontracten.
Loonmestcontracten komenrelatiefvaakvoor inhetOosten.
OverigecontracteninhetNoorden.Naarmatedebedrijvengroter
wordenneemt inhet algemeendebetekenisvancontractuele leveringenvaneendagskuikens toe.Eenuitzonderingvormt degroep
grootstebedrijven,dieeveneens relatiefveel eendagskuikens
vrij aankopen.Loonmestcontractenkomennaarverhoudingveel
voorbijdekleinere enmiddelgrotebedrijven.
4.2.3 Afzetpatroonvleeskuikens doorkuikenhouders
Dedoordevleeskuikenhouders in 1991afgezettevleeskuikenswordenverkocht aanverschillende typenafnemers.Debelangrijkste afnemerscategorie isdepluimveeslachterij (zietabel4.7 enfiguur4.2).Anderebelangrijke afnemers zijnpluimveehandelaren envoerleveranciers.

Tabel4.7 De afzetstructuur
in 1978 en 1991

van vleeskuikens

door kuikenhouders

Bedrijven

Totaalaantal
waarvanaan:
- slachterijen
-veevoerleveranciers
- pluimveehandelaren
-overigen

Jaarafzet
vleeskuikens
(xmiljoen)

1978

1991

1978

1991

2.538

1.697

%
80
10
14
2

%
68
12
14
7

281
%
74
11
14
1

334
%
69
13
12
6

Bron:LEI-DLO-enquête.
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Categoriën van leveranciersen afnemers

consumenten 30%

grootverbruikers 10%

buitenland 6 0 %

detaillisten c) 4 0 %

pluimveeslachterijen 99%

j

handelaren b)57%

slachtkuikens

| buitenland 10%

slachlkuikenhouders 9 3 %
' 6I3.SO0tonlevend gewicht

I handela) 50%

! veevoerhandel 31 % ;

broederi]100%
483 min eendagskui

0

Figuur 4.2

veevoerproducent
100% 1,4 min ion

Het afzetpatroon vanouderdieren, broedeieren,
eendagskuikens, slachtkulkens,
kuikenvlees
en slachtkuikenvoer in 1991 (in %van respectievelijk
eindverbruik, vermeerderingsproduktie
en
voerproduktie)
a)Pluimveehandel (2%),slachterijen (9%),veevoerleveranciers
(30%)enoverigen (9%);b)Pluimveehandel (11%),aan-enverkooporganisaties (7%),veevoerleveranciers (30%)enoverigen
(9%);c)Levensmiddelenbedrijf (44%),poelier (18%),markt(7%),
slager (16%) enoverigen (16%).
Toelichting:
-voordeverdelingvandestroombroedeiereneneendagskuikens
isrespectievelijkdeproduktievanbroedeiereneneendagskuikensop100%gesteld;
-voordeverdelingvandeveevoerstroomisdeveevoerproduktie
op100%gesteld;
-voordeverdelingvandeafzetvanslachtkuikensenkuikenvleesisdesomvandebinnenlandse afzetendeexportop 100%
gesteld.
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Vergelekenmet 1978Isin1991debetekenisvandedirecte
afzetaanslachterijennogalgedaaldendieaan"overigen"flink
gestegen.Ongeveereenderdedeelvandebedrijvenmaaktbijde
afzetgebruikvaneentussenpersoon.Voor 7%vandevleeskuikens
gaathetomeenaan-enverkooporganisatie,voor 19%betrefthet
eenveevoerleverancier envoor5%omeen"overig"tussenpersoon.
Intotaalwordt 31%vandevleeskuikensviatussenpersonenafgezet.Tussenpersonenkomenvooralvooralserwordtverkochtaan
slachterijen.
Verderkannogwordenvermeld,datmetnameinderegio
Oostrelatiefvaakwordtafgezetviaeentussenpersoonenmet
nameviaaan-enverkooporganisaties en"overigen".
Eengrootdeelvandetotaleafzet (77%)isvastgelegdop
contract,waaronder9%oploonmestcontracten.Dit isnogalwat
minderdanin1978.Toenbedroeghetpercentage contractproduktie95%,waaronder8%oploonmestcontract (voorderedenenzie
4.2.1). In1991isdeafzetaanveevoerleveranciersvrijwel
steedscontractueelvastgelegd,dieaan"overige"afnemersrelatiefvaak.Contractenkomenrelatiefvaakvoor inderegio's
NoordenOost,loonmestcontractenmetnameinOost.
Opdekleinerebedrijvenkomennaastrelatiefveelloonmestcontractenookveelvrijeverkopenvoor.Verderkomenrelatiefveelvrijeverkopenvoorbijdegroepgrootstebedrijven.
4.2.4 Afzetpatroondoorslachterijenendetailhandelaren
Deslachterijenverkopenhetvleeskuikenvleesvoor40%(zie
figuur4.2) inhetbinnenland,deandere60%wordt geëxporteerd.
In 1984exporteerdendeslachterijennog66%vanhunproduktie.
Hetvleeswordt doordeslachterijenzelfofdoorspecialeuitsnijderijentendeleverwerkt totdelen.Deslachterijenzetten
in198441%vandevleeskuikens afindevormvandelen;in1991
wasdit63%.In 1984zettendeslachterijen43%afindevorm
vandiepvriesprodukten.In1991wasditnogmaar32%.
Eendeelvanhetkuikenvleeswordtgebruiktbijdeproduktievanbereidingenenconserven.In1986,hetlaatstejaardat
hierovergegevensbeschikbaarzijnginghetomruim5%vanhet
kuikenvlees (LEI-mededeling 390).Veruithetgrootstedeelhiervanwerdverwerkt inbereidingeninclusiefsnacks.Uitgegevens
overdeaankopendoorhuishoudensenoverdeexportblijkt,dat
debetekenisvanbereidingenenconservennogsteedstoeneemt.
Debelangrijkste importlandenvanNederlandskuikenvlees
zijnDuitsland enhetVerenigdKoninkrijk.Naardezelanden
wordtrespectievelijk 62%en12%vandetotaleslachtkuikenexportuitgevoerd enrespectievelijk61%en17%vandegeëxporteerdeconservenenbereidingen.In1984bedroegendezeaandelen
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respectievelijk 65Z, 13%,58%en 17%.Anderebelangrijke exportlandenvoorNederlandskuikenvlees,conservenenbereidingen
zijnBelgië,FrankrijkenHongkong.
Debinnenlandse afzet looptvia supermarkten,poeliersen
slagers.Hetbelangrijkste aankoopkanaalvoordeparticuliere
huishoudens zijndesupermarkten (58%), daarnavolgendeslager
(16%), depoelier (11%), demarkt (9%)enoverige (6%).De
grootverbruikers kopenvooralbijpoeliers (40%), slagers (13%)
enoverige (46%).
Deslachtafvallenenverenverkopendeslachterijenaan
handelarenofzettendezedirect afaanhetdestructiebedrijfof
pharmaceutischebedrijven (zieook3.1 en3.2).

4.3 Coördinatie
Decoördinatievandesectorkomtnog steedsvooreenbehoorlijkdeelvoorrekeningvandeveevoerproducenten.Huninvloed berust opdedoorhenafgesloten contracten.Daarnaast
neemt decoördinatie doordeslachterijentoe.Dit ismedeveroorzaakt doordeverminderdebetekenisvanhet standaard diepvrieskuiken endeopkomstvandeproduktievooreenveelheidvan
delenenverderverwerkteprodukten.Hierdoornamdevariatiein
het gewenste slachtgewicht toe.Onder invloedvanhet invoeren
van IKB-systemenzalderolvandeslachterijenals coördinator
vandesectorgroterworden.Decoördinatievia coöperatieve
samenwerking isdoorhetontbrekenvaneenleverings-ofafnameplichtvoordeleden,ondankshetmarktaandeelvancirca25%
nietvangrotebetekenis.Daarnaast zijnerslachterijen,veevoerleveranciers,pluimveehandelaren enbroederijendiezelf
vleeskuikenshouden.Metnameveevoerleveranciers enbroederijen
houden zelfookslachtkuikens.Hetgaatbijdeze integratieom
6%vandebedrijvenen9%vandedieren.

4.4 Toekomst
Deproduktievankuikenvleesvertoont eenstijgendetendens.Dezehangtniet zozeer samenmet eentoenamevanhetaantalgehoudendierenalswelmet detoenamevanhet gemiddeld
geslacht gewicht,tewetenvan 1.595 gramin 1984naar 1.760
gram in1991.Voordein2000teverwachtenomvangvandesector
isniet alleendemarktbepalend,maarookdeproduktiemogelijkheden.Metnamedeteverwachtenmaatregelen ophetgebiedvan
milieubescherming (mestafzet,ammoniakemissie, afvalwater)zullendekostenkunnenverhogen,terwijlookeendirectebeperking
vande fysiekeproduktieniet isuitgesloten.Omdezeredenen
wordt tot 2000eerdereenstagnerende totdalendeproduktieverwacht daneenverderegroei.Dezestagnatie zalzichvoordoen
alsdederde fasevandemestwetgevingwordt ingevoerd (LEI-DLO
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mededeling 483).Volgensdehuidigeregelgeving kandeproduktie
nogwordenuitgebreid op akkerbouwbedrijven.
Daarkomtnogbijdatdeteverwachtennegatieve effecten
vandemaatregelentenbehoevevandemilieubescherming opde
verdere schaalvergroting enspecialisatievandevleeskuikenbedrijven, indirect toteenverslechteringvandeNederlandseconcurrentiepositie binnendeEGzoudenkunnenleiden.Ditgevaar
isdestegroteromdat ookdegemaakteombuigingen inhetEGlandbouwbeleidvoor landbouwprodukten zullenleidentoteenverslechterdeNederlandse concurrentiepositie.Denugetroffen
maatregelen zullenhetconcurrentievoordeelvanNederland ten
gevolgevandeinvoervangraanvervangersverminderenendeconcurrentiepositievangraanproducerende landenverbeteren1).
Daar staattegenover,datvoordeintensieveveehouderij aande
uitvoerkantdevoordelenvandehandelsafspraken inhetgesloten
GATT-akkoord groter lijkendandenadelenvanhetafbrekenvan
deexportsteun (LEI-DLOmededeling485).
Verwachtmagwordeneenverderegroeivandeproduktievan
delenenverderverwerkte delen.Omdatmomenteel inNederland
reeds 90%vanhetkuikenvleesindezevormwordtverkocht zal
het toevoegenvanwaardevooralplaatsvindenviaverdergaande
bewerkingen,bijvoorbeeld inderichtingvanvleeswaren,kanten
klaarproduktene.d..Tevenszalhet aanbod sterkerwordengedifferentieerd naarbereidingswijze.Zozullenaparteprodukten
beschikbaarkomenvoorbereiding indemagnetron.Dithoudt in
datveeltijdengeldbesteed zalwordenaanproduktontwikkelingsactiviteitengerichtopaanpassingvanhet aanbod aande
vraag.
Wat deorganisatievandesectorbetreft,zaldereedsnauwe afstemmingvanproduktieenafzetverderwordenvergroot in
hetkadervandeIntegraleRetenBeheersing (1KB).Dit zalzich
bovendienooknadrukkelijker dannuhetgevalis,uitstrekken
overdetoeleverendebedrijvenviadeGoodManufacturingPracticesvoorveevoerleveranciers endeGoodVeterinary Practices
voordierenartsen.Hierdoor zalhetmogelijkzijngarantiesover
deafwezigheidvanmedicijnrestenenschadelijke stoffenaan
consumenten tegeven.Tevenszaldit leidentothetontstaanvan
groepenbedrijvendieopbasisvancontractengedurendeeenmeer
ofminder langetijdnauwsamenwerken inverticaleketens.Voor
eenduurzameontwikkelingvandeketensisinhetbijzondermeer
inzicht indemogelijkhedenvoorketenbesturing enderolvan
economischemachtnoodzakelijk.Hetaantalactorenperniveau

1)

Blom, Hoogeveen, 1991."Enkele berekeningen voor de akkerbouwsector indeEG-12inhetkadervandeMac Sharryvoorstellen."Notitie tenbehoeve van overleggroep GATT-aangelegenhedenvande akkerbouwproduktschappen.
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zaldoordevoortgaande technischeontwikkelingendestagnerendeofdalendeproduktieverderafnemen.
Degroteredifferentiatievandeconsumentenmarkt zaltevenseennauwere samenwerkingvandetotdeketenbehorendebedrijventotgevolghebben.Ditisnamelijknodigomdeconsument
degewensteproduktentekunnenleveren.Daarbij isonderandere
delogistiekeprestatievandeketeninhetgeding.Inhetstrevendelogistieke serviceenefficiencyteverbeterenzalde
betekenisvanintegrale logistiekesystemenendedaarbijbehorendesamenwerking toenemen.Eenvoorwaardehierbijis,datde
batennaarratovandekostenoverdeactorenwordenverdeeld.
Inhetkadervandepresentatievanhetprodukt,deverlengingvandehoudbaarheid endeverminderingvandehoeveelheid
afvalzalerdekomendetijdookveelaandachtwordenbesteed
aandewijzewaaropdeproduktenkunnenwordenverpakt,bijvoorbeeldverpakkingenmeteenveranderdeatmosfeerengelaagdeverpakkingsmaterialen.
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