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NA VOGELPEST OPNIEUW SLECHT JAAR VOOR PLUIMVEEHOUDERS
Arjan Wisman
Resultaten leghennen naar dieptepunt
Na de vogelpest in 2003 is ook het jaar 2004 voor de legsector door slechte resultaten zeer teleurstellend
verlopen. Na een redelijk goed begin kwam het saldo door de dalende eierprijzen echter steeds meer onder
druk te staan. In 2003 werd gemiddeld nog 6,45 euro per leghen aan saldo behaald, maar in 2004 zal dat
naar verwachting uitkomen op ongeveer 1 euro per leghen per jaar. De scherpe daling van de eierprijzen
(-35%) was het gevolg van het grote aanbod: voor 2004 wordt de eierproductie in de EU bijna 3% hoger geraamd. De meeste door de vogelpest getroffen bedrijven hebben in het vierde kwartaal van 2003 opnieuw
jonge hennen gekocht die een jaar lang volop produceerden. Ook was de concurrentie van Spaanse aanbieders groot en verliep de export naar landen buiten de EU moeizaam, waardoor de eierprijzen verder
wegzakten. In augustus daalden de eierprijzen naar een naoorlogs dieptepunt van nog geen 30 cent per kg.
Het prijsherstel daarna kwam niet goed op gang. Het gezinsinkomen van de leghennenhouders wordt door
de eierprijsdaling fors negatief (tabel 2). De bedrijven teren zeer sterk op hun vermogen in nadat in 2003
vooral de bedrijven die niet zijn geruimd grote bedragen konden reserveren. Geruimde pluimveebedrijven leden daarentegen in 2003 schade die zeer divers van aard is. De ontvangen schadevergoeding was alleen
toereikend om nieuwe dieren aan te kopen. Omzetverlies door leegstand werd niet vergoed. Bedrijven die in
financiële problemen kwamen konden onder bepaalde voorwaarden wel een beroep doen op een noodfonds
voor rentesubsidie.

Resultaten vleeskuikens ook lager
Ook het saldo in de vleeskuikenhouderij zal in 2004 lager zijn, ondanks de lichte stijging van de kuikenprijzen
op jaarbasis. In 2003 werd nog een saldo behaald van 0,22 euro per opgezet kuiken, in 2004 zal dat uitkomen op 0,18 euro. De lage opbrengstprijzen in het begin van het jaar trokken geleidelijk aan. Aan de
kostenkant valt de sterke stijging van de voerprijs op (+6%). De prijs van aardgas is in 2004 wel duidelijk
gedaald, waardoor de energiekosten lager zijn geworden.
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Ontwikkeling gezinsinkomen uit bedrijf van pluimveebedrijven (vanaf 2001 gelden nieuwe definities van de

De productie van kuikenvlees in de EU wordt in 2004 ruim 1% hoger geraamd dan in 2003. Die toename
komt vooral door herstel van de Nederlandse productie. In de eerste helft van 2004 was de productie ruim
10% hoger dan in dezelfde periode van 2003, maar heeft het niveau van 2002 nog lang niet bereikt. Het
door de vogelpest verloren marktaandeel kunnen de Nederlandse exporteurs nog onvoldoende terugwinnen.
De nieuwe EU-landen importeren wel meer pluimveevlees uit de (oude) EU-landen dan voorheen. Dat komt
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omdat de derde landen vanwege de invoerheffingen nu moeilijker toegang hebben tot de nieuwe EU-landen.
Mede daardoor is de afzet van pluimveevlees verbeterd en zijn de prijzen voor de kuikenonderdelen gestegen. De prijzenslag in de supermarkten heeft wel nadelige effecten: de afzet van vlees naar de
supermarkten staat onder druk en de leveranciers worden gevraagd de prijzen te verlagen.Voor vleeskuikenhouders drukken vooral hogere voerprijzen het al negatieve inkomen verder naar beneden. Voor 2004
wordt het gezinsinkomen uit bedrijf geraamd op 40.000 euro per bedrijf negatief, een daling van 32.000
euro (figuur 1). Evenals de voorgaande twee jaren leidt de verlieslatende productie ook in 2004 tot grote
ontsparingen (-60.000 euro). Daardoor wordt al drie jaren flink ingeteerd op het eigen vermogen zodat de
buffer voor de komende jaren steeds kleiner wordt.
Meer informatie:
Rapport 1.04.05 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2004
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