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LEI-onderzoeker Kees de Bont: ‘Nederlandse vleesveehouderij krijgt het zwaar’

Sterke daling vleesprijs
Rundvlees krijgt meer concurrentie van het goedkopere varkens- en kippenvlees. Onderzoeker Kees de Bont verklaart de
conclusies uit het rapport ‘De agrarische sector in Nederland naar
2020’. ‘De prijs van rundvlees ligt in 2020 circa 30 procent lager
door een tien procent groter aanbod.’
tekst Florus Pellikaan

H

et Landbouw Economisch Instituut
(LEI) van Wageningen UR schreef
in opdracht van het ministerie van LNV
onlangs een rapport over de perspectieven van de agrarische sector in Nederland tot 2020. Onderzoeker Kees de Bont
(59), sinds 1996 werkzaam bij het LEI,
was betrokken bij het opstellen van het
rapport. ‘Het wegvallen van de exportrestitutie, de concurrentie van andere
vleessoorten en de stijgende grondprijzen spelen de vleesveehouderij in de toekomst parten.’
Hoe zal de vleesveehouderij zich ontwikkelen?
‘Vóór de invoering van de melkquotering
in 1984 is een groep melkveehouders
naar aanleiding van de Slacht- en omschakelingsregeling (Slom) overgestapt
op vleesvee. De afgelopen vijftien jaar is
deze sector alweer sterk gekrompen
door de veranderingen in het Europese
rundvleesbeleid. Hierdoor daalden de
garantieprijzen van rundvlees en de premies die werden ingesteld waren voor
veel Nederlandse vleesstierenhouders
onvoldoende. Wel gaven de exportrestituties nog enige ondersteuning aan de
sector. Doordat deze exportsteun de komende jaren wordt afgeschaft, gaat de
vleesveehouderij nu een extra onzekere
toekomst tegemoet.’
Wat maakt de toekomst vooral onzeker?
‘Rundvlees moet door het verdwijnen
van de restitutie nog meer dan tot nu toe
de concurrentie aan met varkens- en kippenvlees. In vergelijking daarmee is
rundvlees een relatief dure vleessoort.
Ook ligt het wereldwijd gezien niet zo
goed in de markt als kippenvlees. De
marktprijs van varkens- en kippenvlees
is bovendien gebaseerd op de graanprijs
omdat deze ook voor het grootste deel de
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kosten voor de vleesproductie van deze
intensieve diersoorten bepaalt. Aan de
basis van de rundvleesprijs liggen veel
meer factoren dan alleen de graanprijs.
Hierdoor is het lastiger een benodigde
prijsstijging te realiseren.’
Hoe ontwikkelen de vleesprijzen zich?
‘Richting 2020 blijft de prijs van varkensvlees gelijk en stijgt de prijs van pluimveevlees. Deze ontwikkelingen zijn vooral
het gevolg van een stijgende consumptie.
De prijs van rundvlees echter ligt in 2020
ongeveer dertig procent lager dan nu.
Een lichte toename van de melkveestapel
en een matige groei van het slachtgewicht
van rundvee zorgt in 2020 voor een tien
procent grotere rundvleesproductie. De
vleesveehouderij zal het daardoor moeilijk krijgen, wat zorgt voor een daling van
het aantal stuks vleesvee.’
Welke factoren bepalen de ontwikkelingen in
de Nederlandse vleesveehouderij nog meer?
‘Naast de prijsdaling zal ook de ontkoppeling van de slachtpremies verantwoordelijk zijn voor de daling van het aantal
stuks vleesvee. Daarnaast moet de vleesveehouderij wat betreft de mestwetgeving de concurrentie aan met andere
sectoren. De melkveehouderij lijkt de
strijd op de mestafzetmarkt te gaan winnen, omdat deze sector economisch het
sterkste is. Door het afschaffen van het
quotum houden wij het voor mogelijk
dat de grondprijs flink gaat stijgen. De
vleesveehouderij krijgt het moeilijk wanneer melkveehouders tegen hogere prijzen grond gaan kopen waar nu nog zoogkoeien lopen of waarvan voer wordt
gewonnen voor vleesstieren.’
Welke omvang zullen vleesveebedrijven in de
toekomst hebben?
‘Het is heel moeilijk om dat precies te
voorspellen omdat de sector zo klein is.
Maar wij verwachten dat door de eerder
genoemde aspecten de vleesveehouderij
zich in veel gevallen zal beperken tot
een hobbymatige activiteit van beperkte
omvang. Er zijn nog wel wat kansen voor
uitbreiding van de sector in het beheren
van natuurgebieden waarvoor beheersvergoedingen beschikbaar zijn. Hierbij
kunnen met relatief weinig kosten zoogkoeien worden gehouden.’ l

