Massa is niet langer kassa

Nieuwe visie op
voermarkt nodig
De noodzaak tot hervorming van de varkensvleesmarkt blijft,
ook als de dioxinecrisis snel overwaait. LTO wil dat de overheid
meer graanvoorraden opbouwt, maar liberale economen
bestrijden dat idee. De sector moet saneren en ‘emotie gaan
verkopen’ in plaats van bestrijden.
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Tekst: Erik Colenbrander, Berrie Klein Swormink, Beeld: Ingrid Zieverink, Ellen Meinen

Marge tussen kost- en opbrengstprijs biggen
Werkt de varkenscyclus niet meer en blijft de
prijspiek uit? Volgens LEI-deskundige Robert
Hoste is de varkenscyclus nog springlevend.
Alleen werkt het anders dan vroeger, legt hij
uit. „Je zult zien dat door slechte marges het
varkensaanbod in Europa iets zal krimpen
en bij betere marges neemt dat weer toe.
De varkenscyclus is dus nog steeds actief,
alleen is die minder voorspelbaar geworden
door de relatie met de voerprijsschommelingen.” In het verleden ging het om schommelingen in de opbrengstprijs, de kostprijs bleef
redelijk constant. Maar sinds een aantal jaren
is dat gegeven niet meer zo.
Hoste: „Begin 2008 bereikte de voerprijs
een recordhoogte en het ziet er naar uit dat
binnen niet al te lange tijd het prijsniveau
van toen opnieuw wordt bereikt. Maar in de
tussentijd is de opbrengstprijs niet hoger
geworden. Integendeel, door de vraaguitval
als gevolg van de dioxinecrisis is die zelfs
gedaald. Ook moet er op kortetermijn fors
worden geïnvesteerd in de huisvesting. Vandaar de actiebereidheid in de sector.”
De analyse van Hoste verklaart het opmerkelijke standpunt van Eurocommissaris
Dacian Ciolos, die liet weten met tegenzin
akkoord te gaan met een opslagregeling.
De Europese Commissie is namelijk van
mening dat het probleem vooral bij de hoge
veevoederprijs ligt. Ciolos benadrukt dat de
situatie minder ernstig is dan in de zuivelsector in 2009. Zijn de rollen omgedraaid
en vaart de Eurocommissaris opeens een
liberaal en de Nederlandse overheid juist een
regulerende koers? Staatssecretaris Joop
Atsma van Infrastructuur en Milieu zei tijdens
de Nieuwjaarsreceptie van LTO in Den Haag
dat de relatief trage besluitvorming over de
hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid helemaal geen kwaad kan. „Juist
op dit soort crisismomenten kan het best
worden beoordeeld of je dit instrumentarium
op de lange termijn wilt behouden.”

Professor Michiel Keyzer, werkzaam voor
de Stichting Wereldvoedselvoorziening aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam: „Dit
is symptoombestrijding, een puur politiek
besluit. Op deze manier geef je de marktsignalen niet door die er wel zijn. Er is sprake
van structurele overproductie; sanering zou
logisch zijn.”
Hoogleraar agrarische economie en plattelandsbeleid Jack Peerlings van de Wageningen Universiteit (WUR) maakt onderscheid
tussen de recente prijsval als gevolg van de
dioxinecrisis en de structureel lage prijzen
van de laatste jaren. „Varkenshouders
kunnen er ook niets aan doen dat de prijs
plotseling zo ineenklapt. De dioxinecrisis is
een calamiteit die ingrijpen rechtvaardigt.
Maar door de opkoop zal het prijsherstel
vertragen. Iedereen weet dat het vlees boven
de markt hangt en het is een in-elastische
markt. Een paar procent verschil in aanbod
heeft grote gevolgen voor de prijs. Je kunt
de vleesvarkensmarkt niet vergelijken met de
zuivelmarkt. De zuivelmarkt is een wereldmarkt, de markt voor varkensvlees beperkt
zich voor de Nederlandse varkenshouderij,
hoofdzakelijk tot Europa. Deze markt is veel
kleiner dan de wereldmarkt voor zuivel en de
vraag naar varkensvlees in Europa stabiliseert.”
Net als Keyzer is Peerlings van mening
dat de overheid in principe de handen af
moet houden van de prijsvorming. „Het zou
voor de blijvers beter zijn als er een aantal
varkenshouders zouden vertrekken.” LEI deskundige Robert Hoste vindt de visie van de
economen niet verrassend. „In het algemeen
zijn economen liberaal denkende mensen.
De overheid maakt een afweging tussen liberaal en conservatief gedachtegoed. Die afweging maakt LTO ook. Ga je ermee akkoord
dat jaarlijks 5 procent van de boeren stopt?
Dat heeft consequenties voor de vitaliteit en
de werkgelegenheid op het platteland.”

Liberaal versus conservatief

Grotere voorraden

Hoe oordelen economen over het ingrijpen
van de Europese Unie op de varkensmarkt?

Alle kleine beetjes helpen, oordeelt ook LTO.
Er dreigt een kaalslag op het platteland.

NVV: Acties eﬀectief
NVV voorzitter Wyno Zwanenburg blikt tevreden terug op de acties die door het hele land bij
slachterijen werden gehouden. „De beeldvorming was goed en zowel de supermarkten als de
staatssecretaris wilden direct praten. Iedereen ziet in dat de prijsvorming en de verdeling van
de marges anders moeten. Supermarkten hebben geen prikkels om de voerprijs door te berekenen aan de consument en ze zijn bang voor de NMa.” De NVV is sceptisch over de opslagregeling, omdat het vlees boven de markt blijft hangen.
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De kostprijs omvat alle toegerekende en niet-toegerekende kosten, inclusief berekende
kosten en dus niet werkelijk betaalde kosten voor inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit
scheelt in de orde van grootte van 10 cent kostprijs per kilo geslacht gewicht en 4 euro
per big (bron: LEI).

Voorzitter Albert Jan Maat uitte in zijn nieuwsjaarsrede grote zorgen over de bedrijfsopvolging. Slechts een kwart van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar heeft een opvolger.
„Wie deze tendens als gegeven neemt,
moet zich realiseren dat het gevolg daarvan
een geweldige schaalvergrotingsslag is. Er
ontstaat sociale en groene verschraling van
het platteland. De sector die de grootste bijdrage levert aan de Nederlandse export met
600.000 banen zal langzaam eroderen.”
Eén van de speerpunten om de geschetste
kaalslag tegen te gaan, is voorraadbeheer
door de overheid. Er moeten wereldwijd
grotere voedselvoorraden worden aangelegd. Dan sla je twee vliegen in één klap. 
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Van dag tot dag

Sector staat op scherp
Acties en koortsachtig overleg domineerden de afgelopen weken de
varkenshouderij. De dioxinecrisis in Duitsland en de gevolgen daarvan,
deden het al lang smeulende ongenoegen in de sector oplaaien. De
crisis in de varkenssector trekt zich weinig aan van landsgrenzen.
Als er nu graanvoorraden op de markt kunnen worden gebracht, zou dat de prijs dempen. Dat voorkomt voedselrellen en het zou
de prijsstijging van veevoer ook matigen. In
de zuivelsector worden om dezelfde reden
de voorraden die in 2009 zijn opgekocht
nu op de markt gebracht. Oververhitting
tegengaan heet dat in jargon.

Particuliere opslag
Jack Peerlings van de WUR verwerpt het
idee van strategisch voorraadbeheer, waarbij de Europese Unie opkoopt en zowel de
ondergrens als de bovengrens in de prijsvorming bepaalt. „Dat wordt betaald met
belastinggeld van de burger. Voedselzekerheid en het voorkomen van voedselrellen is
in Europa helemaal geen issue. Bovendien
is in de praktijk gebleken dat het niet werkt,
al is het idee leuk. Als de overheid aan voorraden kan verdienen, dan kunnen particulieren dat ook. Laat het aan de particuliere
sector over om af te wegen of er voorraden
worden aangelegd. Dan wordt het niet met
belastinggeld van de burger betaald.”
Zijn mening staat haaks op de visie van
LTO. Vakgroepvoorzitter Annechien ten
Have kaart aan dat de prijsval van 23 cent
in Duitsland werd versterkt door Duitse
slachterijen die gingen opkopen. De kosten
daarvan rekenden ze door in de prijs.
Van speculatie wil ze de slachterijen niet
betichten, maar het zou veel beter zijn als
de overheid dit soort marktontwikkelingen
voorkomt. Nu heeft het de varkenshouder
geld gekost, aldus ten Have.

Woensdag 12 januari
De Belgische Veva (de vereniging voor varkenshouders) begint met prikacties waarbij vleesverwerkende bedrijven beurtelings worden geblokkeerd. Ook roept de Veva leden op om tot 22
januari geen varkens te leveren aan slachterijen.

Maandag 17 januari
Maandagavond voeren landbouworganisatie LTO en het NAJK (jonge boeren), overleg met andere
ketenpartijen: de slachterijen (COV), de supermarkten (CBL). De voersector was ook uitgenodigd,
maar blijft thuis.

Dinsdag 18 januari
Ook in Nederland lijkt de tijd rijp voor actie. Varkenshouders, verenigd in de Nederlandse Vakbond
Varkenshouders (NVV), blokkeren op diverse plaatsen in het land varkensslachterijen. Vrachtwagens met varkens kunnen de slachterijen niet bereiken en koelwagens met vlees kunnen niet
vertrekken. De acties verlopen in goede harmonie. Medewerkers van de slachterijen en chauffeurs
van de vrachtwagens tonen begrip voor de situatie van de varkenshouders. Overigens duurt de
actiedag niet lang. In de loop van de middag ontruimen de varkenshouders hun blokkades zodat
de wachtende vrachtwagens hun varkens alsnog kunnen afleveren bij de slachterijen. Volgens
NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg hebben de varkenshouders met hun actie een helder signaal
afgegeven dat hen het water tot aan de lippen staat. Vervolgacties sluit de NVV niet uit.
Bijna traditiegetrouw maakt LTO, de andere organisatie van varkenshouders, duidelijk geen heil
te zien in actievoeren. „Ik vrees voor negatieve effecten van zo’n actie”, aldus Annechien ten Have,
voorzitter van de Vakgroep Varkenshouderij van LTO Nederland. „De marges kunnen er nog smaller door worden en daar is niemand bij gebaat.”

Woensdag 19 januari
Annechien ten Have, voorzitter van de Vakgroep Varkenshouderij bij LTO praat zich de blaren op
de tong. Dat past meer bij haar dan actievoeren. Het lukt Annechien om ook de voersector aan
de gesprekstafel te krijgen. De koepelorganisaties van slachterijen (COV), supermarkten (CBL) en
mengvoerfabrikanten (Nevedi) beloven de huidige situatie niet voor eigen gewin te zullen benutten. Er volgen meer gesprekken. Onder meer met staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie
van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). waarbij ook de NVV en andere ketenpartijen aan tafel zitten. Bleker maakt duidelijk dat hij is doordrongen van de crisis in de varkenshouderij. De staatssecretaris kondigt aan zich in Europa te willen inspannen voor het tijdelijk openstellen
van de Europese regeling voor particuliere opslag van varkensvlees.
Supermarkt C1000 maakt bekend alleen nog vlees van Nederlandse varkens te zullen verkopen.

Massa geen kassa
Als de publiciteit over de dioxinevervuiling
een paar weken uitblijft, keert de prijs snel
terug op het niveau van voor de dioxinecrisis, relativeert Peerlings de discussie.
Maar ook al waait de crisis snel over, dan
nog blijft de vraag overeind hoe vraag en
aanbod in de varkenshouderij beter op
elkaar kunnen worden afgestemd. Massa
betekent niet langer kassa, benadrukt
LTO’er Annechien ten Have. „Alleen via
kostprijsverlaging en schaalvergroting zullen
we onze positie niet kunnen behouden.
Alleen als we kwaliteit, duurzaamheid, dierenwelzijn en productiewijze vermarkten, is
er perspectief. Een heidens karwei, omdat
de producent in de regel voor de kosten
opdraait. Maar er is geen andere weg en
alleen in ketenverband.”
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LTO noemt de NMa de grootste vriend van
de kiloknaller. De verdeling van de marge
en de regelgeving over prijsafspraken moet
anders. Ten Have: „Ik heb de afgelopen
weken voortdurend contact gehad met
slachterijen en supermarkten. Jullie gaan
geen misbruik maken van de situatie heb ik
ze op het hart gedrukt en ze beloofden me
dat niet te doen.”

Emotie bepaalt en betaalt
Professor en voormalig LNV-minister Cees
Veerman denkt dat de varkenshouderij niet
zozeer met een technisch-economische
probleemstelling te maken heeft, maar met
een ethisch filosofische. „De grenzen zijn

bereikt van wat de burger verdraagt. Je
kunt wel tegen mensen als Femke Halsema
zeggen dat ze er geen verstand van hebben, maar ze gaan er toevallig wél over. Het
is geen kwestie van de productiemethode
veranderen of sleutelen aan efficiëntie.
De vleesmarkt draait om emotie. Waarom
betaalt de consument ieder denkbaar
bedrag voor kinderkleertjes? Omdat de
baby straks die kleertjes draagt en dat mag
wat kosten. Burgers geven het meeste geld
uit aan het bevredigen van emoties. Rust,
ruimte en een eerlijk product. Waarom heeft
de agrarische sector in Frankrijk een goed
imago? Omdat de Parijzenaars aan het eind
van de werkweek de enorme drukte kunnen
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Visie
Beeld: Kris Thielemans

Vrijdag 21 januari
De Grüne Woche in Berlijn is een ontmoetingsplek voor Europese ministers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit alle EU-lidstaten. Nederlands staatssecretaris Bleker maakt
bekend dat er een internationale expertgroep komt, die in kaart brengt welke factoren structureel
een rol spelen in de prijsvorming en de verdeling van
de marges in de varkensketen. Deze groep moet met
voorstellen komen voor een economisch rendabele en
duurzame varkensvleesmarkt.
Ook op andere fronten lijken acties en overleg, zaken
in beweging te hebben gebracht. De coöperatieve
voerleveranciers Agriﬁrm en Rijnvallei kondigen maatregelen aan om de pijn voor klanten-varkenshouders
te verlichten. Agriﬁrm maakt bekend de voerprijs tot
half februari te zullen bevriezen, ondanks oplopende
grondstofprijzen. Zowel Agriﬁrm als Rijnvallei betalen
de korting voor vaste klanten vervroegd uit.
Slachterijen, Vion voorop, tonen zich terughoudend
met prijsverlagingen die ze volgens de ontwikkelingen
op de varkensvleesmarkt zouden moeten aankondigen.
De notering van Vion voor week 3 en 4 daalt weliswaar
met 9 cent per kg, maar dat is een stuk minder dan de
23 cent prijsdaling die Duitse varkenshouders voor hun
kiezen krijgen.

Maandag 24 januari
De Europese Raad van landbouwministers besluit om tijdelijk varkensvlees op te kopen, met als
doel herstel van de sterk gedaalde prijs van varkensvlees in verschillende EU-lidstaten. Wanneer
de tijdelijke opslag begint, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de regeling vier, vijf of
zes maanden gaat lopen.
LTO- en NVV-bestuurders praten met directieleden van supermarktorganisaties en CBL. Over concrete afspraken wordt niets naar buiten gebracht. Annechien ten Have van LTO spreekt over een
gezamenlijk probleem waar elk zijn schouders onder moet zetten.

Woensdag 26 januari
Franse varkenshouders demonstreren in Parijs. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) kondigt aan Belgisch varkensvlees internationaal te gaan promoten. Daarmee wil het
centrum de Belgische varkenssector een positieve stimulans bezorgen.
De aangekondigde particuliere opslagregeling verbetert het sentiment op de Europese varkensvleesmarkt. Dat Rusland de grenzen, ondanks eerdere aankondigingen, niet heeft gesloten voor
Duits varkensvlees, draagt daar ook aan bij. De slachterijen Hilckman en Van Rooi verhogen hun
varkensprijzen met twee cent.

ontvluchten en rust en ruimte vinden op
het platteland. Dat gegeven biedt ook in
Nederland kansen.”
Veerman verkondigt een boodschap die
overeenkomt met die van professor Michiel
Keyzer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. „Alles waar de consument zich druk
om maakt, biedt kansen, ook al lijken het
bedreigingen. Ga voor gezondere varkens

en zet diervriendelijkheid centraal. Voorkom
overproductie en bescherm het product
door etikettering. Richt je niet alleen op
kostprijsbeheersing, dat is maar één afdeling van het bedrijf. Een onderneming heeft
meer afdelingen! ■

Reageren?
e.colenbrander@pigbusiness.nl

Videoreportage Belgische varkenshouders
In België gingen ontevreden varkenshouders als eerste de straat op. Aanleiding voor
het Belgische tv-programma Koppen om bij twee varkenshouders langs te gaan en

Varkenscrisis
Laat me duidelijk zijn: de graan- en sojaprijzen blijven de pan
uitswingen. Voor granen zijn de EU-voorraden nog nooit zo laag
geweest, de groeiende Chinese vraag naar soja duwt de prijs
verder omhoog en speculatie doet er nog een schepje bovenop.
Het effect van grondstofaankoop tegen lagere prijzen van voor
juni ebt langzaam weg en de voedersector is gedwongen door te
rekenen. De voederkosten zijn 30 procent duurder dan vorig jaar
met een varkensprijs die seizoenaal en conjunctureel laag ligt.
Daarenboven zorgt de Duitse dioxinecrisis voor een irreële markt,
slachtvertraging en extra kilo’s in het aanbod. De varkenshouder
staat machteloos. Een fundamenteel probleem blijft dat de boer
niet bij machte is die gestegen kosten door te rekenen in de
marktprijs. Een logische reactie richting slachthuizen is dat de
varkensprijs omhoog moet. Temeer daar het gevoel al langer
leeft dat de Duitse markt prijsbepalend is en dat de grote afzetorganismen Tönnies, Westfleisch en Danish Crown de scepter
zwaaien. Duidelijk is dat er meer prijstransparantie moet komen.
De financiële reserves zijn uitgeput. Vandaag is dit al met meer
dan 20 euro per varken. Aan de poort van het slachthuis staan
schreeuwen lost in wezen niets op.
Wij kiezen voor overleg richting gehele keten evenals met de
Vlaamse en Europese overheden. De toekomst naar 2020 moet
kritisch doorgelicht met oog op structurele maatregelen die de EU
kan financieren conform de aanpak van de High Level Group melk.
Hierbij moeten we in de lage landen echter niet vergeten dat we
vanuit onze exportpositie en het overaanbod op EU-niveau opereren op de wereldmarkt tegen wereldmarktprijzen.
Een hoge productie is een gevolg van de technische vooruitgang
in de sector. De vraag is of de varkenssector niet een beetje
slachtoffer wordt van zijn eigen technisch succes inzake vruchtbaarheid, groei en eindgewicht. Zonder daarover een uitspraak
te doen, zou het niet nuttig zijn voor de sector om eens na te
denken of de zelfvoorzieningsgraad van meer dan 100 procent
in Europa een zegen is dan wel of onze marktprijs kwetsbaarder
is door de gedwongen export op de wereldmarkt. Hierbij moeten
we niet vergeten dat we quasi zonder bedrijfseigen grondstoffen
produceren en kosten van verplichte milieumaatregelen en maatschappelijke eisen ondermeer rond dierenwelzijn het hoogste zijn
zowel binnen als buiten Europa.
Momenteel zoeken we naar een weg om de gestegen voerkosten
door te rekenen in de vleesprijs. Bemoedigend blijft dat de gehele keten de penibele situatie van de producent beseft en bereid
is tot inspanningen. Enkele procentjes in de prijs op de toonbank
kan onze boeren al veel tegemoetkomen.

de consument naar de mening op de acties te vragen.
Bekijk de video op www.pigbusiness.nl

Bart Bohnen
Boerenbond België
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