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KWIN Veehouderij
bestaat 25 jaar

Wilbert Hilkens, sectormanager
veehouderij bij ABN Amro:
“Wij gebruiken de KWIN Veehouderij
bij de beoordeling van de kredietaanvragen van veehouders. De KWIN geeft
informatie over de toekomstige prijzen
en rendementen. Voor ons is het de
belangrijkste leidraad voor het doen
van prognoses.” Hilkens is inmiddels
zelf acht jaar betrokken bij het opstellen
van de KWIN voor de varkens-, vlees
kuikens-, hennen- en vleesveehouderij.
“De voerwinst en de saldi zijn voor ons
het meest relevant. De trends die wij acht jaar geleden voorspelden,
blijken nu redelijk uit te komen. Dat geeft aan dat de KWIN betrouwbaar is.”

De eerste versie dateert van 1989-1990 en in augustus zal de nieuwste editie verschijnen. De KWIN
Veehouderij bestaat daarmee 25 jaar. Met projectleider Izak Vermeij, onderzoeker bij Livestock Research
van Wageningen UR wordt teruggekeken, maar ook vooruit geblikt. De KWIN voorspelt immers de
opbrengsten en kosten voor de komende tien jaar.

K

WIN (Kwantitatieve Informatie)
Veehouderij vindt jaarlijks zijn
weg naar ongeveer 2.100
gebruikers. Zo’n 1.500 gebrui
kers kiezen voor het vertrouwde
boek en 600 geven de voorkeur aan de digitale
versie. Met name banken, accountantskantoren,
makelaars, taxateurs, overheden en onderwijs
instellingen gebruiken de KWIN voor hun begro
tingen, bedrijfsvergelijkingen en taxaties, weet
Vermeij. Daarnaast gebruikt de overheid de
cijfersvoor onder meer de Garantstelling
Landbouw, BBZ (Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen) en noodfondsen.
In de KWIN Veehouderij staan per diersector
de actuele prijzen, saldoberekeningen en de
verwachtingen voor de kosten en opbrengsten in
de komende tien jaar. De inschattingen worden
gemaakt met een breed team van zo’n 15 tot 20
deskundigen per sector.

Trends voorspellen
Het deskundigenteam voorspelt de prijzen voor
de komende tien jaar op basis van historische
trends en recente marktontwikkelingen. Volgens
Vermeij zijn de meeste voorspellingen tot nu
toe redelijk uitgekomen. Alleen bij vleeskuikens
stegen de voerwinsten in het verleden meer
dan was ingeschat.
Inmiddels beschikt Vermeij over een grote
database met prijzen, vanaf 1989. Wat zijn de
trends van de afgelopen 25 jaar? Opvallend is
dat verschillende prijzen in 2013 op een verge
lijkbaar of zelfs lager niveau verkeren als toen
tertijd. Zo wordt voor een big nu minder
betaald dan in 1989. Dat is verrassend aan
gezien sprake is van een forse stijging van de
voerprijzen. “De voerprijzen hebben ook een
lange periode laag gelegen”, weet Vermeij.
En de melkprijs schommelt al decennia rond
32 cent (zie grafieken 1 t/m 3).

Wat zijn de prijsverwachtingen voor de komen
de tien jaar? Vermeij: “Wij verwachten voor de
komende jaren een iets hogere melkprijs, al is
het lastig om in te schatten wat het effect zal
zijn van het wegvallen van de melkquotering in
2015.” Maar naast de betere melkprijs, gaat de
KWIN ook uit van een verdere stijging van de
voerkosten met over de hele linie zo’n 2 euro
per 100 kilogram. En voor de varkenshouderij
worden gemiddeld iets betere biggenprijzen en
hogere vleesprijzen verwacht. Maar financieel
zal de situatie er voor veehouders niet op voor
uit gaan. De inkomens blijven onder druk
staan, maar voor bedrijven met betere resul
taten dan het gemiddelde, is er wel beleg op
de boterham.

Cor Bruns, manager Agrarisch bij ING:
“Wij gebruiken de KWIN onder andere
bij investeringsaanvragen en bedrijfsovernames. Het is een goede bron, die
licht conservatief begroot. Dat geeft een
betrouwbare schatting die achteraf niet
te ambitieus blijkt. Verder is het voor
klanten erg belangrijk dat iedereen met
dezelfde uitgangsprijzen rekent, dat
maakt de offertes onderling vergelijkbaar. Het zou niet goed zijn voor klanten
als de ene bank rekent op basis van een
toekomstige melkprijs van 35 cent en de andere bank met een melkprijs van 34 cent.”

I zak ver m ei j

Presentatie 25e KWIN op 30 augustus

Wetenschapper Izak Vermij en ‘zijn’ bekende reeks.

Dit jaar verschijnt de 25e uitgave van de KWIN. Alle reden voor een
feestelijk KWIN-event. Diverse sprekers zullen hun visie geven op
de ontwikkelingen in de sector en het belang van kwantitatieve
data. Op 30 augustus wordt de 25e KWIN Veehouderij in het hoofdkantoor van ING (Amsterdam) gepresenteerd.
Wilt u hierbij aanwezig zijn, neem dan contact op met Izak Vermeij,
via e-mail: izak.vermeij@wur.nl.
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Melkprijs tijdens 25 jaar KWIN.

Biggenprijs tijdens 25 jaar KWIN.

Voerprijs biggen tijdens 25 jaar KWIN.
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De eerste KWIN-editie dateert van 1989 en is uitgebracht door de
toenmalige Consulentschappen van het ministerie van Landbouw.
Tegenwoordig wordt de KWIN verzorgd door Livestock Research van
Wageningen UR; Izak Vermeij is inmiddels dertien jaar als inhoudelijk
deskundige en later ook als projectleider betrokken bij de samenstelling ervan. De uitgave wordt mede gefinancierd door de productschappen Zuivel en Vee, Vlees en Eieren, en het ministerie van Economische Zaken.
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