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markt is Frankrijk (30,3% van de totale
EU-export), gevolgd door Portugal (21,7%) en
Italië (13,3%). 72,2% van de EU-export betreft
vlees. De totale exportwaarde steeg naar
€ 3,327 miljard (+2,5%). De import nam toe
met 18,8% tot 216.425 ton. Hierbij kwam
216.049 ton uit andere lidstaten (+18,9%) en
slechts 376 ton uit derde landen (- 25%).

Interporc

De Spaanse varkenssector
in vogelvlucht
Spanje blijft een toonaangevende speler
binnen de varkenshouderijsector. Het land
staat tweede op Europees niveau en op de
vierde plaats wereldwijd. Uit cijfers gepubli
ceerd door het ministerie van Landbouw,
Voedsel en Milieu, blijkt dat in 2013 de
eindproductiewaarde van de sector € 6,27
miljard bedroeg, tegenover € 5,83 miljard in
2012. De varkenshouderij heeft een aandeel
van 39,3% in de totale Spaanse veehouderij en
14,2% in de totale agrarische eindproductie.
Varkensvlees genereert ook de hoogste
omzet binnen de voedingsmiddelen- en
drankenindustrie met een omzet van meer
dan € 19 miljard, goed voor 22% van de totale
Spaanse voedingsmiddelensector.

Varkensvlees in Spaanse supermarkt.
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De varkensvleessector is
goed voor 22% van de
totale voedingsindustrie in
Spanje. Hieronder de
belangrijkste
ontwikkelingen op
import- en exportgebied.

In 2013 bedroeg het totaal aantal varkens
25,6 miljoen (+1,6%), waarvan 1,8 miljoen
behoren tot het Iberische ras. Het aantal witte
varkens groeit al tien jaar niet meer, maar er
is wel een sterke stijging geconstateerd in de
gemiddelde grootte van de varkenshouderijen.
Deze is gestegen van 719 zeugen per land
bouwbedrijf in 2007 naar 986 in 2012.
De productiviteit is eveneens toegenomen;
het aantal biggen per zeug is gegroeid van
7 in 1992 naar de huidige 26,5. Het huidige
aantal varkenshouderijbedrijven bedraagt
85.449 en dat is 14% minder dan in 2007.
Opvallend was in 2013 de stijging van de

varkensimport met 115%, tot 732.230 dieren
en een gewichtstoename van 75,4% tot
28.864 ton. De export van levende dieren
daalde met 6% tot 1,41 miljoen.

Minder productie, hogere consumptie
De varkensvleesproductie daalde met 0,77%
naar 3,439 miljoen ton. Het aantal geslachte
dieren nam af met 0,37%. De gemiddelde
prijs van levende varkens liep met 2,73% op
tot € 1,37 per kilogram, nadat deze in 2012
al met 9,57% omhoog was geschoten.
De huishoudelijke consumptie van varkens
vlees verbeterde enigszins. De consumptie
van vers vlees bedroeg 502.978 ton en die
van verwerkte producten 581.698 ton.
De consumptie per hoofd steeg van 47 kilo
in 2012 naar 48,3 kilo in 2013.

Lichte exportdaling
De export daalde met 3,6% en kwam uit
op 1,35 miljoen ton. Deze daling kwam
voornamelijk door de afgenomen afzet in
derde landen, te wijten aan het Russische veto.
Bij de export naar derde landen betreft het
48% vlees, gevolgd door slachtafval met
35,8%. Andere belangrijke Spaanse partners
zijn China en Hong Kong.
De export naar de EU-lidstaten nam met bijna
2% toe tot 1,07 miljoen ton. De belangrijkste

De Spaanse belangenorganisatie voor
varkensproducten Interporc is het
‘Project Nul Listeria’ gestart. Het gaat hier
om het uitbannen van listeria in gedroogde
vleesproducten. Hiermee is een investering
gemoeid van € 1,2 miljoen gedurende drie
jaar. Twee andere relevante projecten zijn
een plan voor de controle en preventie van
PRRS en een plan gericht op de bestrijding
van salmonella in bedrijven, transport en
slachthuizen.

Toekomst
Afgezien van het Russische invoerverbod,
zullen de toekomstverwachtingen van de
sector onderhevig zijn aan verschillende
factoren. Naast de nieuwe richtlijnen uit
Brussel, onder andere die verband houden
met het dierenwelzijn tijdens het slachten
en de striktere voorschriften inzake de
etikettering van producten, spelen er op
nationaal niveau twee belangrijke kwesties.
Aan de ene kant zijn er de gevolgen die de
hervorming van de energiewet, en daarbij
het verdwijnen van de premies voor
hernieuwbare energie, zal hebben op de
mestverwerkingsfabrieken. Anderzijds
bestaat de kans op een mogelijke stijging
van de btw op diverse voedingsmiddelen,
waaronder vlees- en vleesproducten.
Tineke Zwitser, landbouwraad Madrid

Arno van de Laar, regiodirecteur Europa TOPIGS:

“R&D is onze sleutelfactor”
“De fokkerij-industrie
consolideert, dat bete
kent dat er groeikansen
zijn in alle landen waar
jij een marktaandeel
hebt, zeker als je onder
de 50% zit”, zegt Arno
van de Laar, regio
directeur Europa bij
Topigs.

De cijfers van Topigs zijn indrukwekkend.
Een jaarlijkse productie van meer dan
1,25 miljoen jonge zeugen, 7 miljoen tubes
sperma. Een gevarieerde reeks beren en idem
zeugen.
Van de Laar benoemt de drie poten van
Topigs. Dat zijn genetica, kunstmatige
inseminatie (KI) en research and develop
ment (R&D). “En het laatste bepaalt je
toekomst als bedrijf, of en hoe je onder
scheidend kunt zijn”, zegt hij. De afgelopen
vijf jaar heeft Topigs steeds een half miljoen
extra in R&D gestoken, met als doel de
genetische vooruitgang te versnellen.
Thans zijnde R&D-kosten 10,6 miljoen
per jaar, 10% van de omzet. In Beuningen
staat het onderzoekscentrum en grotere
(productie)vestigingen in het buitenland
hebben soms een eigen R&D-tak of nauwe
banden met onderzoek in het desbetreffende
land. Net zoals Topigs die in Nederland
onderhoudt met Wageningen UR.
Van de Laar: “De consolidatie die plaatsvindt,
gebeurt omdat de R&D-kosten leidend
worden in het bedrijfsproces. Als Topigs zijn
we marktleider in Europa en wereldwijd
tweede. Verkoopkantoren en gelicentieerde
productielocaties hebben wij in 20 landen.
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De Amerikaanse varkens
houderij behoort in omvang
tot de wereldtop. Met een
productie in 2013 van bijna
11 miljoen ton staat de
Verenigde Staten op de derde
plaats achter China
(56 miljoen ton) en de Euro
pese Unie (22 miljoen ton).

In Latijns-Amerika richt het bedrijf zich
verder op Argentinië en Chili.

Nut en noodzaak van de landbouwraad
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De Duitse markt vraagt om een bevleesd
West-Europees eindproduct; men is er
minder gericht op verwerking. Frankrijk is
een markt die vanwege de trots op het eigen
product niet gemakkelijk is. Spanje kent veel
minder een eigen varkenssector. De inter
nationale concurrentie is er groot, met
Topigs als tweede speler. Het bedrijf dekt

De VS is een relatief kleine importeur van
varkensvlees. In 2013 werd 0,3 miljoen ton
geïmporteerd, met name uit Canada
(driekwart van de import), op grote afstand
gevolgd door Denemarken, Nederland,
Mexico en Polen.

Bijna alle varkenshouders in de VS produceren
op basis van gemaakte afspraken over de
kwaliteit en hoeveelheid in een bepaalde
periode. Een groot gedeelte van deze
contractproductie (40%) geschiedt aan de
hand van productiecontracten waarbij de af te
leveren hoeveelheid, kwaliteit en basisprijs
vastgesteld zijn. Alle bedrijfsrisico’s worden
overgedragen, de integrator zorgt voor
varkens, voer en andere services - de varkens
houder voor gebouwen, arbeid en mestafvoer.
Daarnaast wordt door veel bedrijven ook
gewerkt met marketingcontracten.
Hierbij worden ook afspraken gemaakt over
de af te leveren hoeveelheid en kwaliteit in
een bepaalde periode, maar heeft de
varkenshouder meer vrijheid met de input- en
productiekeuzes en uiteindelijke prijs
bepaling. Hierdoor kan de varkenshouder
lagere kosten en hogere opbrengsten creëren.
Beide contractvormen zijn echter vanuit de
integraties gericht op gegarandeerde aanvoer
richting de slachterij, om zo het afzetrisico
van de slachterijen te verkleinen en de
rendementen van de slachterij te verhogen.

Productie

Miljoen ton
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Van de Laar geeft aan dat 70% van de omzet
wordt verdiend in het buitenland en dat een
derde van de buitenlandse omzet wordt
gerealiseerd in de zogenoemde derde landen.
Waar zit volgens hem de grootste groei?
“We zijn overal aanwezig waar veel varkens
zijn. China heeft de helft van alle varkens ter
wereld. Varkensvlees is daar een basisbehoefte.
Alleen, het is niet een gemakkelijke markt.
Het komt aan op de kwaliteit van je product,
en daarom is je R&D een sleutelfactor.”

Net voor het ter perse gaan van het
artikel maakte Topigs bekend te gaan
fuseren met het Noorse Norsvin.
Beide bedrijven voegen hun
internationale activiteiten samen tot
een nieuwe organisatie met de naam
Topigs Norsvin. De fusie resulteert in
een wereldwijde toonaangevende
varkensfokkerijorganisatie, met een
jaarlijkse omzet van meer dan 130
miljoen euro. Het bedrijf heeft het
grootste budget voor R&D in haar
sector. Het hoofdkantoor van Topigs
Norsvin staat in Vught, Nederland.
Dit heeft als gevolg dat de informatie
in dit artikel op punten ingehaald is
door dit nieuwe feit.
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Internationale markt

Import

In de varkenshouderij is een groot deel
van de bedrijven in handen van de grote
vleesverwerkingsintegraties, waarbij de
top-5 een marktaandeel van circa 75%
heeft. De grote verticale integraties in
de Amerikaanse varkenshouderij zijn
achtereenvolgens Smithfield, Tyson, JBS,
Cargill en Hormel. Smithfield is recent
overgenomen door het Chinese bedrijf
Shuanghui (nu WH Group). JBS is
‘Braziliaans’.

Structuur en bedrijfskarakteristieken
Noors-Nederlandse fusie
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‘We zijn overal aanwezig
waar varkens zijn’

Varkensvleesproductie, -export
en -import
Export

In Rusland heeft Topigs de markt geopend.
“Daar blijf je continu bezig, omdat het zo’n
groot land is, met een professionele zeugen
stapel van meer dan 1 miljoen dieren.
We zijn nu aan het groeien en dat kost tijd”,
zegt Van de Laar. In de visie van Topigs moet
de buitenlandse activiteit bijdragen aan de
R&D-kosten, die nodig zijn om het fok
programma te realiseren. Ontwikkeling in
het buitenland is dus van belang voor de
Nederlandse sector.

Qua export scoort de Verenigde Staten ook
relatief hoog. In 2013 was het land volgens
de USDA/FAS/Office of Global Analysis,
Livestock & Poultry: World Markets and Trade
de belangrijkste exporteur van varkensvlees
met een volume van 2,3 miljoen ton,
op de voet gevolgd door de EU (2,2 miljoen
ton). De Amerikaanse export ging in 2013
vooral naar Japan, Mexico, Canada, China en
Zuid-Korea. De EU is slechts een kleine
afnemer van Amerikaans varkensvlees.

De import uit Nederland is groeiende.
In 2008 werd nog slechts voor een bedrag
van $ 9 miljoen geïmporteerd uit ons land,
in 2013 was dit al opgelopen tot $ 25 miljoen.
Het betreft hier met name ‘ribben’ en
‘buiken’. De export van Amerikaans
varkensvlees naar Nederland is, met een
waarde van $ 3,5 miljoen in 2013, relatief
laag.

Hans van der Lee
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Met die genetische database geven wij elk
dier een ‘fokkerijwaarde’ en koppelen die
vervolgens met sperma of dieren, om
uiteindelijk onze nucleusbedrijven
wereldwijd te koppelen.”

Topigs heeft verschillende soorten beren
in zij pakket. Op de Italiaanse markt, waar
onder andere de beroemde parmaham wordt
geproduceerd, past de Noord-West-Europese
eindbeer niet. Daar is een beer nodig die
meer vet heeft. In de Angelsaksische landen
is bacon een veelgevraagd artikel. Topigs
beschikt over een beer die is geoptimaliseerd
voor de baconproductie.
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Dat is gekoppeld aan ons onderzoekscentrum.
Onze genetische database bevat gegevens van
28 miljoen dieren en is daarmee de grootste
ter wereld.

Arno van de Laar is desgevraagd positief
over zijn contacten met de landbouwraden
Martijn Homan, Marinus Overheul en
destijds Suzanne van Tilburg. Hij vindt de
landbouwmensen op de Nederlandse
ambassades onmisbaar. “Wij koppelen onze
landenmanagers aan de landbouwraden.
Want het gaat erom dat zíj het contact
hebben, niet wij hier in Nederland. En daar
komt ook business uit. Ik vraag mij wel af
hoeveel de overheid eraan gelegen is om dit
netwerk in stand te houden. Heeft men goed
door dat het ontzettend veel bijdraagt?”

Amerikaanse varkenshouderij:
stagnerend én winstgevend

In de VS worden circa 70 miljoen varkens
gehouden. De varkenssector is sterk
geconcentreerd in het midden van de VS.
Niet alleen bevinden de meeste varkens zich
in deze regio van het land, ook bevinden zich
hier de meeste varkenshouderijen. Vestiging
dichtbij de ‘voerbronnen’ ligt hieraan ten
grondslag. De staat met de meeste varkens
en varkensbedrijven is Iowa. Hier worden in
totaal ruim 19 miljoen varkens gehouden
op 6500 bedrijven. In Utah bevinden zich
de grootste bedrijven, met een gemiddelde
bedrijfsomvang van 26.000 varkens. Met een
totaal aantal van 29 is het aantal bedrijven
hier wel een stuk lager. De vier grootste
‘varkensstaten’ Iowa, Minnesota, North
Carolina en Illinois vertegenwoordigen
meer dan 60% van de varkensstapel in de VS.

Dierenwelzijn
In de VS speelt het debat over dierenwelzijn
zich af op het niveau van de staten. Ngo’s en
grote supermarkt- en restaurantketens
oefenen ook in toenemende mate druk uit
op de commerciële dierhouders om meer
rekening te houden met bepaalde aspecten
van dierenwelzijn. De VS loopt op dit terrein
echter nog steeds achter op de EU en zeker
op Nederland.

Jaargang 40 | Nummer 6 | juni 2014 | Special varkenssector

heel Spanje met een KI-netwerk en is
daarin marktleider. Verder de BRICS-landen
nalopend, vertelt Van de Laar over Brazilië:
“Het land doet mee op wereldmarkt.
Het is een moeilijk land. We hebben daar
een vestiging en timmeren er hard aan de
weg. Ook de valutaproblematiek speelt ons
parten.” India ziet hij op langere termijn als
een interessante markt. “Er zijn daar 200
miljoen mensen die varkensvlees eten.”
In Zuid-Afrika is Topigs marktleider .

