Actuele BestPigletPrice-notering
De Bestpigletprice moet vanaf oktober de NVV-notering en Beursprijs voor
biggen vervangen. Sinds halverwege september wordt er een zogenaamde
schaduwprijs gepubliceerd, zodat op 5 oktober de nieuwe prijs van de
biggennotering niet als een totale verrassing de markt overvalt.
Kijk voor de actuele prijs op www.pigbusiness.nl

BestPigletPrice start 5 oktober:

DCA: ʻWe gaan geen
wensprijzen gebruikenʼ
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Op 5 oktober wordt de nieuwe biggenprijsnotering gepubliceerd.
Jan Schuttert, voorzitter van de adviescommissie BestPigletPrice,
heeft hoge verwachtingen. „Dit gaat een succes worden. We doen er
alles aan om tot een open, transparante en volledige prijsnotering
te komen die ook de jaarlijkse biggencylcus gaat sturen.”

Varkenshouders en handelaren hebben in
de afgelopen weken al een voorproefje
kunnen nemen van de BestPigletPrice.
Sinds halverwege september werd er een
zogenaamde schaduwprijs gepubliceerd (31
euro op maandag 21 september), zodat op
5 oktober de nieuwe prijs van de biggennotering niet als een totale verrassing de markt
overvalt. De BestPigletPrice is een initiatief
van Vee & Logistiek Nederland en DCA functioneert als onafhankelijk marktmeester, die
wordt geadviseerd door een adviescommissie. De commissie bestaat uit vijf handelaren,
een vermeerderaar en een vleesvarkenshouder met ieder een plaatsvervangend lid.
Uit de expertise, ervaring en marktkennis
van zowel de adviescommissie als DCA
wordt na een vergadering elke maandag
vanaf 5 oktober de biggenprijs om 17:00
uur genoteerd. „De nieuwe notering is een
initiatief van een aantal handelaren”, zegt
Bonne van Dam, beleidsmedewerker bij Vee
& Logistiek Nederland, en als zodanig bij
het project BestPigletPrice betrokken is. „De
notering staat los van de NVV-notering die
op 1 oktober is gestopt, maar komt eigenlijk
ter vervanging van de biggenbeursprijs. Nederland heeft nu wel één biggennotering. We
hebben een soort katalysatorrol gespeeld in
het tot stand komen van de nieuwe notering.
We willen onszelf echter ook meteen weer
op afstand zetten. We kunnen en mogen
niet verantwoordelijk zijn voor de notering.
Dat moet een onafhankelijke partij doen, die
geen belangen in de markt heeft. Die organisatie is DCA en wordt wekelijks geadviseerd
door een klankbordgroep ofwel de adviescommissie.”
De ambities zijn groot. Niet alleen moet er
een deugdelijke prijsnotering komen die de
waarde van de big goed inschat; het doel is
ook om de kwaliteit van de big te verbeteren

en vraag en aanbod beter op elkaar af te
stemmen. „We wilden meer regie over de
biggenprijs als handelaren”, vertelt varkenshouder en handelaar Jan Schuttert. Hij is
voorzitter van de adviescommissie. „Daarom
hebben wij dit initiatief genomen. Daarnaast
bestond er de behoefte om de jaarlijkse biggencyclus te sturen. In het voorjaar hebben
we meer biggen nodig dan in het najaar.”
„Als je nu naar de cijfers kijkt, zie je dat juist
in het eerste halfjaar 47 procent van de
biggen wordt aangeboden en in het tweede
halfjaar 53 procent. We willen meer biggen in
het voorjaar.

Bigkwaliteit
Een andere reden om de BestPigletPrice
te introduceren, is om de kwaliteit van de
biggen te verbeteren. Door op kwaliteit te
belonen, hopen we de vermeerderaars te stimuleren om betere biggen af te leveren. Dat
is niet alleen goed richting de Nederlandse
vleesvarkenshouders, maar ook wat betreft
de export. Op dit moment verliezen we terrein in de export en dat moet veranderen.”
Schuttert verwacht dat de ambities haalbaar
zijn en dat BestPigletPrice succesvol wordt.
De standaardbig met allerlei toeslagen
moet zorgen voor een echte stimulans. „Wie
een betere big aﬂevert, krijgt meer geld.
Vermeerderaars kunnen nu ook naar een
investeerder stappen met bijvoorbeeld het
plan om over te schakelen van drie weken
naar vier weken spenen of in plaats van
een kunststof vloer een betonnen vloer te
gebruiken. Men ontvangt hier meer geld
voor. Gezien de positieve reacties uit mijn
omgeving van zowel vermeerderaars als
vleesvarkenshouders verwacht ik dat dit een
succes wordt. Maar de prijsnotering moet
dan wel door de sector worden gedragen.”
Een aspect om dat te waarborgen, is de

aanwezigheid van twee varkenshouders in de
adviescommissie. De varkenshouders zijn al
wel benaderd, maar bij het ter perse gaan
van deze editie nog niet ofﬁcieel bekendgemaakt. De rol van de varkenshouders is om
hun oordeel te geven over de handel en prijzen, samen met vijf handelaren. Schuttert:
„De rol van de varkenshouders is gelijkwaardig. Ze moeten zorgen voor draagvlak bij de
varkenshouders en input vanuit de varkenshouderij. Het is daarom belangrijk dat ze zijn
vertegenwoordigd in de adviescommissie.”
„De handelaren bestaan uit een brede
groep die door heel Nederland actief is en
zowel nationaal als voor de export biggen
verhandelen. De varkenshouders geven hun
eigen gevoel en ervaring. Samen met de vijf
handelaren wordt er een eenduidig en unaniem advies aan DCA gegeven op basis van
de laatste ervaringen en ontwikkelingen. DCA
kan daar van afwijken, maar als wij ons werk
goed doen, is daar geen reden toe.”

Draagvlak en betrouwbaarheid
Een essentieel onderdeel van de adviescommissie om draagvlak en betrouwbaarheid
te creëren, is de bijeenkomst elk half jaar
waar iedereen welkom is om zijn feedback
te geven over de BestPigletPrice. De eerste
keer op 9 november in Putten.„We kunnen
dan ter verantwoording worden geroepen.
Dit is een open en transparante manier van
werken en moet er voor zorgen dat iedereen
in de notering gelooft.”
Voor handelaren is niet de hoogte van de
prijs bepalend, maar de kwaliteit van de big.
Het is allemaal boerengeld wat rond gaat.
Een vleesvarkenshouder wil een lage prijs
en een vermeerderaar een hoge. Handelaren hebben minder belang in deze hoogte
van de prijs, maar we moeten wel rekening
houden met de prijzen in het buitenland om X
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