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De eierprijzen blijven zeker tot volgend jaar Pasen hoog omdat er tot die
tijd een schrijnend tekort aan eieren is. Daarna dalen de prijzen, met de
herfst van 2018 als dieptepunt. Dat voorspellen eierhandelaren en andere
marktspecialisten. „Nu de eierprijzen hoog zijn, wil iedereen zo snel mogelijk
hennen opzetten om hiervan te proﬁteren."

De prijzen van eieren stegen sinds de
start van de fipronilcrisis tot recordhoogte. De NOP-richtprijs voor bruine
scharreleieren van 62 tot 63 gram
steeg vrijdag 24 november naar 11,89
euro per 100 stuks. Het record vóór de
fipronilaffaire dateert van december
2009 met 10,32 euro per 100 stuks. Dat
was nog de oude NOP-notering zonder
toeslagen. Inclusief die toeslag kwam de
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prijs toen op bijna 11,00 euro uit.
Door de fipronilcrisis is er een schrijnend tekort aan eieren in Europa. „In
Europa zijn vanwege de fipronilaffaire
volgens schattingen 20 tot 30 miljoen
leghennen geruimd. Officiële cijfers zijn
hier niet van”, vertelt eierhandelaar
Henk van Hamersveld van Eicom uit
Barneveld. Behalve in Nederland zijn er
ook in Duitsland, België, Polen, Roeme-

nië en Italië hennen geruimd. „De vraag
naar eieren houdt de komende tijd
aan”, voorspelt Van Hamersveld. „In januari komt de vraag vanuit de industrie
naar gekleurde eieren voor Pasen op
gang.” Van Hamersveld verwacht dat de
prijzen van eieren minimaal tot Pasen
volgend jaar dit hoge niveau vasthouden. „Afhankelijk van het herbevolken
van door fipronil besmette stallen en
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 „In Nederland, België, Duitsland, Polen, Roemenië en Italië
zijn hennen geruimd vanwege
fipronil. Waarschijnlijk meer dan
wij denken. Dat zorgt voor een
unieke situatie waardoor er een
schrijnend tekort aan eieren is”,
stelt Jan Willem Lagerweij.

mogelijke uitbraken van vogelgriep
zullen daarna de eierprijzen langzaam
en later sneller dalen”, voorspelt de
eierhandelaar. „Wanneer er door uitbraken van vogelgriep veel leghennen
geruimd worden of het herbevolken
van stallen langer duurt omdat stallen
niet fipronilvrij te krijgen zijn, dan
blijven de eierprijzen ook volgend jaar
zomer hoog.”

Diep dal
Eierhandelaren Léon Clemens van
Omega Food en Henry Regelink van de
West-Duitse eierhandelaar Eifrisch en
voorzitter Jan Willem Lagerweij van de
NOP-noteringscommissie kunnen zich
vinden in de visie van Van Hamersveld.
Al kan de prijsdaling na Pasen ook heel
snel gaan, volgens Clemens. „Nu de eierprijzen hoog zijn, wil iedereen zo snel
mogelijk hennen opzetten om hiervan
te profiteren. Ook worden koppels –
indien mogelijk – langer aangehouden.
Over vier maanden is het Pasen. Ik verwacht dat tegen die tijd veel stallen herbevolkt zijn en de eierproductie weer
op peil is. Dan is het na Pasen – wanneer
de vraag naar eieren wat afneemt – snel
gedaan met de hoge prijzen”, analyseert hij. „Gemiddeld worden er in
de EU 350 tot 360 miljoen leghennen
gehouden. Nu nog maar 330 tot 340
miljoen; 20 tot 30 miljoen minder. Dat is
toch ruim 7 procent minder.”
Volgens Lagerweij moeten leghennenhouders, die hun eieren op basis
van de vrije marktprijs verkopen, nu
een financiële buffer vormen. „De
geschiedenis leert namelijk ‘hoe hoger
de piek, hoe dieper het dal’. Dat zag

je in 2003 en in 2012 ook.” In 2010 en
2012 bouwden Nederlandse en Duitse
leghennenhouders hun stallen massaal
om van legbatterij naar scharrel en in de
andere EU-landen van traditionele kooi
naar verrijkte kooi. Destijds verwachtte
iedereen dat de hoge eierprijzen langer
aan zouden houden. Maar binnen een
paar maanden daalden de prijzen snel
met 2013 als groot dieptepunt. Of de
tweede helft van 2018 en 2019 rampjaren voor leghennenhouders worden,
durft Lagerweij net als de drie eierhandelaren niet te voorspellen. Dat hangt
van veel factoren af. Tijdens de vogelgriepuitbraken van 2015 kozen Amerikaanse voedingsmiddelenbedrijven bij
het maken van producten zoals beschuit
of mayonaise, deels voor een andere
receptuur omdat ze eieren te duur
vonden. Een gedeelte van die voedingsmiddelenbedrijven is niet teruggeschakeld naar eieren. Daardoor verloor de
Amerikaanse eiersector marktaandeel
op die markt. Zoiets kan in Nederland
ook gebeuren, volgens Lagerweij.
Regelink is hier minder bang voor. „In
het verleden zijn er wel eens eieren uit
de Verenigde Staten geïmporteerd voor
het maken van eipoeder. Maar de kwaliteit daarvan is minder dan van Nederlandse eieren.” Zijn werkgever Eifrisch is
bovendien niet van plan om Oekraïense
eieren te importeren. „We kunnen onze
afnemers niet uitleggen waarom we
Oekraïense legbatterij-eieren in onze
eiproducten gebruiken. Ik kan niet voor
collega-bedrijven spreken, maar ik verwacht dat velen net zo denken.”
Lagerweij is het daar niet mee eens.
„De Nederlandse eiproductenindustrie
exporteert wereldwijd. In Japan is die-
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renwelzijn geen issue. Japanse bedrijven
willen goede eiproducten die zo goedkoop mogelijk zijn. Oekraïense maar
ook Zuid-Europese landen zoals Spanje
kunnen daarop inspelen waardoor
Nederland mogelijk een markt gaat verliezen. Aan de andere kant zien we dat
steeds meer gebruikers van eiproducten,
ook in bijvoorbeeld Frankrijk, scharreleieren als grondstof eisen en daar kan
Nederland van profiteren.”

Sentiment
De huidige hoge prijzen zijn volgens Lagerweij niet alleen een gevolg van vraag
en aanbod, maar ook van marktsentiment. „De industrie ging veel eieren
kopen omdat men bang was dat ze de
week erop er niet meer waren. Die extra
vraag naar eieren, stuwt de prijs omhoog”, legt Lagerweij uit. Bij extreem
lage eierprijzen gebeurt volgens hem
het omgekeerde.
De huidige situatie is volgens Clemens
geen goede zaak. „Een aantal bedrijven dat eieren verwerkt kan de hoge
eierprijzen niet betalen en dreigt om te
vallen. Wanneer er echt bedrijven failliet gaan, is dat een slechte zaak voor
de hele eierketen omdat er dan minder
afnemers zijn. Iedereen is gebaat bij
stabiliteit.”
Tekst: Tom Schotman
Beeld: Susan Rexwinkel
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Heeft u vragen en/of opmerkingen
neem dan contact op met onze
redactie via redactie@pluimveeweb.nl
of tel. 0314 - 62 64 38
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