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Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van juli 1998 is de berekende kostprijs van een
big f I I7,30. De berekende kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,42. De kostprijzen
zijn berekend op basis van de actuele voerprijzen en op basis van de technische en economische resultaten van 1997.
Het Landelijk Biggenprijzenschema wordt tweemaal
per jaar uitgegeven door LTO Nederland. De in het
Biggenprijzenschema berekende richtprijs is als
gevolg van het structurele biggenoverschot voor de
praktijk minder van belang geworden, De onderliggende kostprijsberekening is daarentegen belangrijker. Deze kostpnjsberekening biedt inzicht in de
(voortgang van de) kosten in de varkenshouderij.
Bij de kostprijsberekeningen voor één big en voor
één kg varkensvlees wordt een evenredige verdeling
van winst en verlies tussen zeugenhouder en vleesvarkenshouder nagestreefd op basis van gei’nvesteerde arbeid en kapitaal. Op basis van deze relatie
komt het Biggenprijzenschema tot stand, waarin bij
een bepaalde vleesprijs (basisnotering) een bepaalde biggenprijs is af te lezen (= wekelijkse richtprijs).
De wekelijkse richtprijs is een voortdurende referentie waaraan de marktprijzen worden getoetst.

Ook de overige kosten zijn afgenomen. De mestkosten, als onderdeel van de overige kosten, zijn
gebaseerd op de gegevens van 1996. De betreffende gegevens van 1997 zijn immers belnvloed door
de varkenspest.
In de vleesvarkenshouderij zijn een aantal schijnbaar
toegenomen kosten met name het gevolg van de
herziening van de omrekening van de kosten per
jaarvarken naar de kosten per afgeleverd varken.
Deze omrekeningsfactor wordt vanaf heden gecorrigeerd voor het uitvalspercentage, met als gevolg
een schijnbaar lagere omzetsnelheid. In de bundel
KWantitatieve INformatie Veehouderij (kortweg
KWIN-Vee) wordt deze voor het uitvalspercentage
gecorrigeerde omzetsnelheid aangeduid als het aantal afgeleverde varkens per varken per jaar.
De afleveringskosten per afgeleverd vleesvarken zijn
aanzienlijk gestegen als gevolg van de toegenomen
premie C.B.S. en heffing P.V.V.

De kostprijsberekening is gebaseerd op gegevens
uit de Technische Economische Administratie 1997
(TEA-2000) waarbij de gegevens van die bedrijven
die mogelijk door varkenspest zijn belnvloed, zijn
vervallen. De voerprijzen zijn de LEI-prijzen van eind
mei 1998 die naar netto betaalde prijzen omgerekend zijn.
Als gevolg van de veranderingen in de af te dragen
werkgeverspremies (met name WAO) zijn de
berekende loonkosten voor de ondernemer gestegen. Daarmee zijn ook de arbeidskosten gestegen,
Het ten opzichte van 1996 lagere gemiddelde rentepercentage heeft de rentekosten doen afnemen.
Hierdoor zijn in zowel de zeugen- als vleesvarkenshouderij ook de huisvestingskosten afgenomen. Bij
de berekening van de huisvestingskosten zijn tevens
het onderhouds-en afschrijvingspercentage herzien.
De lage voerprijzen hebben zowel in de zeugen- als
vleesvarkenshouderij geleid tot lagere voerkosten.

In de zeugenhouderij worden de toegenomen arbeidskosten en kosten nevenomzet ruimschoots
gecompenseerd door de lagere huisvestings-, voer-,
rente- en overige kosten. Bij 2 I ,5 biggen per zeug
per jaar is de kostprijs van een big uiteindelijk
gedaald van f I I7,75 naar f I I7,30.
De kostprijs per kg varkensvlees is relatief sterker
gedaald en wel van f 3,5 I naar f 3,42. Dit is het
gevolg van de lagere totale kosten per afgeleverd
varken, in combinatie met een toename van het
gemiddeld geslacht gewicht van 88 naar 89 kg.

Kosten varkensheffing
Besloten is om bij de kostprijsberekening in het
Biggenprijzenschema van juli 1998 nog geen kosten
van de varkensheffing te verrekenen. De varkens-
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heffing moet pas betaald worden in de maanden
(januari, februari) volgend op het boekjaar waarvan
de boekhouding wordt afgesloten. Immers, pas dan
is het aantal heffingseenheden te berekenen. Dit
betekent dat de gemiddelde kosten van de varkensheffing pas tot uitdrukking zullen komen in de
TEA-gegevens van 1998 en wellicht zelfs pas in de
gegevens van 1999. Aangezien de kostprijsberekeningen in het Biggenprijzenschema gebaseerd wor-

den op de TEA-gegevens van een reeds afgesloten
boekjaar (= nacalculatorische kostprijsberekening),
zal het effect van de varkensheffing op de kostprijs
op zijn vroegst in het Biggenprijzenschema van juli
1999 merkbaar zijn. Bij voorcalculatorische kostprijsen/of saldoberekeningen ofGel bij het opstellen van
begrotingen moet overigens wel rekening gehouden worden met de kosten voor de varkensheffing
(zie: KWIN-Vee I998- 1999). n

Tabel I : Kostprijs per gemiddeld aanwezige zeug en per afgeleverd vleesvarken van januari en juli 1998
Vleesvarken
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