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EERSTE KWARTAAL VLEESKUIKENS: RESULTATEN VERBETERD, MAAR NOG WEINIG
INKOMEN
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De in 2006 gedaalde productie van kuikenvlees in Nederland en de EU, bleef in de eerste maanden van
2007 vrijwel stabiel. Door het herstel van de consumptie dat in de laatste maanden van 2006 inzette, is ook
het gemiddelde prijspijl van kuikenvlees hoger. Positieve saldoontwikkelingen konden door gestegen kosten
echter nog niet worden vertaald naar een positief inkomen.

Productie in Nederland en de EU
De bruto eigen productie van kuikenvlees in Nederland is het afgelopen jaar met 1% afgenomen tot 547.000
ton karkasgewicht. Voor 2007 wordt een vrijwel gelijke of licht dalende productie verwacht. In de EU25 is
de productie van kuikenvlees in 2006 met bijna 3% gedaald ten opzichte van 2005 en kwam uit op bijna 8
miljoen ton. De lagere productie is veroorzaakt door de problemen rond de vogelgriep die zich de eerste
maanden van 2006 voordeden en vooral de consumptie in de zuidelijke lidstaten sterk heeft beïnvloed. De
verwachting is dat de productie in de EU dit jaar met circa 1,5% zal stijgen. Het herstel van de productie zal
vooral plaatsvinden in Frankrijk en Italië.

Consumptie
De consumptie van kuikenvlees in Nederland is het afgelopen jaar iets gedaald. Voorlopige cijfers wijzen op
een verbruik van 17,3 kg per hoofd van de bevolking. De laatste jaren lijkt de consumptie te stabiliseren.
Wel gaf het laatste kwartaal van vorig jaar een herstel van de consumptie te zien. Die ontwikkeling lijkt zich
dit jaar voorlopig voort te zetten.

Nieuwe contingenten invoer pluimveevlees
Nieuwe importquota zijn overeengekomen tussen de EU enerzijds en Brazilië en Thailand anderzijds. Jaarlijks
mag bijna 251.000 ton gekookt pluimveevlees worden ingevoerd tegen een invoertarief van 8%. Bijna 65%
van dit contingent is aan Thailand toegewezen. Daarnaast mag jaarlijks ruim 264.000 ton gezouten
pluimveevlees tegen een tarief van 15,4% worden ingevoerd. Van dit contingent is bijna 65% aan Brazilië
toegewezen. Wanneer de uiteindelijke regeling van kracht wordt, is nog niet bekend. De huidige invoer vindt
tegen het lage tarief plaats en valt buiten de contingentering.

Prijsontwikkeling
De licht positieve stemming waarmee de markt het jaar 2006 afsloot, zette in het begin van 2007 door. In
de loop van het kwartaal trad er door het krappe aanbod nog een verdere verbetering van de afzet op.
Ondanks de goede afzet was de prijsontwikkeling van kuikenfilet teleurstellend. De prijzen van de bouten en
de kuikenpoten ontwikkelden zich echter positief. De gunstige omstandigheden hadden tot gevolg dat de
contractprijzen de laatste maanden bijna wekelijks met 0,5 tot 1 cent per kg werden verhoogd. Het
gemiddelde prijspeil lag dan ook aanzienlijk hoger (+13 cent) dan in het eerste kwartaal van vorig jaar toen
de markt op negatieve wijze werd beïnvloed door de vogelpest (figuur 1).
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Figuur 1 Prijs van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht incl. BTW (1.925 gram, contract en vrij)

Saldo hoger, maar nog geen vetpot
Dankzij de 20% hogere opbrengstprijzen in het eerste kwartaal van 2007 is er enig herstel van de resultaten
van de vleeskuikenhouders. De opbrengsten van de afgeleverde kuikens stegen gemiddeld met 36.000 euro
per bedrijf. Wel moesten de vleeskuikenhouders aanzienlijk meer voor het voer betalen dan een jaar
geleden. Door de sterk opgelopen prijzen (+13%) zijn de voerkosten in het eerste kwartaal met 16.000 euro
per bedrijf gestegen. Veel bedrijven voeren naast mengvoer ook tarwe aan de vleeskuikens. De prijzen van
tarwe zijn nog sterker gestegen door kleinere voorraden. Niettemin resteerde een saldo dat op
kwartaalbasis bijna 20.000 euro hoger lag dan vorig jaar (figuur 2). Dat was ook wel nodig na het uitermate
slechte jaar 2006 met een sterk negatief gezinsinkomen. Het saldo is dan wel behoorlijk gestegen, maar na
aftrek van de niettoegerekende kosten (circa 28.000 euro per kwartaal) is er nog amper sprake van een
positief gezinsinkomen in het eerste kwartaal van 2007. Daarvoor zullen de opbrengstprijzen in de komende
tijd verder moeten stijgen en zal het voer niet duurder moeten worden. Wel positief is dat door de zachte
winter de verwarmingskosten relatief laag waren.
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Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van 70.000 vleeskuikens per
bedrijf)
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