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PLUIMVEE: INKOMENS BIJ VLEESKUIKENBEDRIJVEN STIJGEN FLINK, LEGSECTOR BLIJFT
ACHTER

Arjan Wisman
De resultaten in de pluimveesector herstellen in 2007 enigszins. Leghennenbedrijven kunnen een iets hoger
saldo noteren, maar hebben nog steeds te maken met ontsparingen. Op de vleeskuikenbedrijven stijgt het
inkomen fors, zodat er weer besparingen geboekt kunnen worden.

Saldo leghennen iets hoger
Het saldo per leghen per jaar ligt in 2007 gemiddeld bij 4 euro, een halve euro hoger dan vorig jaar. Dit
komt vooral door de gemiddeld 20% hogere eierprijzen. De kosten zijn in 2007 sterk gestegen, vooral door
hogere voerprijzen (+24%). Ook de aankoopprijzen van opfokhennen liggen hoger (+7%). De betaalde
mestkosten zijn niet in het saldo per hen opgenomen, maar natuurlijk wel in het gezinsinkomen en
besparingen per bedrijf.Voor 2007 is de eierproductie in de EU iets kleiner geraamd dan vorig jaar. In
Nederland zal de productie ongeveer gelijk zijn. De eiermarkt was ook in 2007 erg grillig. De zwakke
stemming eind vorig jaar zette zich aan het begin van 2007 voort. In aanloop naar de paasdagen kwam er
meer vraag vanuit de ververijen, vooral naar witte eieren. Na de paasdagen daalden de eierprijzen flink door
de kleinere vraag. In de vakantieperiode liep eerst de vraag wat terug, maar later volgde herstel. Op
jaarbasis zijn de eierprijzen ongeveer 20% hoger dan in 2006 (figuur 1). De marktprijzen voor kooieieren en
scharreleieren zullen naar verwachting in vrijwel gelijke mate stijgen (+27%). De contractprijzen zijn weinig
verhoogd. Bedrijven die te maken hebben met contractprijzen kunnen de gestegen voerkosten lang niet
altijd compenseren. Daardoor zullen ook in 2007 de verschillen in gerealiseerde eierprijzen,
bedrijfsresultaten en inkomens tussen bedrijven erg groot zijn. Het gezinsinkomen uit bedrijf per

leghennenbedrijf zal naar verwachting in 2007 toenemen naar 15.000 euro per bedrijf, na een aantal
jaren met erg lage of zelfs negatieve inkomens. Opnieuw is er sprake van ontsparingen, die voor 2007
worden geraamd op 20.000 euro per leghennenbedrijf. Dat betekent voor het vierde achtereenvolgende
jaar wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Ondernemers die vrij onlangs investeerden in
scharrelhuisvesting
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Figuur 1 Verloop van de eierprijs, gemiddeld van kooi- en scharreleieren

Resultaten vleeskuikens in herstel
De resultaten van de vleeskuikenhouderij hebben zich hersteld van een erg matig voorgaand jaar. De
opbrengstprijzen zijn 24% gestegen. De kosten stegen ook sterk, maar dat werd meer dan gecompenseerd
door hogere opbrengsten. Het saldo wordt geraamd op 31 cent per opgezet kuiken, dat is 11 cent hoger
dan vorig jaar. De contractprijzen voor vleeskuikens zijn vooral in de eerste helft van het jaar verhoogd
dankzij een aantrekkende vraag. Aan kostenkant liggen vooral de voerkosten fors hoger, omdat
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vleeskuikenkorrel bijna 20% duurder is geworden. De prijs van de bijgevoerde tarwe steeg nog meer,
waardoor de gemiddelde voerprijs met circa 25% zal toenemen. Ook de eendagskuikens zijn bijna 7%
duurder geworden. De EU-productie van kuikenvlees wordt voor 2007 bijna 2% hoger geraamd dan vorig
jaar. Vooral de productie in Frankrijk en Nederland zal flink toenemen, met 4,5% respectievelijk 9%. De
Tabel 2

Rentabiliteit, inkomens en besparingen op pluimveebedrijven
Leghennenbedrijven

Vleeskuikenbedrijven

Opbrengsten-kostenverhouding
2005
86
2006 (v)
86
2007 (r)
91

104
91
99

Gezinsinkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per bedrijf)
2005
-7
97
2006 (v)
2
-4
2007 (r)
15
70
Besparingen (x 1.000 euro per bedrijf)
2005
-40
2006 (v)
-23
2007 (r)
-20

62
-38
33

v) voorlopig, r) raming
Bron: Informatienet.

positieve tendens op de markt aan het eind van 2006 zette zich begin 2007 verder door. De consumptie
herstelde zich in de meeste lidstaten goed van de daling vorig jaar, die het gevolg was van de dreigende
uitbraken van vogelgriep. De positieve stemming zette ook in de tweede helft van het jaar door. Het
gezinsinkomen uit bedrijf wordt voor 2007 geraamd op 70.000 euro per bedrijf, een toename van 74.000
euro per bedrijf (tabel 2). Dat zal resulteren in besparingen van gemiddeld 33.000 euro per bedrijf, nadat
vorig jaar nog flinke ontsparingen werden geboekt. Maar in de periode 2002-2004 werd ook al flink
ingeteerd op het eigen vermogen, waardoor de financiële reserves flink waren geslonken.
Meer informatie:
Rapport 1.07.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens 2007
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