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TWEEDE KWARTAAL VLEESKUIKENS: SALDO EXTREEM LAAG
Arjan Wisman
Voor de vleeskuikenbedrijven konden de goede resultaten van vorig jaar niet worden voortgezet. Reden
hiervoor is het zeer lage prijsniveau dat in april het dieptepunt bereikte. Ondanks herstel in mei en juni
bleven de prijzen ruim onder het niveau van de twee voorgaande jaren. Het saldo bleef wel positief, maar na
aftrek van de niet-toegerekende kosten eindigde het gezinsinkomen uit bedrijf veelal onder de nullijn.

Uitgangspunten kwartaalrapportage
Naast de al bestaande kwartaalrapportages voor onder andere de varkensleghennenhouderij is nu ook een
kwartaalrapportage voor de vleeskuikensector ontwikkeld. De ontwikkeling van het saldo per kwartaal is een
belangrijke indicator voor de stemming in de sector en bepaalt grotendeels het uiteindelijke inkomen. Het
kwartaalsaldo wordt berekend op basis van prijzen van vleeskuikens, eendagskuikens en voer. De overige
toegerekende kosten, zoals gezondheidszorg en verwarming, zijn vastgesteld op een constant bedrag per
bedrijf per jaar. In de berekening wordt uitgegaan van een bedrijfsomvang van 70.000 gemiddeld aanwezige
vleeskuikens per bedrijf, waarbij het bedrijf per ronde 43 mestdagen nodig heeft om de vleeskuikens op een
gemiddeld afleveringsgewicht van 2.200 gram te krijgen. Uitgaand van een week leegstand voor het
schoonmaken van de stallen worden zodoende per jaar zeven ronden vleeskuikens opgehokt, waarvan 96%
wordt afgeleverd. Op jaarbasis komt dat overeen met bijna 500.000 vleeskuikens per standaardbedrijf.
Door de genoemde uitgangspunten is inkomensontwikkeling niet gelijk aan die van 'het gemiddelde bedrijf'
zoals die bijvoorbeeld in het LEB en op Binternet wordt gepubliceerd.

Markt en prijs
De consumptie van kuikenvlees heeft lange tijd onder druk gestaan vanwege de angst voor het
vogelgriepvirus. De prijzen van de vleeskuikens bereikten daardoor dit jaar in de eerste helft van april een
dieptepunt (figuur 1). Door een langzaam herstel van de consumptie verbeterde de afzet van kuikenvlees
daarna enigszins. De aanvoer bij de slachterijen is wel minder geworden door de dalende productie
veroorzaakt door de terughoudendheid bij de integraties met het plaatsen van kuikens. Ook de inleg van
broedeieren voor slachtrassen is ten opzichte van vorig jaar flink gedaald. De Europese Commissie heeft
vanwege de slechte marktomstandigheden in het voorjaar een hoeveelheid kuikenvlees uit de markt
genomen en ingevroren. Die voorraden hangen nu boven de markt waardoor het prijsherstel voorlopig iets
wordt getemperd. Op dringend verzoek van de lidstaten heeft de EU enige financiële steun voor de
vleeskuikensector aangekondigd. Vanwege de negatieve invloed van de vogelgriep op de inkomens kunnen
vleeskuikenhouders onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.
Sinds het eind van het tweede kwartaal is de invoer van gezouten kipfilet tegen het lage invoertarief weer
mogelijk. De Europese Commissie is in onderhandeling met Brazilië en Thailand over een invoerquotum voor
kipfilets. Beide landen mogen in dat geval een bepaalde hoeveelheid kipfilet per jaar invoeren tegen een
lager tarief.
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Prijsontwikkeling per maand van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht, inclusief BTW (1.925
gram, contract en vrij)

Saldo extreem laag
Voor de vleeskuikensector begon het jaar 2006 veel slechter dan het jaar 2005 dat voor de
vleeskuikenhouders in economisch opzicht nog uitstekend was (figuur 2). De daling van de opbrengstprijzen
en de saldi begon eind 2005 en zette vervolgens in versneld tempo door in de eerste maanden van 2006
met april als het voorlopige dieptepunt. Het saldo in april daalde bijna tot het nulpunt, maar werd nog net
niet negatief. Dat is wel het geval als ook de overige niet-toegerekende kosten worden meegenomen waarna
het gezinsinkomen uit bedrijf resteert. Die overige kosten bedragen circa 100.000 euro per bedrijf per jaar,
omgerekend ruim 8.000 euro per maand of 25.000 euro per kwartaal, waardoor het inkomen negatief
uitkomt. Gezien de spreiding in resultaten tussen de bedrijven zullen sommige bedrijven sterk negatief
draaien en flink interen op het eigen vermogen. Een korte tijd is dat wel vol te houden, maar de sector
kende recentelijk meer slechte jaren, zoals 2002, 2003 en 2004, waardoor de solvabiliteit en dus het
financiële weerstandsvermogen sterk is aangetast. Een verbetering van het saldo en het inkomen is zeer
wenselijk, maar helaas niet via simpele maatregelen af te dwingen. De vooruitzichten voor de komende tijd
zijn moeilijk in te schatten omdat diverse factoren de vraag- en aanbodverhouding en daarmee ook de
rentabiliteit van de vleeskuikenbedrijven sterk kunnen beïnvloeden.
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Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van 70.000 vleeskuikens per
bedrijf)
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