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VOORWOORD
De zorgwekkende prijssituatie in de varkenshouderij eind 1993 was voor de besturen van de NCB en de Vereniging van Varkenshouders van de NCB aanleiding om de
werkgroep “Structuur Varkenshouderij” in
het leven te roepen. Samenhangend hiermee leidde de toegenomen afhankelijkheid
van de export van levende dieren (biggen
en vleesvarkens) tot discussie over de
gewenste structuur van de sector varkenshouderij in Nederland.
In het licht van het voorgaande gaf de Afdeling Varkenshouderij van het Landbouwschap januari 1994 opdracht aan het Informatie en Kennis Centrum (IKC), het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) en
het Proefstation voor de Varkenshouderij
(PV) een studie uit te voeren met als doel de
te verwachten economische consequenties
te kwantificeren van verschillende vormen
van ingrijpen in de structuur van de primaire
varkenshouderij in Nederland.
Proefstation voor
de Varkenshouderij
L.A. den Hartog

Het onderzoek kwam mede tot stand door
financiële ondersteuning van het Produktschap Vee en Vlees.
De werkzaamheden van het projectteam,
bestaande uit G.B.C. Backus, W.H.M. Baltussen, en P.A.M. Bens, ressorteerden
onder verantwoordelijkheid van een door
het Land bouwschap ingestelde begeleidingscommissie. De samenstelling van de
begeleidingscommissie was: H.J. Bluemink
(DLV), H.J.M. Boelrijk (LBS), T. de Boer
(PVV), J.E.C. de Bresser (VVV), L.J. Hooghiemstra (NCB), en J.M.M. Peerlings (VVV).
Voorzitter van de begeleidingscommissie
was L. J. Hoog hiemstra.
Hopelijk vormen de via dit project verkregen
onderzoeksresultaten een goede basis voor
de discussie over de gewenste structuur
van de primaire varkenshouderij in Nederland.

Landbouw-Economisch
Instituut
L.C. Zachariasse

Informatie en Kennis
Centrum
D.L. Schumer
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SAMENVATTING
Stimulering van produktie voor deelmarkten,
Verplichting van gesloten bedrijfssystemen in de primaire produktie,
Invoering van een quoteringssysteem in
de zeugenhouderij,
Verlaging van het aflevergewicht van
vleesvarkens, en
Instelling van een omwisselverbod van
vleesvarkens naar zeugen.

inleiding
In dit onderzoek zijn de verwachte economische gevolgen aangegeven van structuurbeinvloedende maatregelen in de varkenshouderij in Nederland. Op basis van veronderstelde ontwikkelingen in de varkenshouderij is ingeschat welke consequenties deze
maatregelen voor de primaire varkenshouderij kunnen hebben. Dit is gekwantificeerd
voor de jaren 1997 en 2005. De gevolgde
werkwijze in het onderzoek is dat de ontwikkelingen in de varkenshouderij in de EU, en
meer in het bijzonder in Nederland, in de
periode vanaf 1985 zijn geanalyseerd. De
bedrijven met varkens in Nederland zijn in
15 groepen ingedeeld op basis van het
aantal zeugen dan wel vleesvarkens per
bedrijf, alsmede de verhouding tussen het
aantal zeugen en vleesvarkens op het
bedrijf. Van elke groep bedrijven zijn gegevens verzameld over: aantal bedrijven, aantal zeugen, en aantal vleesvarkens per
groep, de leeftijd van het bedrijfshoofd, de
opvolgingssituatie van bedrijfshoofden
ouder dan 55 jaar, alsmede per bedrijf de
totale bedrijfsomvang en de omvang van de
tak varkenshouderij.

Varkenshouderij in de Europese Unie
Binnen de EU nam de consumptie van varkensvlees in de periode 1980-1991 jaarlijks
licht toe. Voor de periode 1991-2005 wordt
verwacht dat de jaarlijkse toename in de
EU-consumptie van varkensvlees 0,5 á
0,6% bedraagt. Tezamen met een niet of
nauwelijks toenemende handel in varkensvlees tussen de grote wereldhandelsblokken, betekent dat dat ook voor de periode
1991-2005 wordt uitgegaan van een toename in de produktie van varkensvlees in de
Europese Unie ter grootte van 0,5 á 0,6%
per jaar.
De aansluiting van een aantal Noord- en
Midden Europese landen (de zogenaamde
EFTA-landen) zal weinig ruimte bieden voor
export vanuit de huidige EU-lidstaten.

Bedrijven hebben de volgende mogelijkheden tot aanpassing: uitbreiden, omwisselen
in diercategorieën, afstoten van takken of
stoppen van het hele bedrijf, het bedrijf
voortzetten als neven bedrijf, het bedrijf verplaatsen, of het bedrijf in de huidige vorm
handhaven. De aanpassingsmogelijkheden
van bedrijven zijn afhankelijk gesteld van de
huidige situatie.

In de periode 1985-1991 werden Nederland
en Duitsland gekenmerkt door een aanzienlijke export van biggen, voornamelijk naar
Spanje, Italië, en België. Nederland is
tevens de belangrijkste exporteur van vleesvarkens.
In West-Duitsland en Portugal werd in 1991
bijna de helft van de zeugen gehouden op
bedrijven die minder dan 50 zeugen hebben In Frankrijk, België,Italië en Griekenland en Spanje is dit circa éénderde deel
van de zeugen. In Nederland, Verenigd
Koninkrijk en in Ierland bedraagt dit circa 10
%. Ook bij de vleesvarkens is sprake van
eenzelfde beeld met uitzondering van een
aantal landen. Nederland en Denemarken
blijken dan in vergelijking met de zeugenhouderij relatief veel kleine bedrijven met

Op basis van verwachte ontwikkelingen
voor de verschillende groepen bedrijven is
de produktie van biggen en vleesvarkens
ingeschat voor de komende jaren, als zijnde
een autonome ontwikkeling (ontwikkeling
waarbij niet ingegrepen wordt in de structuur). Met deze autonome ontwikkeling worden vijf maatregelen vergeleken, waarbij
gericht wordt ingegrepen in de sector. Het
betreft de volgende varianten:
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vleesvarkens te hebben. In België blijken
relatief veel grote bedrijven met vleesvarkens voor te komen.
Voor de komende jaren wordt een uitbreiding van de varkensvleesproduktie verwacht
in Frankrijk, Denemarken, Spanje en Portugal. Voor Griekenland, Engeland en Ierland
wordt verwacht dat de produktie nauwelijks
zal veranderen. Voor Nederland, België en
Italië wordt een kleine daling van de varkensvleesproduktie voorzien en voor Duitsland een forse teruggang van de produktie.

toekomstperspectief te bieden.
e de bedrijven met zeugen in deze
groep grotere problemen gaan ondervinden met de afzet van biggen.
Veel bedrijven binnen deze groep zullen de
komende jaren min of meer gedwongen
worden om te stoppen met het houden van
varkens.
- redelijk voor de ruim 6600 middenbedrijven omdat:
a de bedrijfsomvang goed is (200 tot
300 sbe per bedrijf)
b de meeste bedrijven als gespecialiseerd varkensbedrijf getypeerd kunnen worden.
c een beperkt deel van de ondernemers
ouder dan 55 jaar is en veel van hen
een opvolger hebben .
d de vermogenspositie gemiddeld niet
slecht is (meer dan 50% eigen vermogen), alhoewel de verschillen hierin in
deze groep groot zijn.
Veel van deze bedrijven hebben toekomstperspectief, hetgeen niet hoeft te betekenen
dat alle ondernemers in staat zullen zijn om
aan alle toekomstige eisen te kunnen voldoen
- goed voor de bijna 1700 grote bedrijven
omdat:
a de totale bedrijfsomvang groot is en
schaalvoordelen aanwezig zijn om aan
de toekomstige eisen te kunnen voldoen.
b het totale bedrijfsvermogen groot is.
c geen problemen met afzet van biggen
verwacht worden.
Nagenoeg al deze bedrijven zullen in de
toekomst voortgezet worden. Indien een
bedrijf in de financiële problemen komt
wordt het door een andere ondernemer
voortgezet.

Op basis van de ontwikkelingen in aantal
zeugen en vleesvarkens in de autonome
situatie blijft de export van biggen vanuit
Nederland toenemen tot 3 á 3,5 miljoen biggen in 1997 en tot 4 miljoen biggen in 2005.
Duitsland wordt op de lange termijn van
biggenexporteur tot biggenimporteur. De
vraag naar biggen neemt behalve in Duitsland vooral toe in Frankrijk. Denemarken
gaat op termijn ook aanzienlijke aantallen
biggen exporteren. Vanwege het ontbreken
van betrouwbare statistische gegevens is
geen kwantitatieve schatting gemaakt van
het niveau van de biggenimporten in Spanje
en Italië. Verwacht wordt echter dat het huidige niveau in deze landen niet zal dalen.
Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden dat er ruimte is op de markt
van de Europese Unie voor de export van
biggen vanuit Nederland.
Varkenshouderij in Nederland
/
De huidige situatie van de onderscheiden
groepen bedrijven met varkens in Nederland is te karakteriseren als zijnde:
- slecht voor de ruim 18.000 veelal
gemengde bedrijven met een kleine tak
varkenshouderii omdat:
het totale bedrijf een relatief kleine
omvang heeft.
veel oude ondernemers aanwezig zijn
met weinig bedrijfsopvolgers
het totale vermogen te klein is en het
huidige bedrijf onvoldoende omvang
heeft om hieruit voldoende inkomen te
genereren.
de mogelijkheden tot aanpassing
beperkt zijn, de bedrijven hebben
naast varkens vaak nog een of meer
produktietakken die te klein zijn om

In tabel 1 is de verdeling van de zeugen- en
vleesvarkensstapel over de drie groepen
weergegeven. Op de kleinere bedrijven
komen vooral vleesvarkens voor en relatief
weinig zeugen. Op de grote bedrijven is
deze verhouding omgekeerd.
Concurrentiepositie van de Nederlandse
varkenshouderij
Verwacht wordt dat de arbeidsinkomens in
de intensieve veehouderij in Nederland op
7

Tabel 1: Verdeling van de bedrijven, zeugen en vleesvarkens over drie groepen bedrijven
ingedeeld naar bedrijfsomvang in 1992.
Bedrijven

Zeugen (x1000)

Vleesvarkens (x1 000)

Type bedrijven

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

kleine
midden
grote

18.101
6.631
1.681

69
25
6

247
551
509

19
42
39

2.512
3.481
1.150

35
49
16

totaal

26.413

100

1.308

100

7.143

100

termijn verslechteren. Ook de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij
binnen de EU zal verslechteren. Dit wordt
voor een belangrijk deel veroorzaakt door
stijgende kosten voor milieu, diergezondheid en een verslechtering van de concurrentiepositie ten aanzien van de voerkosten.
Behalve deze verslechteringen worden ook
verbeteringen verwacht. Door bovengenoemde strengere eisen ten aanzien van de
diergezondheid zullen in Nederland de
technische resultaten en de totale opbrengsten verbeteren. Het arbeidsinkomen voor
de Nederlandse situatie zal wijzigen door
het verschil in kostenontwikkeling van
Nederland ten opzichte van de EU.

is meer afhankelijk van de export van biggen, met mogelijke negatieve gevolgen voor
de gemiddelde biggenprijs in Nederland. Dit
heeft een nadelig effect op het arbeidsinkomen in de zeugenhouderij, en een positief
effect voor de vleesvarkenshouderij.
De alternatieven voor bedrijven om hun
arbeidsinkomen te handhaven zijn beperkt
voorhanden. De meeste bedrijven die nu
onvoldoende omvang hebben om in de toekomst een inkomen te genereren zullen dus
min of meer gedwongen worden om de
bedrijfsvoering te staken. Ter indicatie:
Momenteel is de genormalisseerde arbeidsopbrengst uit de varkenshouderij circa 740
miljoen gulden bij een arbeidsinzet van
circa 20.000 Volwaardige Arbeidskrachten
(VAK). Dit betekent per VAK een arbeidsopbrengst van 37.000 gulden. Voor 2005 daalt
de genormaliseerde arbeidsopbrengst naar
484 miljoen gulden (zijnde 240 x 1,209 miljoen zeugen plus 31 x 6,26 miljoen vleesvarkens). Het aantal VAK daalt naar circa
14.800. Het arbeidsinkomen per VAK daalt
naar 32.700 gulden, Dit komt overeen met
een daling van circa 11% tussen nu en
2005.

Uitgaande van de gemiddelde genormaliseerde arbeidsopbrengst over alle varkensbedrijven in Nederland is tevens de gemiddelde genormaliseerde arbeidsopbrengst
bepaald voor de 15.627 bedrijven met varkens in Nederland die naar verwachting in
2005 nog zullen bestaan. De genormaliseerde arbeidsopbrengst is de arbeidsopbrengst die op lange termijn onder normale
omstandigheden verwacht kan worden.
Zowel voor de zeugenhouders als voor de
vleesvarkenshouders die op termijn over blijven, moet met forse verslechteringen in de
arbeidsopbrengst rekening gehouden worden. De daling ontstaat vooral door de toenemende milieukosten (mest en ammoniak)
en door de stijging van de voerprijs (GATT)
ten opzichte van andere EU-lidstaten. Met
betrekking tot diergezondheid wordt verwacht dat de baten en de kosten elkaar
ongeveer in evenwicht houden. Binnen de
deelsectoren ontstaat er een verschuiving
van de inkomensverdeling. De biggenmarkt

Verwachte ontwikkeling Nederlandse varkenshouderij tot 2005
In tabel 2 zijn de ontwikkelingen geschetst
per groep bedrijven. Doordat bedrijven zich
aanpassen kunnen ze in de verschillende
jaren in verschillende groepen terecht
komen. Uit tabel 2 blijkt dat tussen 1992 en
2005 circa 40% van de bedrijven stopt met
varkenshouden en dat de vleesvarkensstapel met circa 12,5 % en de zeugenstapel
8

met circa 8% afneemt. Door een toename
van de produktiviteit per dier neemt de produktie van biggen in de tijd iets toe (8 à 10
%). Uitgaande van een gelijkblijvend aflevergewicht en een hogere groei per dag zal
de produktie van vleesvarkens met circa 3%
afnemen in 2005. Deze ontwikkeling heeft
tot gevolg dat het verschil tussen biggenproduktie en afmestcapaciteit in de loop der
jaren verder zal toenemen. Het biggenoverschot komt op een niveau van circa 3.8 miljoen per jaar. De toename vindt vooral
plaats tussen 1992 en 1997. Na 1997 stabiliseert het verschil zich.

Het aandeel van de gesloten bedrijven in de
totale produktie neemt in de loop der jaren
ook toe. Van alle zeugen wordt in 1992
38 % en in 2005 42 % gehouden op bedrijven met zeugen en vleesvarkens. Van alle
vleesvarkens is dit respectievelijk 27% en
35 %.
Effecten van structuurmaatregelen
Produktie voor specifieke deelmarkten heeft
een groot aantal voordelen ten opzichte van
de autonome ontwikkeling en heeft als
enige nadeel dat de kostprijs voor de produktie iets zal stijgen. Deze hogere kosten
dienen door de hogere opbrengst uit de
markt gehaald te worden. Vooralsnog lijken
de mogelijkheden om massaal over te schakelen op extra kwaliteitsproduktie beperkt.
Het gericht sturen van de produktie voor
specifieke deelmarkten is echter sterk
afhankelijk van de binnen- en buitenlandse
markten en zal door de gehele kolom uitgevoerd moeten worden. De positie en mogelijkheden van de secundaire sector (die
geen deel uit maakte van deze studie) zijn
cruciaal bij deze ontwikkeling.

Het aantal en het aandeel van de kleinere
bedrijven neemt volgens de inschattingen in
tabel 2 sterk af. In 2005 bedraagt dit aantal
nog 45% van het aantal in 1992. Toch is in
2005 dan nog meer dan de helft van de
bedrijven te betitelen als een eenheid met
weinig varkens. Deze bedrijven hebben dan
nog ruim 30% van de vleesvarkens en 10%
van de zeugen. De categorie van middenbedrijven neemt qua aantal veel minder sterk af
waardoor ze in 2005 35% van de bedrijven
uitmaken met iets minder dan de helft van de
zeugen en ruim de helft van de vleesvarkens.
De grotere bedrijven nemen absoluut iets toe
en verdubbelen procentueel van 6 naar 12%
van de bedrijven met varkens. Het aandeel
vleesvarkens op deze bedrijven neemt maar
in zeer geringe mate toe namelijk van 16
naar 18 % terwijl het aandeel zeugen toeneemt van circa 40 naar 45%.

Het verplichten van gesloten bedrijfsstructuren in de Nedelandse varkenshouderij heeft
nauwelijks effect op het aantal bedrijven
met varkens. Meer zeugenbedrijven zullen
gedwongen worden de produktie te staken,
terwijl meer vleesvarkensbedrijven de produktie zullen handhaven. Hierdoor neemt
ten opzichte van de autonome ontwikkeling
de biggenproduktie in Nederland af met
circa 2.5 miljoen biggen en de afmestcapaciteit neemt toe met circa 1.2 miljoen biggen. De netto biggenexport is hierdoor vrij-

Het aandeel gesloten bedrijven, zoals gedefinieerd in deze studie, neemt in de autonome ontwikkeling toe van 17% in 1992 naar
21% in 2005.

Tabel 2: Verwachte ontwikkeling voor 1997 en 2005 in aantal bedrijven en aantal
dieren.
Bedrijven
Type bedrijven 1992

Zeugen (x1 000)

Vleesvarkens (x1 000)

1997

2005

1992

1997

2005

1992

1997

2005

12.383
6.197
1.800

8.209
5.547
1.880

247
551
509

180
567
530

112
551
546

2.512
3.481
1.150

2.291
3.327
1.114

1.973
3.189
1.100

kleine
midden
grote

18.101
6.631
1.681

totaal

26.413 20.380 15.636

1.308 1.277 1.209

9

7.~43 6.732 6.262

van vleesvarkens en pluimvee naar zeugen
kan theoretisch een sterke daling van de
biggenexport tot gevolg hebben (minimaal
een halvering ten opzichte van de autonome ontwikkeling). Dit effect wordt alleen
bereikt indien de maatregel van vandaag op
morgen ingevoerd wordt. De verwachting is
dat de voorbereiding circa 2 jaar in beslag
zal nemen. Dit kan tot gevolg hebben dat
de maatregel averechts gaat werken doordat veel bedrijven hierop gaan inspelen.
Daarnaast geldt dat het een statisch instrument is. De huidige situatie wordt bevroren
en er zijn geen mogelijkheden om in te grijpen als de markt daar aanleiding toe geeft.

wel nihil. De effecten voor milieu en werkgelegenheid zijn beperkt. Positief zijn de verwachte effecten op de technische resultaten
en daardoor op de internationale concurrentiepositie (kostprijs).
Quotering van de produktieomvang in de zeugenhouderij kan de biggenexport sterk doen
dalen door generieke kortingen te gaan toepassen op de quota. Het technische nadeel
van quotering is dat bij verhandelbaarheid
veel vermogen vanuit de varkenssector vloeit
naar de bedrijven die stoppen met de produktie, zonder dat een veel betere rentabiliteit verwacht kan worden. Verwacht kan worden dat
in andere lidstaten van de Europese Unie de
bigproduktie zal stijgen door de dalende bigproduktie in Nederland. Hierdoor kan een
negatieve cyclus ontstaan waarbij door middel van generieke kortingen langzaam maar
zeker de varkenshouderij in Nederland in
omvang sterk ingekrompen wordt.

In tabel 3 zijn de effecten op het aantal zeugen, het aantal vleesvarkens en de biggenexport kwantitatief weergegeven. Het effect
van gericht ingrijpen in de structuur op het
aantal bedrijven met varkens is gering. In
alle varianten blijven tussen de 15.500 en
16.000 bedrijven over in 2005. De verhouding vleesvarkens/zeugen wordt door het
ingrijpen veelal vergroot. Dus iets meer
vleesvarkens (8%) en iets minder zeugen
(circa 10%). Binnen vrijwel elke variant kan
de export van biggen verlaagd worden ten
opzichte van de autonome ontwikkeling. In
tabel 3 zijn de scenario’s verlagen aflevergewicht en deelmarktproduktie niet weergegeven, omdat voor deze varianten geen
kwantitatieve uitwerking heeft plaatsgevonden
De verwachte economische effecten van 5
varianten zijn in tabel 4 weergegeven. Elke
variant heeft een aantal voor- en nadelen, zij
het in meer of mindere mate. Factoren die

Een beperkte verlaging van het aflevergewicht in Nederland heeft een relatief gering
effect op de biggenexport. Het karkasgewicht moet met ruim 15 kg dalen om de verwachte export van biggen tot vrijwel nul te
reduceren. Naast de vraag of er een markt
is voor dergelijke karkassen zal het grote
gevolgen hebben voor de kostprijs per kg
vlees. Uiteindelijk is het een scenario dat
zeer nadelig zal uitpakken voor de Nederlandse varkenshouderij. Dit scenario is verder niet in overeenstemming met de doelstelling om te groeien van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt.
Het instellen van een omwisselingsverbod

Tabel 3: Aantal zeugen en vleesvarkens (x1 000) en de biggenexport (in miljoen)
bij autonome ontwikkeling en bij de uitgewerkte scenario’s in 2005.

autonoom
deelmarktproduktie’
gesloten bedrijven
quotering
verlagen aflevergewicht’
omwisselverbod*

Aantal zeugen

Aantal
vleesvarkens

1.209

6.262

3 18

1.083
1.093

6.717
6.686

0
05 9

>1.077

~~6.620

1 Is niet uitgewerkt voor deze scenario’s.
* Effect wordt alleen onder zeer specifieke omstandigheden gerealiseerd.
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Biggenexport

0-3,8

een rol spelen bij de afweging van het totale
effect van bepaalde varianten zijn: aantal
bedrijven, omvang varkensstapel, werkgelegenheid, milieu, gezondheid, export, prijsvorming en internationale concurrentiepositie. Alleen door de verschillende factoren te
wegen en te sommeren kan een eindoordeel geveld worden over de scenario’s. Dit
heeft niet plaatsgevonden binnen dit onderzoek.

baarheid en controleerbaarheid van de
varianten. Vrijwel zeker is dat er tussen de
varianten grote verschillen zijn op dit vlak.
Een tweede aspect is dat er een afweging
door de betrokkenen gemaakt moet worden
met betrekking tot de verwachte voordelen
enerzijds (de baten) en de benodigde
inspanning anderzijds (de kosten).
In dit onderzoek is geen aandacht besteed
aan combinaties van maatregelen. Een aantal varianten zijn goed te combineren (bijvoorbeeld gesloten bedrijven met produktie
voor specifieke deelmarkten) en lijken op
het eerste gezicht elkaar te versterken, Voor
een deel is dit ook afhankelijk van de concurrentiepositie van de secundaire sector in
de varkenshouderij die in deze studie niet
nader onderzocht is.

Discussie en conclusies
De resultaten van dit onderzoek laten zien
dat er een aantal maatregelen genomen
kunnen worden die de structuur van de
Nederlandse varkenshouderij sterk be’invloeden en die de afhankelijkheid van de
export van biggen naar andere EU-lidstaten
sterk kunnen verminderen. In alle varianten
zal het aantal varkens in Nederland in meer
of mindere mate afnemen. De produktie uitgedrukt in biggen en kg vlees kan in sommige situaties toenemen vooral als gevolg van
de produktiviteitsontwikkeling. Naast de
technisch economische gevolgen van de
verschillende varianten spelen een aantal
andere factoren een rol bij de uiteindelijke
afweging van de verschillende varianten.
Binnen dit onderzoek is geen aandacht
besteed aan de invoerbaarheid, handhaafTabel 4:

Ingrijpen in de structuur van de varkenshouderij sector betekent per definitie dat er
ondernemers zijn in de primaire en secundaire sector die er voordeel bij behalen ten laste
van een andere groep ondernemers. Ook
regionaal kunnen grote verschillen ontstaan in
de verschillende varianten. Binnen dit onderzoek is hieraan geen aandacht besteed. .

Verwachte gevolgen van de vijf onderzochte scenario’s.
Autonoom Deelmarkten Gesloten

mineralenvolume
mestvolume
ammoniakuitstoot
zeugen per bedrijf
vleesvarkens
per bedrijf
werkgelegenheid
kostprijs
gezondheid
aantal bedrijven
prijs big
prijs vlees
biggenoverschot

+

0
+
0

Quotering Aflever
Omwissel
gewicht verbod
0
0

0

o/+

O/0

+
+
+

+
++

0
++

+

0

+

o/+_ _

o/+_ _

0

++

0
_ _ _

0
+

0

o/+

legenda: 0 nauwelijks verandering ten opzichte van de autonome ontwikkeling
+ een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling
- een verslechtering ten opzichte van de autonome ontwikkeling
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O/0

+

+

SUMMARY
For the period 1991-2005 a further annual
increase is expected of 0.5 to 0.6%. An
increase in trade between the EU and the
rest of the world is not expected for this
period. This means that production within
the EU cannot increase with more than 0.5%
per year in the period 1991 to 2005.

This research assessed the expected economical effects of 5 alternative structural
policy measures for the Dutch pig sector.
For the years 1997 and 2005 the consequences for the pig producers are estimated. First, the structural developments in the
European pig production and more specific
for the Dutch situation are analysed, and
subsequently quantified.
The Dutch pig producers are divided in 15
groups, based on the number of sows, number of fatting pigs and the number of sows
per fatting pig. Per group the following data
are gathered: number of farms, number of
sows, number of fattening pigs, the age of
the farmers, farm succesor, total farm size
and size of pig production.

The trade of piglets between member states
within the EU is dominated by the Netherlands and Germany as the main export
countries, whereas Spain, Italy and Belgium
are the main importers of piglets. For fattening pig, the Netherlands is the main exporter.
Piglet production in Germany and Portugal
is located on smal1 farms. In 1991 almost
50% of the sows are kept on farms with less
than 50 sows. In France, Belgium, Italy,
Spain, Denmark and Greece only 30% of
the sows are kept on these farms. For the
Netherlands, United Kingdom and Ireland
this is only 10%. This picture is almost the
same for pig fattening. In the Netherlands
and Denmark, farms with fattening pigs are
relative smal1 compared to the the farms
with sows, and in Belgium the farms with fattening pigs are relatively big.

It is assumed that farms have the following
possibilities to adapt their farms; increase pig
production, change from piglet production to
fatting pigs or visa versa, stop pig production,
stop farming, continue the present production, or to continue as part time farming.
Based on the developments of the pig
farms, the production of piglets and fattening pigs are estimated for the years 1997
and 2005. It is assumed that no structural
measures are taken in this variant. This
variant is called the autonomous development. The effects of the five structural measures are compared with the results of the
autonomous development. The five measures (variants) are:
1 Stimulation of production for specific markets (quality markets)
2 Obliaation of closed svstems
__ _ between
_-_ __
sowfarms and fatten;ng pig farms.
3 Quotation of piglet production or number
of sows.
4 Decreasing the carcass weight of fattening pigs.
5 NO possibilities to change from pig fattening to piglet production.

For the period 1991-2005, an increase of
the pig production is expected for France,
Denmark, Spain and Portugal. For Greece,
United Kingdom and Ireland a stable production leve1 is expected. For the Netherlands, Belgium and Italy, a smal1 reduction
in pig production is expected, whereas for
Germany a large reduction is expected.
These structural developments in the EU will
result in an increase of the export of piglets
from the Netherlands to Germany and France. Germany will change from a net export
country to a net import country.
Also Denmark will export piglets. Quantitative estimations are not made for Spain and
Italy due to lack of statistical data. It is
expected that the leve1 of net import of pigIets wil not decrease in this period.

Pig production in the European Union
In the EU the consumption of pigmeat was
increasing slightly in the period 1980-1991,
12

a these farms have the advantage of
economies of scale (feed costs, investments in environment, animal health
care etc).
b the financial situation is good.
c these farms will not have any problem
to sell their pigs for a fair price.
In 1992 6% of the farms with pigs belonged
to this group. They kept almost 16% of the
fattening pigs and almost 40% of the sows.
In table 1, the main characteristics are given
for the three groups of farms in 1992.

Pig production in the Netherlands
The present situation of different types of
pig farms in the Netherlands can be characterized as:
- bad for 18.101 smal1 farms because:
a they are too smal1
b the farmers are old and many of these
old farmers don’t have a succesor to
continue the farm.
c the possibilities to generate sufficient
farm income are absent.
d limited possibilities to change production. Most farms can be characterized
as smal1 dairy farms or as mixed farms.
e many farms with sows will face the problem to get a fair price for the piglets.
It can be expected that many of these farms
will quit pig production. In 1992 70 % of the
farms with pigs belonged to this group.
They kept 35% of the fattening pigs and
20% of the sows.

Competitiveness of Dutch pig farming
It is expected that farm income in Dutch pig
farming will decrease in time. Also the competitiveness within the EU will get worse.
This is partly due to increasing costs for
environment, animal health care and relative
increasing feed prices. On the other hand
some improvements are expected. The
increasing costs for animal health care for
example will increase the technical and
financial results of farms. The impact of
these developments on farm income is presented in table 2.

- reasonable for 6.631 farms because:
the farm size is good; 200-300 standard farm units (sbe) per farm.
most of the farms are specialized pig
farms.
not many farms are old and most of the
old farmers have a succesor to continue the farm
financial and technical possibilities are
present for developing the farm.
It can be expected that many of thes farms
will continue pig production. In 1992 25% of
the farms with pigs belonged to this group.
They kept almost 50% of the fattening pigs
and 40% of the sows.

The farm income in table 2 is based on
average prices. The changes are estimated
as a competive advantage or disadvantage
for the Dutch pig producer, compared with
pig producers in other EU-member states.
The farm income is given for the total of
26.413 pig farmers in 1992 and for the
15.627 farms with pigs which will remain in
2005. Table 2 shows that all the pig farms
will be confronted with a decrease of farm
income because of the increasing costs for
environment (manure and ammonia emission) and the increasing relative feed prices

- the situation is good for the 1681 big
farms.

Table 1: Farms, sows and fattening pigs (in 1000) in the Netherlands in 1992, by farmsize.
Farms

sows

Size of farms

Number %

Number %

smal1
medium
large

18.101
6.631
1.681

69
25
6

247
551
509

19
42
39

total

26.413

100

1.308

100

13

Fattening pigs

’

Number

%

2.512
3.481
1.150

35
49
16

7.143

100

Table 2: Mean normalized farm income in 1992, expected change in farm income and the
expected mean normalized farm income in 2005 (Dfl per animal place per year).
Type
Animal

normalized
farm income
26413
farms

normalized
Environfarm income ment
15.627
costs
stayers

sows

350

410

40

55

Fatte
ning
pigs

Health Feedcosts
costs

piglet price
influence

farm income
in 2005 for
15.627
stayers

90

0

25,5

- 55

240

23

0

9

+8

31

(GATT). Also a decrease of the piglet price
is expected in the Netherlands. This will
have a negative effect on farm income in
piglet production, and a positive effect on
farm income in fattening pigs.

Expected developments in Dutch pig production
In table 3 the developments per group of
pig producers are presented. Because of
the developments per farm, a specific farm
can belong to an other group in 1992 than
in 2005. Table 3 shows that between 1992
and 2005 almost 40% of the farms will quit
pig production. The number of sows decreases with 12.5% and the number of fattening pigs with 8%. Because of the improving productivity per place, the total production of piglets increases in this period a
little bit and the production of meat decreases by 3% between 1992 and 2005, This
also means that the export of pigs will increase in this period. The increase will mainly
be realised between 1992 and 1997.
Between 1997 and 2005 the export will not
change much.

The possibilities to maintain farm income
are limited, implying that farms, having problems to generate sufficient income, will
have to stop pig production in the future. To
illustrate this;
in 1992 the total value of pig production in
the Netherland was aproximately 740 million
guilders per year and about 20.000 people
were working on these farms. The value per
head is aproximately 37.000 guilders per
year. In 2005 the total value will be 484 million guilders (240 xl.209 million sows and
31 x 6.26 million fattening pigs). The number of people is about 14.800. Then, the
value per head will be 33.000 guilders per
year.

The number of smal1 farms will decrease
rapidly between 1992 and 2005. In 2005
this number is only 45% of the number in
Table 3: Expected development for 1997 and 2005 in number of farms and number of
animals (in 1000) for small, medium sized and large farms in the Netherlands.
Farms
Size of farms

sows (x1 000)

1992

1997

2005

smalle
medium
large

18.101
6.631
1.681

12.383
6.197
1.800

8.209
5.547
1.880

total

26.413 20.380 15.636

Fattening pigs (x1 000)

1992 1997 2005
247
551
509

180
567
530

112
551
546

1.308 1.277 1.209
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1992 1997 2005
2.512
3.481
1.150

2.291 1.973
3.327 3.189
1.114 1.100

7.143 6.732 6.262

effects on environment and employment are
small. Positive effects can be expected on
technical results per pig and on the competitiveness.

1992. Stil1 more than 50% of the farms with
pigs are characterized as smal1 farms in
2005. In 2005 these farms will keep 30% of
the fattening pigs and 10% of the sows. The
number of middle sized farms will decrease
by 17% between 1992 and 2005. Their relative share is 35% and they keep almost 50%
of the sows and more than 50% of the fattening pigs.
The number of large farms will increase
between 1992 and 2005. But the average
size per farm will decrease slightly. In 2005,
the large farms will keep about 18% of the
fattening pigs and 45 % of the sows.

Quota systems to decrease piglet production can decrease the net export of piglets.
A consequente of the quota system is that
trade in quota will decrease the international
competitive position of the piglet producers,
due to the income transfer to farmers who
will quit piglet production. On the other
hand, it can be expected that a lower piglet
production in the Netherlands will be compensated by an increase in piglet production in other member states of the EU. This
way, a negative cycle can be created where
production falls and the competitive position
gets worse.

The share of closed farms (farms with piglet
production and fattening pigs) will increase
between 1992 and 2005. The share of sows
kept on these farms will increase from 38 %
in 1992 to 42% in 2005. For fattening pigs
the corresponding figures are 27% and
35%.

Decreasing the carcass weight of fattening
pigs will have a relative smal1 effect on the
net piglet export. Carcass weight has to
decrease by 15 kg from 85 kg to about 70
kg in order to bring the net export of piglets
to zero. Such a decrease will increase the
costs per kg of Dutch pig meat, and it is
questionable whether such a product can
be sold on the market. It is expected that
these measures will have significant disadvantages for the Dutch pig sector. This
measure is also not in agreement with the
policy of the Dutch pig sector to produce
what the consumer wants, instead of selling
what the producer makes.

Effects of structural measures
Production for specific markets has a great
number of advantages compared to the
auotonomous development. Its only disadvantage is that the production costs will
raise. This increase in production costs has
to be compensated by a higher market
price for meat. Present-day possibilities to
produce for quality markets are limited.
Much depends on the developments in the
international meat market and on the possibility for the total chain to implement associated production methods. The present
position and the possibilities of the Dutch
meat industry are crucial in this development. In this research the Dutch meat industry was not investigated.

Changing the Dutch manure law in such a
way that producers of fattening pigs and
producers of poultry can not change to piglet production is an alternative method to
reduce the Dutch net export of piglets. This
effect can only be realized if, and only if, no
farmer is aware of this change before it is in
effect. Changing the law will last about 2
years. This can result in a increase of piglet
export (instead of a decrease) because
many farmers will try to change their production before it is impossible. A second
disadvantage is that it is a static regulation.
It is not possible to regulate the structure
the pig production. Only a specific situation
wil1 be froozen.
The expected economical effects of the five
measures are presented in table 4. Each

Regulation to enforce closed farm systems
in pig production will not influence the number of farms in the Netherlands, compared
with the autonomous development. In this
variant, more farms with sows will quit production and more farms with fattening pigs
will maintain their production. This will result
in a lower pig production of about 2.5 million
piglets per years, compared to the autonomous development and in an increase of
fattening pigs with 1.2 million per year. Net
export of piglets will be almost zero. The
15

Table 4: Expected effects of the five measures compared to the autonomous
development.
Autonomous
mineral production
manure volume
ammonia emission
sows per farm
fattening pigs per farm
employment
tost price
health
number of farms
price piglet
price meat
piglet surplus

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Market
segments

Closed
systems

+
0

+

Quota
system
0
0

0

o/+

O/-

0

+
++

o/+

+

0
++

0

+

0
+

measure has advantages and disadvantages. A number of factors that will play a
major role in evaluating the measures are:
the number of farms, size of pig production,
employment, environment, animal health
status, export, prices and competitive position.

_ _
++

Slaughter NO change
weight
to piglet
production

o/+
o/+
o/+

+

+

Ol-

o/+_ _
0
0

0
_ _ _

o/+

0
0

0

+

+

sed farms and production for specific quality markets). Realisation of such effects
depends partly on the competitive position
of the Duth meat industry, which was not
investigated in this study.
Changing the structure of a sector implies
the existente of person who benefit and
who do not. Also, on a regional leve1 large
differences can be expected. This means
that in a further discussion on these matters
the interests of the persons concerned must
be kept in mind.

Discussion and conclusions
The results of this research indicate a number of alternatives to influence the structure
of the Dutch pig production and to bring
down dependency of international export of
piglets. Besides technical and economie
effects of the measures, a number of factors
will play a roll in evaluating the measures. In
this research almost no attention is given to
implement, to maintain and to control such
measures. It can be stated that large differences exist among the measures. A
second aspect is that persons concerned
have to weight the advantages and the disadvantages. This weighting can differ much
between piglet producers and a pig fatteners, because the advantage for the one
person is in many cases a disadvantage for
the other person.
In this research no attention is paid to combinations of measures. A combination of
measures can have additional positive
effects (for example a combination of clo16
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INLEIDING
INTRODUCTION
gezondheid en milieu ten opzichte van
andere produktiecentra binnen de Europese Unie zal verslechteren.
- Door de stagnerende omvang van de
Nederlandse varkenshouderijsector en
door de autonome productiviteitsstijging
zal de concurrentie in de toeleverende en
afnemende industrie verder toenemen. Al
enkele jaren speelt de problematiek van
de lege slachthaken in Nederland en is er
sprake van een slecht rendement in deze
sector.

In 1993 was de financiële situatie in de
Nederlandse varkenshouderij zorgwekkend.
Dit was voor de NCB en de Vereniging van
Varkenshouders aanleiding voor het inventariseren van maatregelen die kunnen leiden tot een structureel betere financiële
situatie in de varkenshouderij. Naast de
algemene situatie in de Nederlandse varkenshouderij baart vooral de toenemende
afhankelijkheid en de bijbehorende risico’s
van de export van biggen zorgen.
Een aantal elementen geven aanleiding om
kritisch na te denken over de toekomst van
de Nederlandse varkenshouderij:
- Het landbouwbeleid op wereldschaal, op
EU-niveau en op nationaal niveau ondergaat sterke veranderingen. Deze veranderingen hebben invloed op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij.
- De marktondersteuning voor varkens en
varkensvlees vanuit de EU is beperkt.
Nederland is binnen de Europese Unie
de grootste exporteur van varkens en
varkensvlees. Circa 70 % van de in
Nederland geproduceerde varkens worden uiteindelijk buiten Nederland en binnen de Europese Unie geconsumeerd.
- Van de totale Nederlandse export bestaat
een aanzienlijk, en zelfs licht stijgend,
deel uit de export van levende dieren
(biggen en vleesvarkens). De Nederlandse varkenshouderij is in sterke mate
afhankelijk geworden van deze export.
Dit terwijl de kans op grenssluitingen als
gevolg van Brusselse maatregelen aanwezig blijft.
- In de afgelop en dec ennia heeft de
Nederlandse varken shouderij zich
geconcentreerd op de zuidelijke en oostelijke zandgebieden. Dit heeft geleid tot
een sterke concurrentiepositie. Door de
toenemende aandacht voor gezondheid
en milieu komen de negatieve aspecten
van de sterke concentratie meer op de
voorgrond te staan. De verwachting is
dat de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij onder invloed van
verdere regelgeving op het gebied van

Vanuit verschillende geledingen worden
voorstellen gedaan om de afhankelijkheid
van de export van levende dieren en vooral
van biggen te verminderen. Door een groep
zeugenhouders is voorgesteld om de
omwisseling van pluimvee en vleesvarkens
naar zeugen af te schaffen. Anderen komen
met voorstellen tot het instellen van produktiequota, het produceren in gesloten
bedrijfssystemen of tot het stimuleren van
produktie voor nieuwe deelmarkten. De
slechte financiële situatie eind 1993 en de
geschetste verwachte ontwikkelingen vormen aanleiding om na te gaan of ingrijpen
in de structuur van de primaire varkenshouderijsector in Nederland mogelijkheden
biedt ter versterking van de internationale
concurrentiepositie op de lange en middellange termijn.
Het doel van dit onderzoek is de verwachte
economische gevolgen te kwantificeren van
verschillende vormen van ingrijpen in de
structuur van de primaire varkenshouderij in
Nederland.
Binnen dit onderzoek zal slechts beperkt
aandacht besteed worden aan de juridische
aspecten van een dergelijk ingrijpen. Ook
de haalbaarheid en uitvoeringstechnische
aspecten van zulke maatregelen alsmede
de controleerbaarheid ervan zullen niet
onderzocht worden. De studie zal zich richten op de Nederlandse varkenshouderij.
Verschillen in regionale ontwikkeling zullen
niet onderzocht worden.
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De toegepaste werkwijze en gebruikte databronnen worden in hoofdstuk 2 beschreven.
Het onderzoek omvat een beschrijving van
de ontwikkelingen in de varkenshouderij
binnen de EU (hoofdstuk 3). Uitgaande van
deze beschrijving is in hoofdstuk 4 weergegeven welke effecten voor de Nederlandse
varkenshouderij verwacht kunnen worden
indien niet ingegrepen wordt in de structuur
van de primaire varkenshouderij. Ten
opzichte van deze situatie, worden de economische effecten van 5 mogelijke vormen
van ingrijpen in de primaire varkenshouderij, afgezet (hoofdstuk 5). Het betreft : (1)
produceren voor deelmarkten, (2) produceren in gesloten bedrijfssystemen, (3) quoteren van de produktieomvang, (4) verlagen
van het aflevergewicht, en (5) het instellen
van een omwisselverbod van vleesvarkens
naar zeugen. Een aantal vormen van ingrijpen zoals het vergroten van de mestcapaciteit in Nederland en het uit de markt nemen
van biggen zijn niet in deze studie onderzocht. In hoofdstuk 6 zijn de belangrijkste
conclusies van dit onderzoek samengevat
en komen, in de vorm van discussie, nog
enkele elementen aan de orde waarmee
rekening gehouden moet worden bij het toepassen van de onderzoeksresultaten bij
beleidswijzigingen.
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2

OPZET VAN HET ONDERZOEK
RESEARCH METHODOLOGY
Verplichting van gesloten bedrijfssystemen in de primaire produktie. Dit betekent dat er met betrekking tot de aanvoer
van dieren maar twee toeleveranciers
mogen zijn. In deze studie is gekozen
voor twee toeleveranciers om enige flexibiliteit te houden en onderbezetting van
stalruimte te voorkomen. Bij twee toeleveranciers wordt hieraan in voldoende mate
voldaan. Er is geen direct verband
gelegd met de bestaande wetgeving op
dit terrein. Bij de afvoer van dieren is het
wel mogelijk om meer dan twee vaste
afnemers te hebben.
Invoering van een produktiequota systeem voor de zeugenhouderij. Hierbij zijn
twee su bvarianten te onderscheiden
namelijk quotering van de produktiecapaciteit (zeugenquotum) of quotering van
de produktie (biggenquotum). Het doel
van quotering is een verder uitbreiding
van de biggenproduktie te voorkomen.
Gericht sturen van het aflevergewicht van
vleesvarkens. Binnen dit systeem zal het
uitbetalingssysteem (in het bijzonder de
gewichtskorting) afhankelijk worden van
de situatie op de biggenmarkt in de Europese Unie. Bij een relatief lage biggenprijs wordt het uitbetalingssysteem zodanig gewijzigd dat het aflevergewicht verlaagd wordt met als doel dat de vraag
naar biggen toeneemt alsmede de prijs
ervan.
Introductie van een afzonderlijk mestproduktierecht voor zeugen en de invoering
van een verbod op omwisseling van
vleesvarkens naar zeugen. Het betreft
hier een systeem dat flexibel ingezet kan
worden. Dit betekent dat het omwisselingsverbod opgeheven kan worden
indien er een tekort aan biggen dreigt te
ontstaan. Een tekort aan biggen betekent
in deze studie dat de totale jaarlijkse
export van biggen kleiner wordt dan 05
miljoen.

2.1 Werkwijze
In dit onderzoek zijn verkenningen uitgevoerd naar de toekomstige ontwikkelingen
in de primaire varkenshouderij in Nederland. Om deze verkenning uit te voeren zijn
eerst de belangrijkste ontwikkelingen in de
directe omgeving van de varkenshouderij
bepaald. Hiervoor is een analyse uitgevoerd
van de veranderingen in marktordening op
wereldschaal en de verwachte veranderingen in vraag en aanbod van varkensvlees
binnen de Europese Unie. In derde instantie
zijn ook de ontwikkelingen in het beleid op
nationaal en EU-niveau in kaart gebracht.
Een vierde aspect betreft de verwachte ontwikkelingen in de totale produktiekolom.
Op basis van de analyse van ontwikkelingen in de varkenshouderij is ingeschat
welke consequenties dit voor de primaire
varkenshouderij kan hebben voor de jaren
1997 en 2005. De ontwikkelingen in de primaire varkenshouderij zijn hierbij gebaseerd
op de kostprijsontwikkeling, de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden en de ontwikkelingsmogelijkheden van verschillende
groepen bedrijven met varkens. Rekening
houdende met de gerealiseerde produktiviteitsontwikkeling in de afgelopen twee
decennia is, op basis van de ontwikkelingen
van de verschillende groepen bedrijven, de
produktie van biggen en de vraag naar
vleesvarkens ingeschat voor de komende
jaren. Deze variant, waarbij niet gericht
ingegrepen wordt in de structuur van de primaire varkenshouderij, wordt autonome ontwikkeling genoemd.
Met deze autonome ontwikkeling zullen een
aantal varianten vergeleken worden waarbij
wel gericht ingegrepen wordt in de primaire
sector. Het doel van het ingrijpen is gericht op
een betere structuur van de sector. De volgende varianten zijn hierbij onderscheiden:
1 Stimuleren van produktie voor deelmarkten binnen vaste structuren middels sterke samenwerkingsverbanden tussen primaire bedrijven en toeleverende en afnemende industrie.
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2.2

Indeling van bedrijven met varkens in
Nederland

Gebruikte criteria voor de indeling van de
bedrijven zijn (1) het aantal zeugen dan wel
vleesvarkens per bedrijf, en (2) de verhouding tussen het aantal zeugen en vleesvarkens op het bedrijf. Op basis van deze twee
criteria zijn 15 groepen bedrijven onderscheiden: 6 categorieën gesloten bedrijven,
5 categorieën bedrijven met vleesvarkens,
en 4 categorieën zeugenbedrijven. De
gebruikte indelingscriteria voor de vijftien
groepen zijn gepresenteerd in tabel 5.

Ten behoeve van dit onderzoek zijn de
bedrijven met varkens in Nederland in vijftien groepen ingedeeld op basis van de
gegevens uit de meitelling van 1992. Het
aantal zeugen (vleesvarkens) per bedrijf
betreft dus het aantal zeugen (vleesvarkens) dat aanwezig was op 1 mei 1992. De
indeling is gebaseerd op de verwachting
dat de toekomstperspectieven voor de
groepen verschillend zullen zijn, gegeven
de gekozen varianten. Van elke groep
bedrijven zijn de volgende gegevens verzameld:
- aantal bedrijven, zeugen en vleesvarkens
per groep.
- leeftijdverdeling van het bedrijfshoofd.
- opvolgingssituatie van bedrijfshoofden
ouder dan 55 jaar.
- per bedrijf de totale bedrijfsomvang en
de omvang van de varkenshouderij.

Tabel 5: Onderscheiden indelings~riteria voor bedrijven met varkens in Nederland.
Groep*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

aantal zeugen

vleesvarkens/zeug

< 100
< 100
100-200
100-200
> 200
> 200

> 0,6
24
> 0,6
24
> 0,6
>4

< 100
100-149
150-199
> 200

en < 4
en ~8
en < 4
en ~8
en < 4
en ~8
r8
>8
>8
28
>8
< 0,6
< 0,6
< 0,6
< 0,6

* groep 1 tot en met 6 zijn zogenaamde gesloten bedrijven.
groep 7 tot en met 11 zijn vleesvarkensbedrijven.
groep 12 tot en met 15 zijn zeugenbedrijven.
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aantal vleesvarkens

< 200
200-499
500-999
1000-2499
> 2500

3

ONTWIKKELINGEN IN DE VARKENSHOUDERIJ BINNEN
DE EUROPESE UNIE
DEVELOPMENTS IN THE PIG INDUSTRY WITHIN
THE EUROPEAN UNION
3.1 Wereldmarkt
De handel in varkens en varkensvlees tussen de grote handelsblokken in de wereld is
relatief gering. De internationale handel in
varkens en varkensvlees speelt zich voornamelijk af binnen de handelsblokken. Van de
totale export in 1991 van 9,6 miljard dollar
exporteren de landen binnen Europa circa
7,l miljard dollar (bron FAO). Van de totale
internationale handel zijn de belangrijkste
handelsstromen die tussen landen van de
Europese Unie, van China naar het GOS en
Hongkong, van Canada naar de Verenigde
Staten van Amerika en van Taiwan naar
Japan.
Verwacht wordt dat de Oost-europese landen op middellange termijn niet in staat zijn
hun produktiepotentieel te benutten. Door
het ontbreken van een goede produktie- en
afzetstructuur zal het voor deze landen
moeilijk zijn concurrerend te worden op de
Europese markt. Het zal sterk van de ontwikkelingen in de verschillende landen
afhangen of de mogelijkheden op lange termijn wel benut kunnen worden (Van Gaasbeek et al., 1993).
Een aantal van de zogenaamde EFTA-landen zal waarschijnlijk gaan toetreden tot de
Europese Unie. De betreffende EFTA-landen zijn Noorwegen, Finland, Zweden en
Oostenrijk. Deze landen hebben nu al speciale handelsovereenkomsten met de EU.
Voor de meeste EFTA-landen geldt dat
deze in de periode 1987-1989 een zelfvoorzieningsgraad van meer dan 100 % hebben
voor varkensvlees. Echter de interne markt
van de EFTA-landen is in sterke mate
beschermd. Door de toetreding tot de Europese Unie zal deze bescherming voor een
deel wegvallen. In een aantal landen zal de
prijs voor varkensvlees gaan dalen waardoor de produktie zal afnemen en de consumptie gaat toenemen (Van Bruchem,
1992). Voor de huidige Europese lidstaten
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kan dit mogelijk leiden tot een grotere
export van varkens en varkensvlees naar
deze landen. Opgemerkt moet worden dat
bij toetreding van de EFTA-landen een overgangsregeling gaat gelden om de producenten in deze landen de gelegenheid te
geven zich aan te passen. De potentiële
export vanuit de EU naar de EFTA-landen
zal beperkt zijn omdat Oostenrijk, Zweden,
Noorwegen, en Finland samen slechts 25
26 miljoen inwoners tellen. Zelfs al daalt de
zelfvoorzieningsgraad in deze landen met
lO%, dan kan slechts 0,7% van de EU-produktie naar deze landen geexporteerd worden.

gepresenteerde gegevens blijkt dat de consumptie van varkensvlees in het begin van
de jaren 80 nog sterk toenam in vrijwel alle
EU-lidstaten met uitzondering van Engeland. Op het eind van de jaren 80 stagneerde de consumptie in de Noordelijke lidstaten Een stijging van de consumptie is nog
vooral te constateren in Italië, Spanje, Portugal en Griekenland. Deze laatstgenoemde
landen zijn niet zelfvoorzienend voor varkensvlees
Voor de periode 1991-1997 wordt verwacht
dat de consumptie van varkensvlees alleen
in de zuidelijke lidstaten nog licht zal toenemen en dat de consumptie in de noordelijke
lidstaten vrijwel constant zal blijven. Dit laatste als gevolg van een dalend verbruik per
hoofd van de bevolking en een kleine toename van de totale bevolking.
De verwachte totale jaarlijkse toename in de
consumptie van varkensvlees in de Europese Unie bedraagt 05 á 0,6% voor de periode 1991-1997. Tezamen met een niet of
nauwelijks toenemende handel in varkensvlees tussen de grote handelsblokken, betekent dat ook voor de periode 1991-1997
wordt uitgegaan van een toename in de
produktie van varkensvlees in de Europese
Unie ter grootte van 05 á 0,6% per jaar.
Voor de periode 1997-2005 is een zelfde

Verondersteld wordt dat de verandering in
import en export van varkens en varkensvlees van en naar de EU ten opzichte van
de totale produktie gering zal zijn op de
korte en middellange termijn. Naar verwachting zullen binnen de huidige Europese Unie
de handelsstromen echter wel veranderen.
3.2 Europese Unie
3.2.1 Consumptie en produktie van varkensvlees
Binnen de Europese Unie nam de consumptie van varkensvlees in de periode
1980-1991 jaarlijks licht toe. Uit de in tabel 6

Tabel 6: Consumptie van varkensvlees (in 1000 ton) in de lidstaten van de Europese
Unie in 1980, 1985, 1988 en 1991 en een prognose voor 1997.
1991 ’

1997 ’

1980

1985

1988

Duitsland
Frankrijk
Nederland
België/Luxemburg
Italië
Engeland
Ierland
Denemarken
Griekenland
Spanje
Portugal

3586
2098
563
421
1389
1469
110
278
156

3665
1950
636
462
1575
1376
119
290
212
1171
181

3817
2107
686
482
1712
1422
125
338
216
1737
250

4487
2148
655
526
1900
1333
134
330
236
1926
270

4500
2250
650
500
2100
1300
125
325
250
2000
300

Totaal EU-1 2

10070 2

11603

12892

13842

14300

‘: inclusief de ex-DDR
*: cijfer heeft betrekking op de voormalige EG-IO.
Bron: LEI, EG- en FA0 publikaties; 1997 eigen berekeningen.
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Tabel 7: Produktie van varkensvlees (in 1000 ton) in de EU-lidstaten in 1980, 1985, 1988 en
1991.
1980

1985

1988

1991

Duitsland
3.140
Frankrijk
1.648
Nederland
1,351
België/Luxemburg
674
Italië
934
Engeland
946
Ierland
146
Denemarken
978
Griekenland
144
Spanje
Portugal

3.151
1.571
1.678
668
1.112
976
136
1.086
146
1.157
164

3.250
1.779
1.910
806
1.154
1.021
142
1.169
160
1.702
226

3.565’
1.950
1.861
934
1.228
994
160
1.383
153
1.869
245

Totaal

ll.894

13.319

14.377

EU-1

2

10.011*

1 inclusief de ex DDR
2 cijfer heeft betrekking op de voormalige EG-IO.
Bron: LEI, EG- en FAO-publikaties.
Tabel 8: Saldo van uitvoer minus invoer van biggen (x 1000).
1985
Nederland
183
Duitsland
433
Frankrijk
-22
België
-415
-1
Italië
-218
Denemarken
Spanje

1987
686
1.344
102
,012
-395

1989

1991

1993

1.815
1.250
-534
-1.358
-595
2
-692

1.181
1.734
-421
-1.556
-645
190
-1.428

2.657

stijging van de consumptie verondersteld in
deze studie.
De produktie van varkensvlees is in de jaren
80 in de meeste EU-lidstaten toegenomen.
Uit de in tabel 7 gepresenteerde gegevens
blijkt echter dat de verschillen in produktiestijging tussen de lidstaten aanzienlijk zijn.
Uit tabel 7 blijkt tevens dat de produktie in
Duitsland sterk is toegenomen door de
samenvoeging van Oost en West-Duitsland.
Echter de totale consumptie in Duitsland is
nog sterker toegenomen. Hierdoor is de
netto import in Duitsland bijna verdubbeld.

sterk op de export van varkensvlees zijn
gericht. Sinds het midden van de jaren 80 is
de produktie sterk toegenomen in België,
Frankrijk, Denemarken, Nederland, Spanje
en Portugal. In Spanje en Portugal is dit
gepaard gegaan met een vrijwel gelijke stijging van de binnenlandse consumptie.
Hierdoor is de zelfvoorzieningsgraad in
deze twee landen nauwelijks veranderd.
Grote importeurs van varkensvlees zijn in
1991 Duitsland, Italië en Engeland. De
belangrijkste exporteurs van varkens(vlees)
zijn Nederland, Denemarken en België. Een
kleine netto import vindt plaats in Griekenland, Spanje en Portugal, terwijl Ierland
netto een kleine export kent.

In het begin van de jaren 80 is de produktie
van varkensvlees met name sterk gestegen
in Nederland, Italië en Denemarken. Met uitzondering van Italië zijn dit de landen die
23

Tabel 9: Saldo van levende (export - import) van varkens >50kg (x 1000).

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

1993

2522
-776
-1.222
-30
-743

2.971
-917
-1.773
376
-1.132

2.119
-853
-779
743
-1.066
1
-238

2.085
-777
-638
431
-1.046
35
-16

2.370

handelsstromen van vleesvarkens. In tabel
9 wordt het saldo van export minus import
van varkens zwaarder dan 50 kg voor enkele EU- idstaten over de periode 1985-1991
weergegeven.

3.2.2 Internationale handel in biggen en
varkens.
De internationale handel in biggen wordt
vanuit de aanbodzijde bepaald door Duitsland en Nederland. In tabel 8 wordt het
saldo van uitvoer minus invoer van biggen
voor enkele EU-lidstaten over de periode
1985-1991 weergegeven. De belangrijkste
importlanden van biggen zijn Spanje, Italië
en België. Daarnaast importeerde Frankrijk
in 1989 en 1991 jaarlijks netto circa een half
miljoen biggen. De stijgende vraag naar
biggen komt vooral uit Spanje, Italië en België. De export vanuit Duitsland is netto circa
1 miljoen biggen per jaar. De toegenomen
vraag is in de periode 1985-1991 nagenoeg
volledig door de Nederlandse varkenshouderij ingevuld. Het jaar 1991 vormt een uitzondering door de ziekte PRRS (abortus
blauw) in de Nederlandse varkenshouderij.

Uit de in tabel 9 gepresenteerde gegevens
blijkt dat Nederland de belangrijkste exporteur van levende vleesvarkens is. Italië,
Frankrijk en Duitsland zijn belangrijke importeurs van levende vleesvarkens.
3.2.3 Prijzen van varkensvlees
Varkensvlees is een relatief uniform produkt
dat vaak als grondstof of tussenprodukt op
de markt wordt verhandeld. De prijs van
varkensvlees komt voornamelijk door het
marktmechanisme van vraag en aanbod in
de EU tot stand. Voor varkensvlees is er
sprake is van een internationale prijsvorming; het prijsverloop in de tijd is voor de
geselecteerde landen vrijwel gelijk.

Naast internationale handel in biggen, zijn
er binnen de EU aanzienlijke internationale

c11988 [I31989 th990
Figuur 1: Varkensprijs in % van het EU-12 gem. over de
jaren 1988 t/m 1993 (EU-12 is elk jaar 100)
bron PVV
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1992

1993

De EU marktordening beschermt de producenten van varkensvlees aan de grens van
de EU tegen lagere prijzen op de wereldmarkt via importheffingen en exportrestituties. Deze ondersteuning is noodzakelijk om
de hogere voerkosten als gevolg van het EU
graanbeleid te compenseren.

voer zelf verbouwen, hun concurrentiepositie in de toekomst verbeteren ten opzichte
van varkenshouders die vrijwel uitsluitend
mengvoer aankopen. Dit zal de varkenshouders in Denemarken, Frankrijk en Duitsland
een voordeel opleveren ten opzichte van
collega’s in België en Nederland.
De regelgeving op het terrein van diergezondheid is door de Europese eenwording
veranderd. Importerende landen kunnen
eisen dat de gezondheidsstatus van de dieren van het land van herkomst minimaal hetzelfde niveau dient te zijn dan van het land
van bestemming. Dit betekent dat aan landen die levende dieren exporteren (vooral
Nederland, Duitsland en België) hoge eisen
gesteld gaan worden met betrekking tot
gezondheidsstatus van die dieren.

Teneinde een aanzienlijke prijsdaling te vermijden of in te perken kunnen gezamenlijke
interventiemaatregelen worden genomen,
Dit kan zijn het aankopen door interventiebureau’s, en/of steunverlening aan particuliere opslag. In de regel wordt als interventiemaatregel alleen de steunverlening aan
particuliere opslag gehanteerd.
In figuur 1 wordt een overzicht van de relatieve prijs van varkensvlees in de verschillende EU-lidstaten over de periode 19881993 weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat
in Nederland, Duitsland en Denemarken de
gemiddelde prijs het laagst is. Ook in de
periode 1970 tot 1988 is hetzelfde beeld
aanwezig.

In vrijwel alle gebieden binnen de EU, met
een redelijke concentratie varkenshouderij,
gelden meer of minder vergaande eisen ten
aanzien van de belasting van het milieu
(Brouwer en Godeschalk, 1992). Verwacht
wordt dat de toename van de milieukosten
in Nederland en België voor de bestaande
bedrijven groter zal zijn dan in andere
regio’s binnen de EU. Daarnaast zijn uitbreidingsmogelijkheden en nieuwvestiging van
bedrijven in een groot aantal regio’s binnen
de EU aan regels gebonden (delen van
Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en
Denemarken).

De hoge zelfvoorzieningsgraad in Nederland en Denemarken betekent voor deze
landen dat de export belangrijk is. Deze landen moeten zorgen dat ze kunnen concurreren met andere landen. Omdat de concurrentiepositie in sterke mate afhangt van de
prijs, is de vleesprijs in deze landen relatief
laag (Teffene en Daumas, 1991). In Duitsland is de zelfvoorzieningsgraad kleiner dan
100%. Dit land ligt echter zo dicht bij Nederland en Denemarken dat deze landen
gemakkelijk op de Duitse markt kunnen
concurreren, waardoor de vleesprijs ook
daar laag is.

Binnen de EU worden nieuwe kaders vastgesteld ten aanzien van het welzijn van varkens. Verwacht wordt dat binnen de EU weinig afzonderlijke lidstaten strengere regels
op dit terrein zullen gaan invoeren. De nieuwe regels zullen niet tot een forse toename
van de kosten leiden. Ook wordt niet verwacht dat door deze regelgeving de relatieve concurrentiepositie tussen landen binnen
de EU sterk zal veranderen. Ook voor het
internationaal vervoer van varkens zullen
strengere regels gesteld gaan worden in de
toekomst. Hierdoor worden verre bestemmingen zoals Griekenland en Portugal kostentechnisch gezien vrijwel onbereikbaar.

3.2.4 Beschrijving van de varkenshouderij i
de afzonderlijke EU-lidstaten
Belangrijke aspecten die de ontwikkeling
van de varkenshouderij in de afzonderlijke
EU-lidstaten zal bepalen hebben betrekkin
op het voer, de diergezondheid, de milieubelasting en het welzijn van dieren.
Door de afspraken in het kader van de
GATT (die onder andere zullen leiden tot
lagere graanprijzen) en door het gewijzigde
EU-beleid mag verwacht worden dat varkenshouders, die een groter deel van het

België
In België is de produktie van varkensvlees
eind jaren 80 sterk gestegen. De stijging
doet zich vooral voor in de vleesvarkens25

kenshouderij in Duitsland, als gevolg van de
slechte produktie- en kennisinfrastructuur, zal
de komende jaren niet sterk veranderen. Dit
mede doordat het subsidiebeleid gericht is
op instandhouding van de kleinere bedrijven.

houderij en in veel mindere mate in de zeugenhouderij. Het gevolg hiervan is dat de
import van biggen sterk is toegenomen. In
België worden veel zeugen gehouden op
kleine bedrijven met minder dan 50 zeugen.
De vleesvarkenshouderij is vergeleken met
de zeugenhouderij beter ontwikkeld. Een
groot aantal van de grote mestbedrijven
hebben contracten met de (veevoer-)industrie. De Belgische varkenshouderij kampt
met problemen ten aanzien van de gezondheid en het milieu. De gezondheidsproblematiek wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de structurele afhankelijkheid
van import van biggen. Deze biggen komen
uit Duitsland en uit Nederland. De kans op
import van ziekten is vrij groot. Daarnaast
zal de Belgische varkenshouderij in de
komende jaren rekening moeten houden
met toenemende kosten voor de afzet van
dierlijke mest. In juni 1994 is nog niet duidelijk hoe het Vlaamse mestbeleid wordt vormgegeven De verwachting is dat de structurele import van biggen zal blijven bestaan.

Door de ontwikkelingen in Duitsland is het
waarschijnlijk dat de netto export van biggen in de komende jaren kan omslaan in
een netto import van biggen.
/talk
In Italie komen twee categorieën bedrijven
voor: zeer veel (circa 400.000) kleine bedrijven en een beperkt aantal bedrijven met
zeer veel dieren per bedrijf. In de jaren 80 is
ruim de helft van de kleine bedrijven verdwenen Dit proces zal zich in de komende
jaren voortzetten. In tegenstelling tot de ontwikkeling in andere Europese landen breidt
de groep grote bedrijven in Italië nauwelijks
uit. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat
de totale produktie niet toeneemt in Italië.
Omdat de groep middelgrote bedrijven in
Italië nauwelijks voorkomt, zijn er vrijwel
geen bedrijven die kunnen doorgroeien van
middelgroot naar groot Ook valt niet te verwachten dat er veel belangstelling is om
grote bedrijven te gaan stichten. In het
Noorden van Italië, waar het grootste deel
van produktie plaatsvindt en waar de grote
bedrijven voorkomen, wordt geen verdere
uitbreiding van de varkenshouderij verwacht. De huidige produktie is voor een
deel gekoppeld aan de melkveehouderij
(afzet wei). Een andere reden is dat de huidige concentratie het milieu negatief beinvloedt (algengroei in de kustwateren). Het is
dus waarschijnlijk dat de produktie in Italië
in de toekomst licht zal dalen. Omdat verwacht wordt dat de consumptie verder zal
stijgen, zal de import van Italië gaan toenemen

Duitsland
Duitsland neemt door haar aandeel in zowel
de produktie als de consumptie van varkensvlees een unieke plaats in binnen de
EU. De toetreding van de voormalige DDR
tot Duitsland versterkt dit nog. De verschillen tussen de verschillende bondsstaten in
Duitsland zijn echter groot, ook wat betreft
de produktiestructuur van de primaire varkenshouderij.
In Duitsland komt de helft van de zeugen en
de helft van de vleesvarkens voor op zeer
kleine bedrijven. Veel van deze bedrijven
zullen in de komende jaren stoppen. De toename van het aantal bedrijven met veel varkens wordt in Duitsland sterk afgeremd door
de regelgeving op milieugebied: de varkenshouderij is in verschillende deelstaten
min of meer grondgebonden gemaakt. Ook
al neemt het aantal bedrijven met grote aantallen dieren toe, netto zal de produktie
afnemen.

Met betrekking tot de import van biggen
worden geen veranderingen verwacht. De
structuur van de zeugenhouderij en vleesvarkenshouderij zijn vrijwel gelijk. Omdat
niet verwacht wordt dat in Italië grote verschuivingen optreden, zal de import van
biggen in de komende jaren op ongeveer
hetzelfde niveau blijven.

Naast een ongunstige produktiestructuur is
de infrastructuur van onderzoek en voorlichting ten behoeve van de varkenshouderij in
Duitsland minder goed ontwikkeld.
De lage produktiviteit van de primaire var26

Verenigd Koninkrijk en Ierland
Zowel de produktie als de consumptie van
varkensvlees veranderden in het Verenigd
Koninkrijk en in Ierland niet sterk gedurende
de jaren 80. De produktie van zowel biggen
als vleesvarkens vindt vooral plaats op grotere bedrijven. De bedrijfsstructuur is relatief
gunstig. Ook op het terrein van bedrijfsstructuur vinden vrijwel geen veranderingen
plaats.

De groei van de biggenproduktie wordt voor
de komende jaren lager ingeschat dan de
stijging in afmestcapaciteit. Dit zal tot
gevolg hebben dat de import van biggen
zal gaan toenemen.
Denemarken
De Deense varkenshouderij is net als de
Nederlandse varkenshouderij sterk gericht
op de export. Meer dan driekwart van de
produktie wordt in het buitenland afgezet.
De produktie is in Denemarken in de jaren
80 niet sterk toegenomen. Vooral de hoge
rente en het grote aandeel vreemd vermogen op de bedrijven met varkens hebben
ertoe geleid dat, ondanks de gunstige overige voorwaarden, geen sterke uitbreiding
van de produktie heeft plaatsgevonden. Op
het eind van de jaren 80 en het begin van
de jaren 90 is de produktie wel sterk toegenomen

Voor de komende jaren worden geen grote
veranderingen verwacht voor deze markt.
Netto zal men vanuit andere Europese landen varkensvlees importeren. Import van
levende dieren vindt vrijwel niet plaats door
de strenge quarantainemaatregelen om
veeziekten te weren.
Frankrijk
In Frankrijk is in de jaren 80 de produktie
sterker toegenomen dan de consumptie van
varkensvlees. Hierdoor is de zelfvoorzieningsgraad gestegen van ruim 80% in 1980
tot meer dan 90 % in 1992. Voor de komende jaren wordt een verdere stijging van de
produktie verwacht en een. kleine toename
van de consumptie. De zelfvoorzieningsgraad zal hierdoor nog verder toenemen.

De Deense varkenshouderij wordt gekenmerkt door een sterke integratie in de kolom
en een goede uitgangspositie op het terrein
van besmettelijke dierziekten. Door de
structuur van de Deense varkenshouderij
(veel gesloten bedrijven die verspreid over
het hele land voorkomen en voor een groot
deel grondgebonden zijn) zullen de kosten
op het terrein van milieu niet sterk meer stijgen Dit betekent dat de concurrentiepositie
ten opzichte van de Nederlandse varkenshouderij zal verbeteren (relatieve daling
voerkosten, kleinere stijging milieukosten,
minder kosten om vrij te worden voor de
besmettelijke dierziekten).

De produktiestructuur is in Frankrijk gemiddeld te noemen. Dit geldt voor zowel de
zeugenhouderij als de mesterij. De produktie is vooral gestegen op de grotere bedrijven gelegen in Bretagne. In het overige
deel van Frankrijk komen nog veel kleine
bedrijven voor waarvan een groot deel in de
komende jaren de produktie zal staken. Dit
zal netto resulteren in een groei van de produktie van varkensvlees.

Een nadeel van de Deense varkenshouderij
is dat er nog veel dieren voorkomen op relatief kleine bedrijven (in 1987: 25 % van de
zeugen op bedrijven met minder dan 50
zeugen en 47% van de vleesvarkens op
bedrijven met minder dan 200 vleesvarkens). Zelfs voor gesloten bedrijven zijn dit
kleine eenheden. Doordat er veel gesloten
bedrijven zijn, is uitbreiden van de varkenshouderij een probleem omdat zowel de zeugenhouderij als de mesterij gelijktijdig vergroot moeten worden op hetzelfde bedrijf.
Voor de komende jaren kan Denemarken
netto exporteur van biggen worden. Dit hangt
sterk af van de veranderingen in karkasgewicht. Momenteel is het karkasgewicht veel

De concurrentiepositie van de Franse varkenshouder en in het bijzonder van de varkenshouder in Bretagne zal zich in positieve
zin ontwikkelen. De huidige diergezondheidssituatie is in vergelijking met andere
concentratiegebieden gunstig terwijl de verwachte stijging van de milieukosten beperkt
zal zijn.
Ook de veranderingen op het terrein van
GATT en EU zullen niet ongunstig uitwerken
voor de Franse varkenshouder, omdat
momenteel een relatief groot deel van het
voer al van het eigen bedrijf afkomstig is.
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voor de export van levende dieren zijn dan
ook beperkt. Daarnaast geldt dat de importbehoefte van de Portugese markt niet groot

lager dan bijvoorbeeld in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Italië. Indien gestreefd
wordt naar verhoging van dit karkasgewicht
zullen er minder biggen nodig zijn, die mogelijk geëxporteerd zullen worden,

IS.

Spanje
In Spanje zijn tussen 1985 en 1991 zowel
de produktie als de consumptie met circa
60% gestegen. De zelfvoorzieningsgraad in
Spanje is circa 97%. De produktie is gestegen door: (1) uitbreiding van de varkensstapel met ruim 20%; (2) toename van het
geslacht gewicht per dier van 73 kg tot 80
kg; en (3) toename van de import van vooral
biggen.

Griekenland
Sinds de toetreding tot de EU is de produktie van varkensvlees in Griekenland nauwelijks veranderd. De totale consumptie is tussen 1980 en 1992 met 50% gestegen. Het
gevolg hiervan is dat de zelfvoorzieningsgraad gedaald is van ruim 90% naar circa
65%.
De structuur van de Griekse varkenshouderij komt overeen met het gemiddelde van de
EU. Dat wil zeggen dat er nog veel bedrijven met kleine eenheden varkens voorkomen naast een be Pe rkt a.antal grote bedrijven. In de laatste 10 jaar is er weinig verandering in de structuur geweest. Ookvoor de
komende jaren worden weinig veranderingen verwacht,

In Spanje komen naast veel zeer kleine
gesloten bedrijven ook een beperkt aantal
zeer grote bedrijven voor in Catalonië, Castilië-Leon, Galicië en Aragon. Verwacht
wordt dat vooral veel kleinere bedrijven in
de komende jaren de produktie zullen staken. Vanuit multinationals vindt een groot
deel van de Spaanse produktie plaats.
Naast de produktie op contractbasis
beschikken deze ondernemingen ook over
veevoederfabrieken en slachterijen.

Voor de export van levende dieren is de
afstand Nederland Griekenland een remmende factor. Het transport van levende
dieren langer dan 24 uur is nauwelijks rendabel, als gevolg van de EU-regelgeving.
Hierdoor is het niet aantrekkelijk om op
grote schaal levende dieren naar Griekenland te exporteren. Voor de export van varkensvlees biedt de Griekse markt door de
dalende zelfvoorzieningsgraad nog wel
mogelijkheden.

In Spanje heeft men te maken met problemen op het terrein van Afrikaanse varkenspest, vooral in de gebieden langs de Portugese grens waar de varkens vrij buiten rond
lopen,
De import van biggen in Spanje is de afgelopen jaren sterk gestegen. Vanuit Nederland werden er in 1986 ruim 100 duizend
geëxporteerd en in 1993 circa 950 duizend.
De Spaanse markt is toegegroeid naar een
structurele import van biggen. Door het ontbreken van voldoende technische gegevens is het maken van een schatting voor
Spanje in de komende jaren moeilijk.
Gezien de huidige structuur lijkt een stijging
van de mestcapaciteit ten opzichte van de
zeugenstapel waarschijnlijk. Dit zou een stijging van de import van biggen betekenen.
Deze ontwikkeling kan teniet gedaan worden als het karkasgewicht in Spanje in de
komende jaren verder toeneemt en door
een grotere stijging van de resultaten per
zeug dan in deze studie verondersteld (zie
bijlage 5).

Portugal
In Portugal is sinds 1985 zowel de produktie
als de consumptie met circa 50% toegenomen De zelfvoorzieningsgraad is hierdoor
ruim 90 % gebleven
In Portugal komen nog relatief veel bedrijven met kleine aantallen varkens voor. Een
groot deel van deze bedrijven zal in de
komende jaren de produktie staken. Een
beperkt aantal grote bedrijven zal de produktie vergroten. Verwacht wordt dat de
produktie en de consumptie in de komende
jaren zullen blijven groeien. Wel zal de groei
lager zijn dan de afgelopen jaren.
Portugal is evenals Griekenland qua afstand
ver vanu it Nederland. De moge1 ijkheden
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Tabel 10: Percentage van de zeugen en het percentage van de vleesvarkens dat
gehouden wordt op kleine en op grote bedrijven in de EU-lidstaten in 1981,
1985en 1991.
zeugen per bedrijf
<50

West-Duitsland
Frankrijk
Nederland
BLEU
Italië
Verenigd
Koninkrijk
Ierland
Denemarken
Griekenland
Spanje*
Portugal*
EG-10
EU-12*

vleesvarkens per bedrijf

>lOO

<200

>400

81

85

91

81

85

91

81

85

91

81

85 91

71
50
21
54
45

61
40
13
41
29

48
20
5
18
20

7
20
53
19
45

11
27
68
28
62

19
47
83
54
71

65
37
35
31
53

55
33
27
25
31

44
21
20
14
23

14
32
35
47
41

21
34
44
53
61

26
46
53
64
69

21
22
39
52

16
17
30
46
44
57
37
35

10
7
16
28
29
56
23
25

62
67
34
35

69
74
46
37
41
34
39
43

79
85
66
60
55
36
54
54

18 15 10
17 14 5
59 53 35
58 42 36
32 26
57 47
47 38 28
34 28

66
77
16
31

70
79
20
37
52
32
32 40
44

77
88
37
46
59
44
49
51

47
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* gegevens uit 1987; van 1985 en 1981 zijn geen gegevens beschikbaar.

3.2.5 Internationale ontwikkelingen in de
export van biggen
Binnen de totale agrarische sector voltrekt
zich een continu proces van schaalvergroting.
Dit geldt ook voor de varkenshouderij binnen
de EU. Het aantal bedrijven met varkens
neemt af, terwijl tegelijkertijd een aantal bedrijven uitbreidt. Tabel 10 laat zien dat dit proces
niet in alle lidstaten even ver is gevorderd.
Uit tabel 10 blijkt dat in West-Duitsland en
Portugal in 1991 bijna de helft van de zeugen gehouden wordt op bedrijven die minder dan 50 zeugen hebben. In Frankrijk,
België, Italië en Griekenland en Spanje is dit
circa een derde deel van de zeugen. In
Nederland, Verenigd Koninkrijk en in Ierland
bedraagt dit circa 10 %. Ook bij de vleesvarkens is een gelijk beeld met uitzondering
van een aantal landen. Nederland en Denemarken blijken dan in vergelijking met de
zeugenhouderij relatief veel kleine bedrijven
met vleesvarkens te hebben. In België blijken relatief veel grote bedrijven met vleesvarkens voor te komen.

produktie staken en er grote bedrijven bijkomen of middelgrote bedrijven doorgroeien
naar grote bedrijven. Op basis van gegevens over de huidige produktiestructuur,
aangevuld met gegevens over de produktiviteit in de verschillende landen, kan zowel
de binnenlandse produktie van biggen als
de vraag naar vleesvarkens in de EU-lidstaten worden ingeschat.
Voor de komende jaren wordt een uitbreiding van de varkensvleesproduktie verwacht in Frankrijk, Denemarken, Spanje en
Portugal. Voor Griekenland, Engeland en
Ierland wordt verwacht dat de produktie
nauwelijks zal veranderen. Voor Nederland,
België en Italië wordt een kleine daling van
de varkensvleesproduktie voorzien en voor
Duitsland een forse teruggang van de produktie.
In tabel 11 is de binnenlandse produktie van
biggen voor enkele geselecteerde landen
weergegeven. De verwachte binnenlandse
produktie van biggen is een resultante van
het verwachte aantal zeugen in een land
maal het verwachte aantal grootgebrachte

Veranderingen in de produktiestructuur
komen tot stand doordat kleine bedrijven de
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Tabel 11: Binnenlandse produktie van biggen (x1 000) in de EU-lidstaten

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

1997

18.883
38.387
18.286
7.945
10.279
15.200

22.695
39‘934
18.727
8.323
9.786
16.074

23.583
36.766
19.813
8.755
10.311
15.965
2l.429

22.165
38.155
20.548
8.877
10.489
17.290
23. 175

25.282
35.556
22.113
9.405
9.514
18.859
23.490

2005
24.385
33.493
23.897
9.455
9.563
19.788
23.967

Tabel 12: De vraag naar op te leggen vleesvarkens (x1 000), in de EU-lidstaten.

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië 1
Denemarken
Spanje 1

1997

2005

21.937
35.230
23.596
11.065

20.233
34.870
26.373
10.235

18.140

18.830

biggen per zeug per jaar. Het verwachte
aantal zeugen in een land (zie bijlage 3) is
gebaseerd op de voorgaande beschrijving
per land, samen met de gegevens over de
bedrijfsgroottestructuur in bijlage 2. Het in
bijlage 5 opgenomen verwachte aantal
geproduceerde varkens per zeug per jaar is
gebaseerd op een verwachte produktiviteitsgroei van 0,25 en 0,125 big per zeug per
jaar over de respectievelijke perioden 199l1997 en 1997-2005.
De gegevens in tabel 11 laten zien dat de
biggenproduktie in Nederland in de autonome situatie doorgroeit tot ruim 25 miljoen in
1997. Daarna daalt het aantal biggen licht
tot ruim 24 miljoen in 2005. Daarentegen
neemt het aantal geproduceerde biggen in
Duitsland sterk af. Dit als gevolg van een
ongunstige produktiestructuur, welke leidt
tot een versnelde uitstoot van bedrijven.

aantal vleesvarkensplaatsen in een land, (2)
het gemiddeld geslacht gewicht, en (3) de
groei per dag. Deze gegevens zijn in de bijlagen 3 en 5 opgenomen. De groei per dag
en het slachtgewicht zijn de basis voor de in
bijlage 5 opgenomen index “geproduceerde varkens per jaarvarken”. Uitgegaan
wordt van een gelijkblijvend slachtgewicht
voor de periode 1991-2005. Voor de periode 1991-2005 wordt voor de meeste landen
een toename in gemiddelde dagroei verwacht van 5 gram per jaar, voor België
wordt een iets geringere toename verwacht.
De gegevens in tabel 12 laten zien dat de
vraag naar op te leggen vleesvarkens in
Nederland in de autonome situatie in 1997
gelijk is aan bijna 22 miljoen. Daarna daalt
deze vraag tot ruim 20 miljoen in 2005. In
de minder dicht bevolkt EU-lidstaten (Frankrijk, Denemarken) neemt de vraag naar op
te leggen vleesvarkens toe.

In tabel 12 is de geschatte toekomstige binnenlandse vraag naar op te leggen vleesvarkens voor enkele geselecteerde landen
weergegeven. De vraag naar op te leggen
vleesvarkens is een resultante van: (1) het
1

Op basis van de geschatte ontwikkeling in
de produktie van biggen en de vraag naar
op te leggen vleesvarkens wordt het saldo

Vanwege het ontbreken van voldoende statistisch materiaal
zijn voor Spanje en Italië geen schattingen gemaakt.
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Tabel 13: Saldo van uitvoer minus invoer van biggen (x 1000) l.

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

1997

2005

183
433
-22
-415
-218
-

686
1.344
102
-1 .012
-395

1.815
1.250
-534
-1.358
-595
2
-692

1.181
1.734
-421
-1.556
-645
190
-1.428

3.345
326
-1.483
-1.660

4.152
-1.377
-2.476
-780

719

958

l zie voetnoot tabel 12.

biggen in 2005. Duitsland wordt op de
lange termijn van biggenexporteur tot biggenimporteur. De vraag naar biggen neemt
toe in Frankrijk. Denemarken gaat op termijn
ook aanzienlijke aantallen biggen exporteren. Vanwege het ontbreken van betrouwbare statistische gegevens is geen kwantitatieve schatting gemaakt van het niveau
van de biggenimporten in Spanje en Italië.
Verwacht wordt echter dat dit niveau in
deze landen niet zal dalen.

van uitvoer minus invoer van biggen voor
enkele geselecteerde EU-lidstaten in tabel
13 weergegeven. Tevens zijn in deze tabel
historische gegevens over de exportlimport
van biggen opgenomen.
Samengevat komen de in tabel 13 gepresenteerde gegevens er op neer dat in de
autonome situatie de export van biggen
vanuit Nederland blijft toenemen tot 3 á 3,5
miljoen biggen in 1997 en tot ruim 4 miljoen
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D~V~LOP~ENTS IN THE DUTCH PIG INDUSTRY
In dit hoofdstuk worden de huidige en de
verwachte toekomstige structuur van de
varkenshouderij in Nederland geschetst.
De huidige bedrijven met varkens in
Nederland zijn in 15 groepen ingedeeld
op basis van het aantal zeugen en het
aantal vleesvarkens per bedrijf, alsmede
de verhouding tussen het aantal zeugen
en het aantal vleesvarkens op het bedrijf.
Per groep bedrijven zijn gegevens verzameld over de huidige technisch economische situatie en over de perspectieven voor de toekomst.
De belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk zijn:
* Voor de periode 1993-2005 worden
forse kostenstijgingen voorzien. Die
worden niet gecompenseerd door
opbrengststijgingen. Hierdoor daalt de
gemiddelde arbeidsopbrengst met
ruim 10 procent in deze periode.
* Tussen nu en 2005 stopt circa 40% van
de bedrijven met varkenshouden en de
vleesvarkensstapel neemt met circa
125 % en de zeugenstapel met circa
8% af. Door een toename van de produktiviteit per dier neemt de produktie
van biggen in de tijd toe (8 à 10 %).
* Uitgaande van een gelijkblijvend aflevergewicht en een hogere groei per
dag zal de produktie van vleesvarkens
met circa 3% afnemen in 2005. Deze
ontwikkeling heeft tot gevolg dat het
verschil tussen biggenproduktie en
afmestcapaciteit in de loop der jaren
verder zal toenemen” Het biggenoverschot komt op een niveau van circa 3.8
miljoen per jaar.
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt de verwachte structuur van de primaire sector in Nederland
aeschetst voor de iaren 1997 en 2005 ten
opzichte van 1992: In d e ze situatie wordt
uitgegaan van de omsc :h reven situatie uit
hoofdstuk 3, de autonor n e situatie. Als eerste wordt stilgestaan bij je factoren die de

individuele bedrijfssituatie beÏnvloeden.
Daarna worden deze factoren geprojecteerd op de bedrijven zoals die in 1992 i
Nederland aanwezig waren. De indeling van
de bedrijven en de factoren die meegen Omen worden zijn vermeld in paragraaf 2. 1.
Bedrijven hebben een aantal mogelijkheden
tot aanpassing. Voorbeelden hiervan zijn
uitbreiden, omwisselen in diercategorieën
(verdere specialisatie), afstoten van takken
of stoppen van hele bedrijf, het bedrijf voortzetten als nevenbedrijf, het bedrijf verplaatsen of het bedrijf in de huidige vorm handhaven. Of en hoe de bedrijven zich aanpassen hangt ten eerste af van de huidige situatie, die in 4.2 is beschreven en ten tweede
van de in 4.3 beschreven mogelijkheden
voor inkomensontwikkeling. Hierbij zijn
aspecten als economische mogelijkheden,
financiering, wetgeving alsmede sociale
aspecten belangrijk. Op basis van de huidige situatie en de, in 4.4 beschreven, verwachte inkomensontwikkeling is nagegaan
hoe de verwachte autonome ontwikkeling
per groep bedrijven zal zijn van 1992 tot
1997 en van 1997 tot 2005.
4.2 Huidige positie
In bijlage 1 zijn de relevant geachte kenmerken voor de reeds genoemde 15 onderscheiden groepen bedrijven met varkens
weergegeven. In deze paragraaf zijn de
hoofdlijnen van de huidige situatie weergegeven.
Voor de bedrijven met een beperkt aandeel
varkenshouderij (groepen 1,2,7,8 en 12; zie
bijlage 1) geldt dat ze gemiddeld een kleine
totale bedrijfsomvang van 100 tot 200 standaardbedrijfseenheden (sbe) per bedrijf
hebben. Tot deze categorie behoort bijna
70% van alle bedrijven met varkens in
Nederland, met circa 35% van de vleesvarkensplaatsen en bijna 20% van de zeugen.
Veel van deze bedrijven zijn te karakteriseren als een rundvee- of melkveebedrijf (het
percentage sbe varkens bedraagt 10 tot

ondernemers in staat zullen zijn om aan alle
eisen te kunnen voldoen.
Voor de groep grote varkensbedrijven
(groepen 5, 6,ll en 15) geldt dat de gemiddelde bedrijfsomvang groter is dan 300
sbe. Tot deze groep behoren slechts 6%
van de bedrijven, die 16% van de vleesvarkens en bijna 40% van de zeugen in Nederland huisvesten. De totale bedrijfsomvang
bestaat voor meer dan drie kwart uit varkens Binnen deze groepen is 20 tot 25 %
van de ondernemers ouder dan 55 jaar en
heeft 75 tot 85% van deze ondernemers een
bedrijfsopvolger. Door de grote bedrijfsomvang is het totale vermogen relatief groot.
De vermogenspositie zal evenals bij de middenbedrijven afhankelijk van de situatie
sterk variëren. Veel van deze bedrijven kunnen tegen relatief geringe kosten per sbe
voldoen aan de gestelde toekomstige eisen.
Problemen op het terrein van de biggenafzet worden voor deze bedrijven niet of nauwelijks verwacht. De perspectieven voor
deze groep bedrijven zijn relatief gunstig.
Daarnaast geldt dat deze bedrijven voortgezet worden door andere ondernemers
indien een faillissement zich voordoet.

33%). Op deze bedrijven zijn gemiddeld 40
tot 50 % van de bedrijfshoofden ouder dan
55 jaar. Ongeveer de helft van deze
bedrijfshoofden heeft geen bedrijfsopvolger. Voor veel bedrijven geldt dat de vermogenspositie (verhouding tussen vreemd en
totaal vermogen) veelal gunstig is. Het totale vermogen en de mogelijkheid om door
agrarische produktie een inkomen te realiseren zijn echter gering. Daarnaast geldt
dat investeringen, nodig om aan de toekomstige eisen van milieu, welzijn en gezondheid te kunnen voldoen, per sbe relatief
hoog zullen zijn. Dit komt omdat de eenheden per diercategorie klein zijn. Voor de
zeugenbedrijven binnen deze groep, die
zelf geen of maar een deel van de vleesvarkens afmesten, worden grote problemen
verwacht met de afzet van biggen. Verwacht wordt dat deze bedrijven met een
systematisch lagere biggenprijs moeten
rekenen ten opzichte van de marktprijs. De
perspectieven voor veel van deze bedrijven
zijn, gezien de huidige situatie en de verwachte verscherping van de eisen, beperkt.
Voor de groep middenbedrijven (groepen 3,
4, 9, 10, 13 en 14) met een gemiddelde
totale bedrijfsomvang van 200 tot 300 sbe
geldt dat 20 tot 35 % van de ondernemers
ouder is dan 55 jaar. Van deze bedrijfshoofden heeft 60 tot 85% van de ondernemers
een bedrijfsopvolger. Voor de meeste
bedrijven geldt dat meer dan de helft tot
vrijwel de gehele bedrijfsomvang bestaat uit
varkenshouderij. Tot deze groep behoort
een kwart van alle bedrijven met varkens en
zij beschikken over bijna de helft van het
aantal vleesvarkensplaatsen en ruim 40%
van de zeugen in Nederland. Het totale vermogen van deze bedrijven zal gemiddeld
zijn, waarbij een grote spreiding in vermogenspositie verwacht kan worden afhankelijk van de bedrijfssituatie (levenscyclus,
bedrijfsopvolging, renovatie, technisch
functioneren etc.). Veel van deze bedrijven
zullen financieel en technisch in staat zijn te
investeren in gebouwen en inrichting om
aan de toekomstige eisen te voldoen. Voor
de kleinere zeugenbedrijven binnen deze
groep worden wel enige problemen verwacht met de afzet van biggen. Perspectieven voor deze groep bedrijven zijn aanwezig, hetgeen echter niet betekent dat alle

4.3 Verwachte

inkomensontwikkelingen

4.3.1 Verwachte ontwikkeling in arbeidsinkomen per dier
Verwacht wordt dat de arbeidsinkomens in
de intensieve veehouderij in Nederland op
termijn verslechteren. De concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij binnen de EU zal verslechteren. Dit wordt voor
een belangrijk deel veroorzaakt door stijgende kosten voor milieu, diergezondheid
en een verslechtering van de concurrentiepositie ten aanzien van de voerkosten.
Behalve deze verslechteringen worden ook
verbeteringen verwacht. Door bovengenoemde strengere eisen op het terrein van
gezondheid in Nederland zullen de technische resultaten verbeteren en daardoor de
kostprijs. Het arbeidsinkomen voor de
Nederlandse situatie zal wijzigen met het
verschil in de kostprijsontwikkeling van
Nederland ten opzichte van de EU. Om dit
verschil zuiver in te schatten is het noodzakelijk om die factoren te benoemen die
internationaal en nationaal de kostprijs zullen doen wijzigen. De verwachte kwantitatie33

Tabel 14: Gemiddelde genormaliseerde arbeidsopbrengst, verwachte wijzigingen hierin en
de verwachte gemiddelde genormaliseerde arbeidsopbrengst (gld/dierplaats/jaar).
Diersoort

Zeugen

Vleesvarkens

Genormaliseerde arbeidsopbrengst
(26.413 bedrijven)

350

40

Genormaliseerde arbeidsopbrengst
(15.627 blijvers)

410

55

90

23

0

0

25,5

9

Milieukosten
Gezondheidskosten
Voernadeel
Prijsinvloed

-55

+8

Arbeidsopbrengst in 2005
(15.627 blijvers)

240
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ve invloed van deze factoren is in tabel 14
weergegeven.
De genormaliseerde arbeidsopbrengst in
tabel 14 is gebaseerd op gemiddelde prijzen op de lange termijn. De rest van de
posten is ingeschat als concurrentievoordeel of -nadeel voor Nederland ten opzichte
van de EU. In het onderstaande is elk
onderdeel afzonderlijk toegelicht. Uitgaande
van de gemiddelde genormaliseerde
arbeidsopbrengst over alle varkensbedrijven in Nederland is tevens de gemiddelde
genormaliseerde arbeidsopbrengst bepaald
voor de 15.627 bedrijven met varkens in
Nederland die naar verwachting in 2005 zullen bestaan (zie bijlage 1).
Van de bedrijven met zeugen valt 30% af tot
2005 in de autonome situatie. De huidige
genormaliseerde arbeidsopbrengst op deze
30% van de bedrijven is gemiddeld 140 gulden lager dan de huidige genormaliseerde
arbeidsopbrengst op alle bedrijven met
zeugen, en de arbeidsopbrengst op de
70% van de bedrijven met zeugen (de blijvers) gemiddeld 60 gulden hoger. Voor de
blijvers betekenen de kostenstijging een
daling van de genormaliseerde arbeidsopbrengst met circa 170 gulden per zeug per
jaar waardoor in 2005 de genormaliseerde

arbeidsopbrengst overeenkomt met 240
gulden per zeug per jaar.
Van de bedrijven met vleesvarkens valt 40%
af tot 2005 in de autonome situatie. De huidige genormaliseerde arbeidsopbrengst op
deze 40% van de bedrijven is gemiddeld
22,5 gulden lager dan de huidige genormaliseerde arbeidsopbrengst op alle bedrijven
met vleesvarkens, en de arbeidsopbrengst
op de 60% van de bedrijven met vleesvarkens (de blijvers) gemiddeld 15 gulden
hoger. Voor de blijvers zal de genormaliseerde arbeidsopbrengst met circa 24 gulden per gemiddeld aanwezig vleesvarken
dalen tussen 1992 en 2005. Het niveau van
de genormaliseerde arbeidsopbrengst komt
in 2005 dan op 31 gulden per gemiddeld
aanwezig vleesvarken.
In Nederland zullen de milieukosten voor de
varkenshouderij voornamelijk bestaan uit
mestkosten en maatregelen ter reductie van
de ammoniakuitstoot (Oudendag, 1993).
Hoste en Baltussen (1993) berekenen bij
een reductie van 60 a 70 % van de ammoniakuitstoot een kostenstijging bij de zeugen
van 33-130 gulden en 20 tot 42 gulden bij
de vleesvarkenshouderij. Binnen dit onder34

gedragen zijn nu voor rekening van de varkenshouderijsector. Een aantal van deze
elementen hoeft uiteindelijk niet tot een kostprijsnadeel te leiden, omdat verwacht mag
worden dat een aantal andere landen zal
volgen. Naast de mogelijke kostprijsnadelen
zullen er een aantal kostprijsvoordelen
optreden (minder exportverboden en betere
technische resultaten, lagere kosten diergeneesmiddelengebruik). Het geheel
betreffende gezondheid en welzijn samenvattend ontstaat op korte termijn een kostennadeel voor Nederland, wat in de toekomst omslaat naar een kostenvoordeel. Er
wordt niet uitgegaan van een concurrentienadeel voor de Nederlandse varkenshouderij op het gebied van gezondheid en welzijn.
Wel dient opgemerkt te worden dat een
deel van de bedrijven met een extra kostennadeel te maken krijgt en een ander deel
met een extra kostenvoordeel. Vooral de
kleinere, niet gesloten bedrijven zullen met
relatief grote kostenstijgingen te maken krijgen omdat de investeringen per dier veel
hoger zijn en omdat de afzet van biggen
moeilijker zal zijn (en dus tegen een lagere
prijs zal plaatsvinden).

zoek is verondersteld dat de kosten gemiddeld zullen toenemen met respectievelijk
100 gulden per zeug en 30 gulden per
vleesvarkensplaats omdat:
a er nog technische ontwikkelingen plaatsvinden;
b vooral de grotere bedrijven zullen investeren en dat de kleinere bedrijven goedkopere maatregelen nemen of gaan stoppen.
Verder is verondersteld dat de helft van
deze kosten als concurrentienadeel te
beschouwen zijn omdat verwacht wordt dat
ook in de overige landen maatregelen genomen zullen worden die echter minder vergaand zijn dan in Nederland.
Ten aanzien van de mestkosten is aangenomen dat de mestkosten van een bedrijf zonder cultuurgrond per zeug 135 gulden en
per vleesvarkensplaats 30 gulden bedragen. Van deze kosten is een kwart als concurrentienadeel beschouwd. Opgemerkt
dient te worden dat op kleinere bedrijven
het nadeel van de ammoniakmaatregelen
wellicht iets ongunstiger zal zijn en de mestkosten weer iets gunstiger, dit laatste geldt
zeker voor de kleinere zeugenbedrijven.

Binnen de GA7--r onderhandelingen zijn
afspraken gemaakt over de prijzen van granen Hierdoor wordt verwacht dat de prijzen
voor granen met bijna 30 % zullen dalen. De
prijzen van graanvervangers zullen ook
gaan dalen, alleen niet in dezelfde mate.
Verder is het zo dat Nederland ook al een
deel granen in het voer verwerkt (15 à 20%)
zodat het nadeel alleen ontstaat over het
verschil in granen en graanvervangende
produkten. Naast de invloed op de voerprijs
speelt de milieuwetgeving in Nederland een
rol bij de voerprijs in de toekomst. De bedrijven moeten hun uitstoot aan mineralen

Bedrijven krijgen te maken met een aantal
ontwikkelingen op het terrein van gezondheid en welzijn. Kostprijsnadeel kan ontstaan door maatregelen op het terrein van
Aujeszky bestrijding, welzijnswetgeving met
oppervlaktenormen per dier, ontsmetting
motorrijtuigen en concept vervoersregeling,
bloedonderzoek, bedrijfscertificering, wijziging identificatie en registratieregeling en
een aantal elementen uit het Nationaal Programma Varkensgezondheidszorg (bijv.
hygienesluis). Daarnaast komen een aantal
kosten die in het verleden door de overheid

Tabel 15: Opbrengstprijs per big volgens de TEA en de richtprijs per big (Landbouwschap) in
de jaren 1987 tot en met 1993 (in guldens per big) en het verschil tussen beide
prijzen.
Jaar

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

TEA biggenprijs
Richtprijs
Verschil

83,3
87,5
-4,2

775
79,2
-1,7

114,2
114,9
-0,7

1059
106,8
-0,9

121,2
113,8
+ 7,4

107,7
117,4
- 9,7

66,2
7-l,6
-5 j 4
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beperkt zijn door met name milieuregelgeving. Met name in de zandgebieden zijn de
mogelijkheden om de bedrijven uit te breiden
gering onder invloed van de ruimtelijke ordening, de afstandengrafiek, de ammoniakuitstoot en de meststoffenwet. Ruim 80 % van
de bedrijven in de zandgebieden zit om één
of meer van deze factoren aan het plafond
(De Haas, 1992). Door de Verplaatsingswet
worden de mogelijkheden iets verruimd.
Deze mogelijkheden zijn voor zeugenbedrijven groter dan voor vleesvarkensbedrijven.

terug brengen. Een deel hiervan wordt
bereikt door voeraanpassingen, die zullen
leiden tot een hogere voerprijs. Zoals de
wetgeving nu ligt (30 % korting op referentiehoeveelheid en factor 1:2,6 voor P205:N)
zal het effect op de voerprijs gering zijn.
Totaal resulteren deze factoren in een uiteindelijk concurrentienadeel voor Nederland
van 3 % van de voerkosten in de toekomst
wat een nadeel is van 2550 gulden per
zeug en 9 gulden per vleesvarken per jaar.
Binnen de deelsectoren ontstaat er een verschuiving van de inkomensverdeling. De
biggenmarkt is meer afhankelijk van de
export van biggen, met mogelijke negatieve
gevolgen voor de gemiddelde biggenprijs
in Nederland. Dit heeft een nadelig effect op
het arbeidsinkomen in de zeugenhouderij,
en een positief effect voor de vleesvarkenshouderij. In tabel 15 is de verhouding tussen de opbrengstprijs en richtprijs voor biggen over de laatste jaren weergegeven.
Het jaar 1991 is beïnvloed geweest door
PRRS (abortus blauw). Verder valt af te
lezen dat de laatste twee jaren de biggenprijs duidelijk beneden de richtprijs gelegen
heeft. In het verleden was het verschil in TEA
en richtprijs gemiddeld rond de 3 gulden
per big. Bij het verwachte niveau van de biggenexport vanuit Nederland zal het verschil
in de toekomst komen te liggen rond de 5 à
6 gulden per big. Dit betekent dat verwacht
wordt dat de zeugenhouders in de toekomst
2,5 gulden per big minder ontvangen dan in
het verleden. Per zeug betekent dit een verlies in arbeidsopbrengst van 55 gulden per
jaar. Voor de vleesvarkenshouder neemt de
arbeidsopbrengst per gemiddeld aanwezig
varken per jaar met 8 gulden toe.

Verdere mogelijkheden om het arbeidsinkomen te handhaven bestaan uit het vergroten van de inkomsten uit een andere
tak of een baan buiten het bedrijf. Gegeven de werkloosheid en de ontwikkelingsmogelijkheden in andere sectoren liggen
hier maar zeer beperkte mogelijkheden.
Een andere mogelijkheid voor bedrijfsuitbreiding is het kopen van bestaande bedrijven of stallen. Ten aanzien van het werken
op meerdere lokaties bestaan een aantal
nadelen zoals een geringere efficiency, minder schaalvoordelen ten aanzien van de
kostprijs en ten aanzien van milieu- en
gezondheidsmaatregelen, en minder ontwikkeling in de bedrijfsvoering. Deze mogelijkheid kan voor bedrijven die nu gedeeltelijk gesloten zijn een oplossing zijn. De overige bedrijven zullen maar in beperkte mate
deze mogelijkheid benutten.
De alternatieven voor bedrijven om hun
arbeidsinkomen te handhaven zijn dus maar
beperkt voorhanden. De meeste bedrijven
die nu onvoldoende omvang hebben om in
de toekomst een inkomen te genereren zullen dus min of meer gedwongen worden om
de bedrijfsvoering te staken. Ter indicatie:
momenteel is de genormaliseerde arbeidsopbrengst uit de varkenshouderij circa 740
miljoen gulden bij een arbeidsinzet van
circa 20.000 Volwaardige Arbeidskrachten
(VAK). Dit betekent per VAK een arbeidsopbrengst van 37.000 gulden. Voor 2005 daalt
de genormaliseerde arbeidsopbrengst naar
484 miljoen gulden (zijnde 240 x 1,209 miljoen zeugen plus 31 x 6,26 miljoen vleesvarkens). Het aantal VAK daalt naar circa
14.800. Het arbeidsinkomen per VAK daalt
naar 32.700 gulden.

4.3.2 Mogelijkheden voor handhaving van
het arbeidsin komen
In de vorige paragraaf zijn de arbeidsinkomens per eenheid weergegeven. Deze zullen
in de komende jaren een dalende tendens te
zien geven. Voor het inschatten van de gevolgen daarvan op de continu’iteit van de bedrijven, moet tevens gelet worden op de omvang
van de bedrijven en de overige inkomsten.
Ten aanzien van de omvang van de intensieve veehouderij sector moeten we concluderen dat de mogelijkheden tot uitbreiding
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strengere eisen aan voer, bedrijfsbegeleiding en informatiestromen, wordt in de toekomst de standaardnorm. De veiligheid van
het vlees kan daardoor beter worden gegarandeerd en mogelijk kan een meer efficiënte keuring gerealiseerd worden.

4.3.3 Ontwikkelingen in de produktiekolom
Binnen de produktiekolom, buiten de primaire bedrijven, zijn een aantal ontwikkelingen gaande:
ook in deze bedrijven stijgt de produktiviteit
er wordt gewerkt aan het opzetten en
invoeren van verschillende kwaliteitsgaranties.
vooral de slachterijen ondervinden een
toenemende concurrentie vanuit het buitenland.

In het binnenland worden de consumenteneisen voornamelijk vertolkt door de grootwinkelbedrijven. Verwacht wordt dat een
groot aantal grootwinkelbedrijven over zal
gaan tot verkoop van vlees dat voor deelmarkten geproduceerd is (extra kwaliteitsklasse). Onder een deelmarkt wordt in deze
studie verstaan een markt met hoge kwaliteitseisen waarbij consumenten bereid zijn
voor deze extra kwaliteit te betalen. De buitenlandse vraag naar varkens voor specifieke deelmarkten is moeilijk in te schatten. De
verwachtingen hieromtrent zijn niet al te
hoog omdat het moeilijk is dergelijke deelmarkten voor tussenfabrikaten (zoals karkassen en deelstukken) op te zetten. Daarnaast zijn de mogelijkheden om eindprodukten te exporteren beperkt (de slachterijen hebben eerder de neiging zich terug te
trekken op de kernactiviteit (slachten) dan
de activiteiten uit te breiden). Wel zullen de
ontwikkelingen in Nederland een zekere uitstraling hebben op het buitenland. Verwacht
wordt dat de buitenlandse afnemers minimaal zullen eisen dat het vlees onder IKBvoorwaarden geproduceerd is. In tabel 16 is
een kwantitatieve inschatting gemaakt van
de toekomstige ontwikkelingen in produktie
van de verschillende kwaliteitsvormen.

ue produktiviteit binnen de secundaire sector zal zich blijven ontwikkelen. Dit heeft er
de afgelopen jaren toe geleid dat de totale
capaciteit groter is dan de vraag naar deze
capaciteit. De oorzaak hiervan is dat de
produktie in de primaire sector nauwelijks
meer veranderd is in de afgelopen 8 jaren.
Het gevolg is dat de onderlinge concurrentie tussen de bedrijven toegenomen is en
dat de marges kleiner zijn geworden. Ook
voor de komende jaren wordt een voortgang van dit proces verwacht. Dit betekent
dat de secundaire industrie niet verder kan
gaan dan de kernactiviteiten. Ruimte voor
produktontwikkeling, marketing en ketenstructuren vraagt een grotere marge voor
het handhaven van de concurrentiepositie
op de lange termijn, terwijl de ruimte hiervoor juist kleiner dreigt te worden.
De bestaande basiskwaliteit zal in de
komende jaren vrijwel geheel verdwijnen. De
mengvoederindustrie is bezig met de invoering van Good Manufacturing Pratice (GMP)codes, de dierenartsen met Good Veterinairy Practice (GVP)-codes en de slachterijen
met onder andere Integrale Keten Beheersing (IKB) en merkprogramma’s. Vrijwillige
produktie onder IKB-basisvoorwaarden, met

Integratievorming zal vooral uitgaan van de
vleesverwerkende industrie. Gezien de
voorziene concentratie van deze industrie
en de verwachte ontwikkelingen in produktievormen mag worden aangenomen dat in
2005 de primaire bedrijven vrijwel allemaal

Tabel 16: Geschatte produktie (in % van de totale produktie) per “kwaliteitsgroep”.
jaar

1990

huidige basiskwaliteit
basiskwaliteit (IKB)
ketenproduktie
scharrelvlees
biologisch vlees

99,5
02 T
02 7

1993
75
12,5
5
04
<0:01
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1997

2005

20
63
15
2
01 )

<5
65
25
5
02 9

Tabel 17: Verwachte ontwikkeling voor 1997 en 2005 van het aantal bedrijven en aantal
dieren per groep bedrijven.
groep*

bedrijven

1992

1997

2005

271
95
574
260
523
248
1.414
635
270
245
251
424
3.303 1.908

54
241
222
876
221
429
2.043

27
212
183
1120
197
439
2.178

41
47
108
115
115
78
505

vleesvarkensbedrijven
7
7.598 4.459
8
4.540 4.325
9
1.969
1.477
10
856
868
11
116
116
Subtotaal
15.079 11.245

2.279
4.231
985
881
116
8.492

703
1.444
1.354
1.218
454
5.173

456
1.540
1.014
1.215
464
4.689

228
1.506
650
1.236
464
4.084

1
2
2
8
6
19

zeugenbedrijven
12
13
14
15

3.713
1.345
882
987

2.191
1.121
975
1.137

854
708
1.036
1.243

10
13
13
27

Subtotaal

6.927

5424

63

Totaal

26.413 20.380 15.636 7.145 6.732 6.262 1.308 1.277 1.209

gesloten bedrijven
1
2
3
4
5
6
Subtotaal

*

1992

1997

1.084
1.166
748
831
337
241
4.407

542
866
635
1.121
303
244
3.711

zeugen
(x1 000)

vleesvarkens
(x1 000)
2005

3841

1992

1997

2005

27
43
95
160
103
79
507

14
38
79
205
92
81
509

156
166
152
310

110
145
167
348

60
91
176
373

784

770

700

voor de indeling in groepen zie tabel 5

in meer (programma-/merkvlees etc.) of
mindere (IKB-basisvoorwaarden) mate
gebonden zijn aan en produceren binnen
een beperkt aantal integraties.

derd worden indien de concurrentiekracht
van de slachterijen verbetert ten opzichte
van de buitenlandse slachterijen. De mogelijkheden hiertoe zijn binnen dit onderzoek
niet nagegaan.

De Nederlandse slachterijen ondervinden al
jaren concurrentie van de buitenlandse
slachterijen en slagers. Dit heeft enerzijds te
maken met de wens in het buitenland om
over een vers produkt te kunnen beschikken
en anderzijds met de kosten van het slachten van varkens en het tot waarde brengen
van varkens, Jaarlijks gaan er vanuit Nederland sinds het eind van de jaren 80 twee à
drie miljoen vleesvarkens levend de grens
over, Voor een deel kan deze export vermin-

4.4 Verwachte autonome ontwikkelingen
In tabel 17 zijn de ontwikkelingen geschetst
per groep bedrijven. Doordat bedrijven zich
aanpassen kunnen ze in de verschillende
jaren in verschillende groepen terecht
komen.
In bijlage 1 B, is uitgaande van de situatie in
1992, weergegeven welke deel van de
bedrijven een bepaalde aanpassing doet.
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Tabel 18: Schatting van de ontwikkeling in biggenoverschot (totale produktie en verschil in
miljoenen biggen, aantal zeugen en vleesvarkensplaatsen in duizenden).
Jaar Produktie
per zeug’

1992
1997
2005
’ Exclusief

19
20
21

aantal
zeugen
(1000)

totale
produktie
(milj.)

Omzetsnelheid

aantal
plaatsen
(1000)

totale
produktie
(milj.)

biggen
export
(miIj_)

1.308
1.277
1.209

250
255
254

3,lO
3,22
3,44

7.145
6.732
6.262

22,l
21,7
21,6

29 9
3 f8
3 f8

1,5 big per zeug per jaar voor vervanging.

Het aandeel van de gesloten bedrijven in de
totale produktie neemt in de loop jaren toe.
Van alle zeugen wordt in 1992 38 % en in
2005 42 % gehouden op bedrijven met zeugen en vleesvarkens. Van alle vleesvarkens
is dit respectievelijk 27% en 35 %.

Uit tabel 17 blijkt dat tussen 1992 en 2005
circa 40% van de bedrijven stopt met varkenshouden en dat de vleesvarkensstapel
met circa 12,5 % en de zeugenstapel met
circa 8% afneemt, Door toename van de
produktiviteit per dier neemt de produktie
van biggen in de tijd zelfs nog iets toe, terwijl uitgaande van een gelijkblijvend aflevergewicht en een hogere groei per dag de
produktie van vleesvarkens met circa 3%
afneemt in 2005. Deze ontwikkeling heeft tot
gevolg dat het verschil tussen biggenproduktie en afmestcapaciteit in de loop der
jaren verder zal toenemen. De toename
vindt vooral plaats tussen 1992 en 1997. Na
1997 stabiliseert het verschil zich.

De in tabel 18 weergegeven cijfers met
betrekking tot het biggenoverschot in 1997
en 2005 verschillen enigzins met de in
hoofdstuk 3 berekende niveaus voor de biggenexport vanuit Nederland, respectievelijk
3,3 in plaats van 3,8 miljoen en 4,l in plaats
van 3,8 miljoen te exporteren biggen. De
reden hiervoor is dat de berekeningsgrondslag van het biggenoverschot in hoofdstuk 3
en 4 verschilt (Europese gegevens op basis
van vleesvarkens zwaarder dan 50 kg in
hoofdstuk 3, en op basis van Nationale Meitellinggegevens voor vleesvarkens in hoofdstuk 4). In 2005 is er een verschil in biggenproduktie van circa 1 miljoen biggen en een
verschil in afmestcapaciteit van 1.4 miljoen
biggen. Doordat beide cijfers elkaar compenseren is het totale verschil circa 0.4 miljoen biggen. De conclusie dat er in de autonome situatie een structureel hoog niveau
van de biggenexport ter grootte van 3 á 4
miljoen biggen zal zijn in de komende jaren,
verandert er echter niet door.

Het aantal en het aandeel van de kleinere
bedrijven neemt volgens de inschattingen in
tabel 17 sterk af. In 2005 bedraagt dit aantal
nog 45% van het aantal in 1992. Toch is in
2005 dan noq meer dan de helft van de
bedrijven te betitelen als een eenheid met
weinig varkens (groepen 1,2,7,8 en 12).
Deze bedrijven hebben dan nog ruim 30%
van de vleesvarkens en 10% van de zeugen De categorie van middenbedrijven
neemt qua aantal veel minder sterk af waardoor ze in 2005 35% van de bedrijven uitmaken met iets meer dan de helft van de
zeugen en ruim de helft van de vleesvarkens. De grotere bedrijven nemen absoluut
iets toe en verdubbelen relatief van 6 naar
12% van de bedriiven met varkens. Het
aandeel vleesvark’ens op deze bedrijven
neemt maar in zeer geringe mate toe namelijk van 16 naar 18 % terwijl het aandeel
--* #_.AU A------,A .,-._ -*._1- /In .---._ AI-0/
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5 EFFECTEN VAN STRUCTUURBEI VLOEDENDE
MAATREGELEN
EFFECTS OF STRUCTURAL POLICY MEASURES
In dit hoofdstuk worden vijf varianten,
waarbij wordt ingegrepen in de sector,
vergeleken met de autonome situatie.
Het betreft:
1. stimuleren van deelmarktproduktie,
2. verplichting van gesloten bedrijfssystemen,
3. invoering van een quoteringssysteem,
4. verlagen van het aflevergewicht van
vleesvarkens,
5. omwisselverbod van vleesvarkens en
pluimvee naar zeugen.
De verwachte gevolgen van de vijf
onderzochte scenario’s zijn onderzocht
voor de volgende aspecten: mineralenvolume, mestvolume, ammoniakuitstoot,
zeugen per bedrijf, vleesvarkens per
bedrijf, werkgelegenheid, kostprijs,
gezondheid, aantal bedrijven, prijzen
van biggen en vleesvarkens, alsmede
het biggenoverschot,
De belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk zijn:
* In alle varianten blijven tussen de
15.500 en 16.000 bedrijven met varkens in 2005. De verhouding vleesvarkens/zeugen wordt door het ingrijpen veelal vergroot. Dus meer vleesvarkens (8%) en minder zeugen
(circa 10%). Binnen vrijwel elke
variant kan de export van biggen verlaagd worden ten opzichte van de
autonome on~ikkeling,
* Produktie voor specifieke deelmarkten heeft een groot aantal voordelen
ten opzichte van de autonome ontwikkeling en heeft als enige nadeel dat
de kostprijs voor de produktie iets zal
stijgen.
* Bij het verplichten van gesloten
bedrijfsstructuren neemt ten opzichte
van de autonome ontwikkeling de
biggenproduktie in Nederland af met
circa 2,5 miljoen biggen, en de
afmestcapaciteit neemt toe met circa
1,2 miljoen biggen. De effecten voor
milieu en werkgelegenheid zijn

*

*
*

5.1

beperkt, Positief zijn de effecten op
de technische resultaten en daardoor
op de internationale concurrentiepositie (kostprijs).
Bij quotering van de produktieomvang in de zeugenhouderij kan een
negatieve cyclus ontstaan waarbij
door middel van generieke kortingen
langzaam maar zeker de varkenshouderij in Nederland in omvang sterk
ingekrompen wordt.
Verlaging van het karkasgewicht zal
nadelig uitpakken voor de Nederlandse varkenshouderij,
Bij het instellen van een omwisselingsverbod van vleesvarkens en
pluimvee naar zeugen wordt de huidige situatie bevroren en er zijn geen
mogelijkheden om in te grijpen als de
markt daar aanleiding toe geeft.

Produceren voor deelmarkten

51.1 Omschrijving deelmarkten
Het produceren voor deelmarkten is binnen
dit onderzoek gedefinieerd als een wijze
van varkens produceren waarbij kwaliteitsgaranties gegeven worden die zich duidelijk
onderscheiden van de “normale” kwaliteit.
Zoals in hoofdstuk 4 beschreven is zal de
“normale” kwaliteit van varkensvlees de
komende jaren op een hoger niveau komen
te liggen namelijk op het niveau van IKB.
Verondersteld is dat de IKB-eisen, die in
1994 gelden, in de komende jaren verder
uitgebreid worden, Een aantal produktiewijzen zoals “programmavlees” van de ENCEBE worden in dit verband gezien als de
“normale” toekomstige kwaliteit.
Het primaire doel van nieuwe deelmarkten
is het verhogen van de toegevoegde waarde van varkensvlees middels een hogere
prijs voor het produkt. Dit kan zowel voor de
binnenlandse als de buitenlandse markt
gelden. Naast het primaire doel zijn er een
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verschillende produktieschakels doorgesluisd moet worden. Om de minimale kwaliteit te kunnen garanderen is informatie,
informatieuitwisseling en controle op deze
informatie noodzakelijk.

aantal secundaire doelen bij het realiseren
van nieuwe deelmarkten:
Stabielere marktpositie (minder afhankelijk
van de grillen van de markt).
Voor de afzonderlijke deelnemers (veevoerindustrie, dierenartsen, slachterijen, fokkerijinstellingen) geldt dat produktie voor deelmarkten garanties geeft ten aanzien van de
afname van hun produkten en diensten.
Grotere onderlinge afhankelijkheid waardoor ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindprodukt ontstaat
en een efficientere produktie mogelijk is

51.2 Huidige situatie
Binnen Nederland kunnen op dit moment
twee grote en een aantal kleinere deelmarkten (minder dan 100.000 vleesvarkens per
jaar) onderscheiden worden. De twee
belangrijkste zijn het programmavlees plus
van de ENCEBE, en Japan-waardige varkens van COVECO. In 1994 zullen circa 1
miljoen varkens geproduceerd worden voor
deze deelmarkten.

Om deze primaire en secundaire doelstellingen te realiseren zijn een aantal instrumenten ontwikkeld en geimplementeerd. Om
deze doelstelling te kunnen bereiken gelden
een aantal eisen voor de aangekochte produktiemiddelen, de bedrijfsuitrusting, de
bedrijfsvoering en vastlegging en uitwisseling van informatie. Per deelmarkt kunnen
verschillende eisen gelden die betrekking
hebben op:
het gebruikte fokkerijprodukt;
het gebruikte voer;
gebruikte additieven in het voer;
gebruikte diergeneesmiddelen (positieve
lijsten);
veterinaire begeleiding door dierenarts,
gezondheidsdienst;
welzijn dier (oppervlakte per dier, licht,
transport);
hygiene (voer, GMP, hygienesluis, schone/vuile weg, bestrijding ongedierte en
schurft).
rroduktiewijzen waarbij de IKB-eisen gelden
en een of twee elementen uit het bovenstaande rijtje worden niet tot de deelmarktproduktie gerekend, omdat het onderscheid
met de “normale” produktie te klein is.

Het vlees geproduceerd voor deelmarkten
wordt tot 1994 voornamelijk op de binnenlandse (Nederlandse) markt afgezet. Op
kleine schaal vindt afzet plaats naar Duitsland en Japan. De huidige afzet beperkt
zich voornamelijk tot het vers vlees circuit,
Voor zover bekend worden nog geen specifieke vleeswaren geproduceerd voor deelmarkten. Dit betekent dat op dit moment
over minder dan de helft van het karkas een
meerwaarde gerealiseerd wordt.
Stimulering van varkenshouders om te produceren voor deelmarkten vindt plaats door
de dieren die voldoen aan de gestelde
eisen, tegen een hogere prijs uit te betalen
dan gangbare dieren. Meerdere varkenshouders zijn de afgelopen tijd overgegaan
tot het produceren voor deelmarkten.
51.3 Toekomstige mogelijkheden van
deelmarktproduktie
Het produceren voor deelmarkten wordt
qua omvang door een aantal factoren
geremd:
a De mogelijkheid tot verwaarding in het
buitenland;
b De mogelijkheid tot verwaarding van
vlees in de vleesverwerking;
c De mogelijkheid om een merk op te bouwen en te ondersteunen;
d De beschikbare financiële middelen
(investering) en de opstelling van deelmarkten onderling (concurrentie of
samenwerking);
e Het onderscheidingsvermogen van de
consumenten.

Een produkt kan alleen voor deelmarktproduktie bestemd zijn als in voorafgaande
fasen van het produktieproces het produkt
aan specifieke (gecontroleerde) eisen voldoet. Er zijn op dit moment geen deelmarkten die eisen stellen aan het maximaal aantal herkomstbedrijven. Vermeerderingsbedrijven kunnen dus van meerdere opfokbedrijven gelten aankopen en mesters kunnen
van meerdere vermeerderaars mestbiggen
aankopen. Een rem kan de benodigde informatie zijn die binnen de deelmarkt naar de
41

overcapaciteit zal de korte termijn problematiek een grote druk vormen voor de
opbouw en ondersteuning van een merkprodukt. De kans op samenwerking op
deelterreinen tussen organisaties (zoals
de opbouw en introductie van ketenprodukten in binnen- en buitenland) zal kleiner worden naarmate de concurrentie op
andere terreinen toeneemt.
ad e: Consumenten zijn slechts in staat om
een beperkt aantal (max 3) categorieën
vlees(-waren)( kwaliteitsniveau’s) te
onderkennen. Het aanbieden van meer
typen op één verkoopplaats heeft geen
effect. Vanuit de detailhandel zal men het
vaak willen beperken tot maximaal twee
kwaliteitsniveau’s. Per kwaliteitsniveau
kunnen meerdere merken op de markt
geintroduceerd worden. Daarnaast speelt
dat consumenten niet beperkt willen worden in hun keuze. Dit betekent dat er
altijd voldoende aanvoer moet zijn van de
verschillende soorten produkten in de
winkel (bijvoorbeeld bij reclamecampagnes). Alleen bij een voldoende omvang
van de deelmarkt (enkele honderdduizenden karkassen per jaar) kunnen deze
logistieke problemen in de hand gehouden worden.

ad a: Vlees dat voor deelmarkten geproduceerd is, zal in het buitenland niet eenvoudig tot waarde te brengen zijn gezien
de huidige wijze van afzet van varkens en
varkensvlees. Een zeer groot gedeelte
van de export bestaat uit varkens, karkassen en deelstukken Dit zijn vaak
grondstoffen van slachterijen en vleesverwerkers in het buitenland. Om ook in het
buitenland de kwaliteitsbewaking te kunnen garanderen (extra waarde aan het
vlees te kunnen toevoegen) dient het
vlees uitgesneden aan de buitenlandse
detailhandel aangeboden te worden. Dit
betekent dat deze bewerking in Nederlandse handen dient plaats te vinden.
ad b: Momenteel wordt slechts een deel van
de totale deelmarkt tot een meerwaarde
gebracht. Indien de deelmarkt een
bepaalde minimumomvang bereikt ter
grootte van 1 .OOO.OOO slachtingen per
jaar ofwel 80.000 ton vlees (Kleijn et al.,
1991) bestaan mogelijkheden om ook binnen de vleesverwerking (vleeswaren) produkten te ontwikkelen en op de markt te
brengen die een meerwaarde kunnen
opleveren. Dit betekent dat de mogelijkheden binnen de huidige grote deelmarkten in Nederland aanwezig zijn. Het zal de
nodige financiele middelen en gerichte
samenweking vragen, om deze mogelijkheden te gaan benutten (Peters, 1993).
ad c: Voor de opbouw van een relatie met
consumenten speelt herkenbaarheid een
grote rol. De introductie van merken kan
een instrument zijn. Dit betekent wel dat
de deelmarkt uitgebreid moet worden
richting detailhandel. De Nederlandse
vleesindustrie is historisch gezien niet
gewend om te investeren in alternatieven
die pas op de lange termijn rendement
opleveren. Daarnaast is men erg voorzichtig met bindingen richting de detailhandel. De markt van het heden bepaalt
momenteel in sterke mate het handelen
van de Nederlandse vleesindustrie.
ad d: Het opbouwen en onderhouden van
een merkprodukt vergt op de korte termijn een forse investering, zonder dat er
zekerheid is van slagen. De opbrengsten
zullen pas op de lange termijn verwacht
kunnen worden. Gezien de huidige financiële toestand van de varkenshouderijsector en de bestaande en verwachte

51.4 Verwachte gevolgen van deelmarktproduktie
De mogelijkheden om in Nederland binnen
de huidige structuur op grote schaal varkens en varkensvlees voor deelmarkten te
gaan produceren lijken niet groot. Noodzakelijk is (1) minimaal een andere afzetstructuur naar het buitenland, (2) een wijziging in
de opstelling van de vleesindustrie ten aanzien van lange termijn investeringen en (3)
een betere samenwerking tussen de Nederlandse vleesindustrie (om voldoende
omvang te kunnen creëren). Waarschijnlijk
zullen alleen de grote vleesindustrieën in
staat zijn om op bepaalde deelmarkten een
produkt aan te bieden in de extra kwaliteitsklasse. Dit betekent dat er ten opzichte van
de huidige situatie geen grote veranderingen zullen plaatsvinden en dat de tendens
van de afgelopen jaren, in de komende
jaren niet voortgezet zal worden.
Een tendens die waarschijnlijk wel doorzet
is de verhoging van de minimum kwaliteit
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van produkten. De introduktie van IKB kan
een belangrijke bijdrage leveren om garanties te geven aan afnemers ten aanzien van
de minimum kwaliteit. Momenteel is IKB nog
een extra ten opzichte van de gangbare
varkenshouderij. In de komende jaren zullen
steeds meer varkens binnen IKB geproduceerd gaan worden waardoor IKB de standaard zal worden en de gangbare varkens
in het negatieve kwaliteits- en prijssegment
terecht zullen komen. De varkens en het
varkensvlees binnen de deelmarkten komen
op deze wijze in het positieve kwaliteits- en
prijssegment.

minimum kwaliteit van het standaardprodukt
sterk verhoogd, het blijft een veredeld bulkprodukt. De verwachting is dat het effect
van zowel het IKB-produkt als het deelmarktprodukt op de prijsschommelingen in
Nederland niet groot zal zijn. Wel kunnen
uitschieters in negatieve zin mogelijk voorkomen worden, Het opbrengstprijsniveau
zal in de loop der jaren relatief gaan stijgen.
Hier staan ook kostenstijgingen tegenover.
De “winst” van de verhoging van het algemene kwaliteitsniveau van Nederlandse varkens en varkensvlees zal vooral bestaan uit
versterken van de marktpositie en het verlagen van de kans op exportbelemmeringen
(hierdoor zullen vooral de negatieve uitschieters in prijzen minder vaak voorkomen).

Een aantal kleine organisaties zullen proberen door een soort IKB plus programma een
deelmarkt te realiseren, door naast de minimum eisen in IKB bijvoorbeeld eisen te stellen aan het ras c.q. kruisingsprodukt. In
deze studie zijn dergelijke activiteiten niet
tot de deelmarktproduktie gerekend maar
tot IKB. Het is discutabel of dit terecht is.
Vanuit de afnemer (detailhandel en consument) gezien is het de vraag of het geleverde produkt zich voldoende onderscheid van
het standaard IKB produkt. Indien dit niet
het geval is zal het moeilijk zijn er een extra
waarde voor te realiseren.

5.15 Conclusies
Vergeleken met de autonome ontwikkelingen zoals geschetst in hoofdstuk 4 zullen
de veranderingen in de structuur beperkt
blijven zover het de deelmarktproduktie
betreft. De haalbaarheid van deelmarktproduktie zal sterker vanuit de markt en de
vleesindustrie bepaald worden dan vanuit
de primaire sector. Een vraag die voor de
Nederlandse vleesindustrie de komende
jaren zal ontstaan is of men varkens die niet
aan IKB of aan keteneisen voldoen, blijft
slachten en afzetten. Indien in de komende
jaren bijvoorbeeld 80 tot 90% van de varkens minimaal aan de IKB-eisen voldoen

De geschetste tendensen leiden ertoe dat
slechts een deel van de totale produktie in
Nederland tot de extra kwaliteitsmarkt zal
gaan behoren en dat het grootste deel een
standaard produkt blijft. Weliswaar is de

Tabel 19: Verwachte gevolgen van het deelmarktscenario.

mineralenvolume
mestvolume
ammoniakuitstoot
zeugen per bedrijf
vleesvarkens per bedrijf
werkgelegenheid
kostprijs
gezondheid
aantal bedrijven
prijs big
prijs vlees
biggenoverschot

Autonoom

Deelmarkten

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

+

0

+

0
0
0
0

+
+
+

0
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dieren te voorkomen. Dit kan zowel ingevuld
worden voor een situatie met en een situatie
zonder export van biggen. Om produktie in
gesloten bedrijfssystemen af te dwingen zijn
een aantal instrumenten denkbaar. Het
meest voor de hand liggende instrument is
de regelgeving op het gebied van het Nationale Programma Varkensgezondheidszorg
(NPV). Dit programma, door de sektor
opgezet, bevat voorstellen op het terrein
van het maximaal aantal herkomstbedrijven.
Voor de vleesvarkens zijn deze voorstellen
nu maximaal 8 vermeerderaars per bedrijf
en maximaal 4 per afdeling. Het is nog een
concept regelgeving, met discussie rondom
EU rechtelijke toelating. Het zou in principe
mogelijk zijn om met dit instrument het aantal toegestane vermeerderaars per mester
terug te brengen tot 2 per bedrijf.
De gezond heids- en welzijnswetgeving
bevat ook regels op het gebied van aantal
herkomstbedrijven. Als het aantal herkomstbedrijven daar boven de 3 komt, vermindert
de uitbetaling bij afvoer van dieren door uitbraak van een veewetziekte. Dit is echter
geen bindende eis aan de bedrijven en het
is twijfelachtig of de overheid dergelijke
eisen in de toekomst nog wil gaan stellen
aan de bedrijven. De huidige denklijn is dat
bedrijven zich zelf moeten gaan verzekeren
tegen ziekte uitbraken. De eisen van de verzekeraars zullen dan een sturende werking
krijgen voor de ontwikkeling van de bedrijven Dit kan een bruikbaar instrument worden om gesloten bedrijfssystemen af te
dwingen, hoewel ook hierin geen verplichtend karakter voor de bedrijven zit.

kan het financieel aantrekkelijk worden om
varkens die hier niet aan voldoen niet te
accepteren. Indien dit gezamenlijk door de
Nederlandse vleesindustrie plaatsvindt,
wordt het moeilijk voor de bedrijven, die niet
minimaal aan de IKB-eisen voldoen, een
afzet tegen een redelijke prijs te realiseren.
Dit zou wel tot een versnelde structuurontwikkeling kunnen leiden (vergelijk de gevolgen van de melktankregeling in de melkveehouderij midden jaren 70).
In tabel 19 worden de verwachte gevolgen
van het deelmarktscenario vergeleken met
de autonome ontwikkeling weergegeven.
Bij de in tabel 19 gepresenteerde gegevens
dient nog opgemerkt te worden dat het een
scenario betreft dat door de primaire sector
niet of nauwelijks is te sturen, Het scenario
heeft in het algemeen positieve effecten,
maar de realisatie ervan wordt door de
markt en de secundaire sector bepaald.
5.2

Produceren in gesloten bedrijfssystemen

5.2.1 Omschrijving gesloten bedrijfssystemen
Een gesloten bedrijfssysteem is in dit onderzoek gedefinieerd als een houderijvorm
waarbij op het vleesvarkensbedrijf maximaal
van 2 vermeerderaars dieren aanwezig
mogen zijn. Er is gekozen voor 2 vermeerderaars om nog enige flexibiliteit in de sektor te houden en om bedrijven niet 100 %
afhankelijk te maken van andere bedrijven.
Verder is in dit onderzoek niet gekeken naar
het aantal herkomstbedrijven op het
vermeerderingsbedrijf.
Het gevolg hiervan is dat er in principe
gesloten relaties zullen ontstaan, maar dat
er nog ruimte over blijft om leegstand te
voorkomen. De mesters zullen allemaal
gaan zoeken naar een vermeerderaar die
goed bij hun bedrijfsgrootte past. De ruimte
blijft aanwezig dat een grote vermeerderaar
wel meerdere mesters mag voorzien van
biggen. Dat is zowel vanuit gezondheid als
sectorstruktuur geen zwaarwegend probleem.
Het doel van gesloten bedrijfssystemen is
om een evenwicht te krijgen in de vraag en
het aanbod van biggen en om gesleep met

5.2.2 Huidige situatie
Zoals in hoofdstuk 4 reeds aangegeven
wordt momenteel 27 % van de vleesvarkens
gehouden op gesloten bedrijven (eigen vermeerdering). Volgens de struktuurenquete
bij de TEA betrok 23 % van de mestbedrijven in 1989 de biggen van meer dan 2 vermeerderaars (Bens et al, 1991).
In de CBS gegevens van 1993 bleek dat
nog steeds 22 % van de vleesvarkensbedrijven de biggen betrok van meer dan 2
vermeerderaars. Opvallend is dat met name
(middel) grote vleesvarkensbedrijven vaak
meer dan 2 vermeerderaars per bedrijf hebben Op de vleesvarkensbedrijven met
meer dan 2 vermeerderaars waren 447
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Tabel 20: Verdeling van de vleesvarkensbedrijven in 1993 (in % van totaal aantal bedrijven
per categorie) naar aantal herkomstbedrijven
type vleesvarkensbedrijf

% bedrijven waar biggen worden betrokken van
1 bedrijf

2 bedrijven

50
34
31
28
25

26
26
26
29
22

13
20
22
25
14

11
20
21
18
39

100
100
100
100
100

totaal
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26

17

16

100

aanwezige varkens
(in miljoen stuks)

1.6

1.4

1.1

1.1

5.1

7
8
9
10
11 >

<200
200-499
500-999
1000-2499
2500

vleesvarkens gemiddeld aanwezig, terwijl
op alle vleesvarkensbedrijven 347 vleesvarkens gemiddeld aanwezig waren. Dit is
onder andere te verklaren door een aantal
grotere mesters die bedrijfs all in toepassen, naast een aantal grote mesters die de
biggen inkoop met name laten afhangen
van de prijs en niet van het aantal herkomstadressen,
In tabel 20 staat een verdere uitsplitsing van
het aantal herkomstbedrijven, toegespitst op
de vleesvarkensbedrijven uit de in deze studie gehanteerde 15 categoriën bedrijven.
Van de vleesvarkensbedrijven tot de 200
vleesvarkens heeft minder dan 25 % van de
bedrijven meer dan 2 vermeerderaars. Op
de vleesvarkensbedrijven van 200 tot 2499
vleesvarkens heeft circa 43 % van de bedrijven meer dan 2 vermeerderaars. Vanaf 2500
vleesvarkens per bedrijf is dit zelfs meer dan
de helft (53%) van de bedrijven.

3 bedrijven 24 bedrijven

totaal

3 Gesloten bedrijfssystemen hebben
sowieso een beter technisch resultaat
dan mesters met meerdere vermeerderaars (meer onderlinge afhankelijkheid
waardoor meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindprodukt).
4 Op korte termijn zullen er grote vermeerderingsbedrijven zijn die voor de export
gaan produceren, Dit gaat goed tot er
een grenssluiting komt. Op dat moment
komen die bedrijven ernstig in de problemen, waarna zij de (grote koppels)
biggen op de Nederlandse markt zullen
gaan aanbieden tegen concurrerende
prijzen (-dumpprijzen) voor zeer aantrekkelijke koppels biggen, Kleine vermeerderaars zullen moeite hebben met
de biggenafzet. Voor de binnenlandse
afzet worden zij verdrongen omdat hun
aan te bieden koppel te klein is, voor de
export geldt dit eveneens en kunnen ze
waarschijnlijk in de toekomst niet voldoen aan de gevraagde kwaliteitskenmerken, Als Nederland eisen gaat stellen aan aantal herkomsten, dan zal dit
door het buitenland direct gevolgd worden, omdat zij niet de restkoppels biggen uit Nederland willen hebben. Dit zal
op korte termijn leiden tot een forse
daling van de biggenprijs voor kleine
vermeerderaars. Als gevolg hiervan zullen vele kleinere bedrijven hun produktie
staken. Op de lange termijn zal de biggenprijs wellicht iets beter zijn dan in de
autonome situatie. De afhankelijkheid
van export van biggen is kleiner en de

5.2.3 Verwachte gevolgen van gesloten
bedrijfssystemen
Bij het realiseren van gesloten bedrijven zullen er een aantal ontwikkelingen plaatsvinden in de sektor in Nederland:
1 Met name de middelgrote en grotere
vleesvarkensbedrijven zullen zich gaan
binden aan de grote vermeerderaars in
Nederland. Dat dit ook mogelijk is, is in
bijlage 6 toegelicht.
2 Er zal een betere gezondheidssituatie
ontstaan, met op termijn voordelen door
minder exportbelemmeringen en betere
technische resultaten.
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5

6

7

8

kans op exportinvloeden wordt kleiner.
Daartegenover staat dat mestbedrijven
kunnen omschakelen naar eigen vermeerdering en dat de technische resultaten in de vermeerdering sneller zullen
stijgen dan in de mesterij waardoor er
een continue druk op het biggenaanbod
zal blijven bestaan. Er wordt dan ook
geen grote stijging van de biggenprijs
verwacht.
De bedrijven worden gehinderd in de
ontwikkelingsmogelijkheden. Er moet
altijd een evenwicht blijven bestaan tussen de mester en de vermeerderaar. Dit
geeft een extra rem op de bedrijfsontwikkeling. Deze rem is ook in de autonome ontwikkeling aanwezig, alleen dan
vanuit de milieu eisen.
Er zullen meer gesloten bedrijven ontstaan door inwisseling van diercategorieen. Met name de gedeeltelijk gesloten bedrijven en de mestbedrijven hebben hiertoe mogelijkheden. Mestbedrijven en reeds gedeeltelijk gesloten
bedrijven vormen eerder een gesloten
bedrijf.
Bij echt gesloten structuren in Nederland wordt een teruggang verwacht van
de export van biggen op termijn, zeker
als de exportbelemmeringen niet voor
100 % kunnen worden uitgesloten. Individuele bedrijven die voor export produceren kunnen binnen de huidige EG
regelgeving rondom exportverboden
namelijk geen kant meer op bij een
eventuele grenssluiting. Er wordt vanuitgegaan dat de export struktureel maar
enkele honderdduizenden biggen per
jaar zal zijn (snellere ontwikkeling technische resultaten en neiging tot omwisseling naar zeugen bij ruimte op de
Nederlandse markt).
De kleine fokker wordt zelfs op het kleine mestbedrijf verdrongen. Kleine mesters zullen de koppels restbiggen van
de grote vermeerderaars gaan ontvangen Deze leveren een zeer uniforme
koppel die zeer geschikt is voor bedrijfs
all in. De grote vermeerderaar zal een
mester aan zich binden die net kleiner is
dan zijn aanbod, zodat de mester zeker
is ingedekt tegen de wetgeving en geen
leegstand hoeft te hebben. Enkele keren
per jaar zal deze vermeerderaar niet zijn

eigen mester bedienen, maar een koppel biggen (100 tot 200 biggen!) aan
een andere (kleine) mester afzetten. Een
vermeerderaar koppelen aan een te
grote mester zal weinig gebeuren,
omdat de mester dan te afhankelijk
wordt van een tweede vermeerderaar.
9 Binnen de studie wordt niet gelet op
regioverschillen. In feite moeten de
bedrijven regionaal op elkaar afgestemd
worden, om te voorkomen dat bij transportverboden er grote problemen ontstaan.
10 Ten opzichte van de autonome situatie
zullen er nu meer vleesvarkenshouders
zijn die een zeugenbedrijf gaan bijkopen. Hiermee verkleinen zij hun afhankelijkheid van de vermeerderaar. Zij
kunnen een bedrijf bijkopen, omdat dat
vaak financieel nog te behappen is. De
meeste mesters hebben gezien de
gemiddelde grootte van de bedrijven
slechts een bedrijf van rond de 150 zeugen nodig. Voor de grotere zeugenbedrijven is het veel moeilijker om een
eigen mestbedrijf aan te kopen. Volwaardige mestbedrijven zijn zeer
schaars en (daardoor) zeer duur.
Bovengenoemde punten zijn hierna vertaald
naar de gevolgen voor de bedrijven naar
2005. Hierna wordt de ontwikkeling van de
bedrijven uit de 15 bedrijfscategorieen
zoals gebruikt bij de autonome situatie kort
samengevat in tabel 21. In bijlage IC is de
uitgebreide toelichting op de ontwikkeling
per bedrijfscategorie opgenomen.
Uit tabel 21 blijkt dat circa 40 % van de
bedrijven de produktie zal stoppen tussen
1992 en 2005, bij het produceren in gesloten bedrijfsstrukturen. Dit is vergelijkbaar
met het aantal bedrijven wat in de autonome
situatie zou stoppen. Wel zijn het andere
bedrijven; het zijn meer kleine zeugenbedrijven die de produktie zullen staken, terwijl er
meer kleinere mestbedrijven blijven
bestaan. Het aantal zeugen en vleesvarkens, de produktie aan biggen en aan
vleesvarkens staan weergegeven in tabel
22. Hierin staan de produktiegegevens voor
de autonome situatie voor 1992 en 2005 en
de gegevens voor de gesloten bedrijfsstrukturen voor 2005.
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5

3.490
1.008
132

10.733

3.713
1.345
882
987

12
13
14
15

totaal 26.413

186
135
618
987

2.355
1.544
886
641
116

108
466
448
831
270
241

gehandhaafd

2005

37(14)
202(14)
132(15)

2.203(8)
1.634(8)
197(10) 591(4)
43( 10) 172(4)

17(4)

75(4)

216(2)

lO(6)

54(13)
117(13)
40(15)

108(8)

omgeschakeld
uitgebreid
zeugen vleesv. gesloten zeugen vleesv.

* tussen haakjes is aangegeven naar welke groep de bedrijven gaan in 2005.
Leeswijzer: aantal bedrijven in groep 14 in 2005 gelijk aan:
882-132 (stoppen)-132 (naar groep 15) +37 (van 12) +202 (van 13)=857

3.040
1.362
295

7.598
4.540
1.969
856
116

7
8
9
10
11

598
583
225

1.084
1.166
748
831
337
241

gestopt

1
2
3
4
5
6

1992

Bedrijven

13,0
38,6
146,7
355,8

594
42,4
67,4
241,4
91,8
80,5

1 5 . 6 8 0 1.083,O

186
306
857
1.159

108
682
448
1.686
270
251

6717,O

10,8
244,6
l57,O
1.322,9
197J
439,0

Totaal Zeugen Vleesvarkens

Dieren (x1 000)
in 2005

Tabel 21: Verwachte ontwikkeling in aantal bedrijven en aantal dieren tussen 1992 en 2005 bij het scenario gesloten
bedrijfssystemen.*

Tabel 22: Schatting van de ontwikkeling in totale produktie varkenshouderij in Nederland
voor 1992 en 2005 in de autonome situatie ten opzichte van de situatie met
gesloten strukturen.
Scenario

Jaar Produktie Aantal
Biggen
OmzetVleesv.
Vleesv.
Biggenper zeug zeugen produktie snelheid plaatsen produktie export

Autonoom 1992
Autonoom 2005
Gesloten
2005

19,0
21 ,o
21,2

1.308
1.209
1.083

250
255
23,0

31
3’44
3’44
9

7.145
6.262
6.717

22,l
21,6
22,8

(aantal zeugen en vleesvarkens * 1000, biggenproduktie, vleesvarkens- produktie en biggenexport *

29 9
3!8
090
1 miljn)

Tabel 23: Verwachte gevolgen van het “gesloten bedrijfssystemen”.
Autonoom
mineralenvolume
mestvolume
ammoniakuitstoot
zeugen per bedrijf
vleesvarkens per bedrijf
werkgelegenheid
kostprijs
gezondheid
aantal bedrijven
prijs big
prijs vlees
biggenoverschot

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gesloten strukturen
(circa 0.5 mljn kg fosfaat meer)
(circa 0.18 mijn m3 minder mest)
(circa in evenwicht)
(afvallen kleinere bedrijven)
(meer kleinere bedrijven blijven)
(minder export, meer nationale produktie)

+
0
+
+
++
0
++

(+ voor vleesvarkens, - voor zeugen)
(overschot aan vlees in Nederland)

+

Uit de in tabel 22 gepresenteerde gegevens
blijkt dat het scenario “gesloten bedrijven”
de biggenexport vanuit Nederland doet verdwijnen

len vanwege problemen bij het vinden van
een vaste mester.
In tabel 23 zijn de gevolgen voor een aantal
ontwikkelingen samengevat. Hierin is de
ontwikkeling in de autonome situatie op 0
gesteld en de gevolgen van de gesloten
struktuur zijn hier tegen afgezet.

5.2.4 Conclusies
In het scenario “gesloten bedrijfssystemen”
is er ten opzichte van de autonome situatie
in 2005 meer afmestcapaciteit in Nederland.
Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de vorming van gesloten bedrijven in Nederland.
Anderzijds wordt dit vooral veroorzaakt
doordat minder mestbedrijven zullen stoppen dan wel zullen omschakelen naar zeugen dan dat dit in de autonome situatie zal
gebeuren. Er zal een zuigende werking uitgaan naar de mestbedrijven in Nederland.
Alle zeugenhouders zullen zoeken naar
mestcapaciteit om zodoende de produktie
te kunnen handhaven. Dit resulteert in meer
kleinschalige (maar wel gesloten) vleesvarkensbedrijven in Nederland.
Er zullen meer kleine zeugenbedrijven afval-

5.3 Quotering van produktieomvang
De bekende vormen van sturing van de
landbouwproduktie middels quota en prijssturingssystemen hebben tot doel de EUlandbouwuitgaven te beheersen en zijn dan
ook voor alle EU-lidstaten geldig. Naast de
extremen van enerzijds quotering en anderzijds sturing via vrije prijsvorming bestaan
ook combinaties van beide, zoals het marktordeningsbeleid voor suiker met A-, B-, en
C-quota. Deze combinatie gaat echter uit
van marktordening middels toeslagen. Voor
varkensvlees is geen sprake van een EUbeleid middels toeslagen.
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In het vervolg van deze paragraaf wordt uitgegaan van vrij verhandelbare quota. Een
systeem van zeugenquota waarbij de vleesvarkenshouderij niet wordt gereguleerd zou
er als volgt uit kunnen zien:
Zeugenhouders krijgen op basis van
geregistreerde aantallen gemiddeld aanwezige zeugen over een bepaalde referentieperiode quotum toegewezen;
Een eenmalige generieke korting op het
aantal zeugen wordt ingesteld met als
doel de jaarlijkse biggenexport ineens af
te laten nemen tot bijvoorbeeld 250.000
stuks;
Quota zijn verhandelbaar;
Sturing van het niveau van de biggenexport vindt plaats afhankelijk van de ontwikkeling van de biggenexport. Eens in
de zoveel jaar wordt dan bekeken of een
additionele generieke korting moet worden ingevoerd. Vanwege de fraudegevoeligheid van een systeem van generieke kortingen met kleine percentages
moet een additionele korting niet te vaak
worden doorgevoerd. Zodra de biggenexport in een bepaald jaar het aantal van
bijvoorbeeld 1 A500.000 biggen is overschreden, wordt een additionele generieke korting op het aantal zeugen ingevoerd. De hoogte van de generieke korting wordt afgestemd op het streefaantal
voor wat betreft het aantal te exporteren
biggen in het nieuwe jaar. Dit streefaantal
zou gelijk kunnen zijn aan voornoemde
250.000.

De controle van EU-quota voor melk en suiker gaat uit van het beperkt zijn van het
aantal verwerkingspunten van melk, graan
en suiker. Een EU-quotering in de varkenshouderij kan waarschijnlijk alleen op vlees
via slachterijen. Hiermee kunnen nationale
biggenoverschotten niet worden gereguleerd. Daarom wordt in het hiernavolgende
uitgegaan van een nationaal quoteringssysteem voor de zeugenhouderij.
5.3.1 Omschrijving quotumscenario
Bij quotasystemen met als doel het beheersen van de biggenproduktie kan onderscheid worden gemaakt in een situatie met
een structureel omvangrijke biggenexport
en een situatie met een structureel beperkte
omvang van de biggenexport. De situatie
met op korte termijn een structureel beperkte omvang van de biggenexport kan alleen
worden bereikt door een deel van de aanwezige produktiecapaciteit onbenut te laten,
bijvoorbeeld door centraal quota aan te
kopen of door het afromen van quota middels een generieke korting. In tegenstelling
tot bestaande quoteringen gaat het hier dus
niet alleen om het remmen van de toename
in de produktie, maar ook om het realiseren
van een eenmalige sterke afname van de
biggenproduktie.
Bij invoering van een nationaal quoteringssysteem voor de zeugenhouderij zijn twee
varianten te onderscheiden namelijk quotering van de produktiecapaciteit (zeugenquotum) of quotering van de produktie (biggenquotum).
Quotering van de biggenproduktie heeft als
voordeel dat het direct gericht is op de te
beheersen produktieomvang. Een bijkomend nadeel ten opzichte van een quotering van de produktiecapaciteit is echter dat
quotering van de biggenproduktie de stimulans tot produktiviteitsverbetering enigzins
remt. Daarnaast is een quotering van het
aantal zeugen administratief en uitvoeringstechnisch beter te realiseren. Dit laatste
quoteringssysteem is daarom verder uitgewerkt.

53.2 Huidige situatie
Bij de maatregelen die zijn gericht op de
beheersing van de milieubelasting wordt de
varkenshouder voor keuzen gesteld. De traditionele verhoging van de produktie biedt
niet meer vanzelfsprekend een uitweg. Een
alternatief om in te spelen op de veranderde
omstandigheden was het overschakelen
van vleesvarkens naar zeugen, Tevens is de
vraag naar op te leggen vleesvarkens achtergebleven bij het aanbod van mestbiggen
door een toename van het aflevergewicht
van vleesvarkens. Deze factoren hebben
mede geleid tot een continue druk op de
biggenmarkt en een grotere afhankelijkheid
van de export van mestbiggen. In de autonome situatie verandert dit niet en zal er
sprake zijn van een structurele jaarlijkse

Sturing van de produktiecapaciteit in de
zeugenhouderij zou kunnen plaatsvinden
via een systeem van quotarechten die al
dan niet vrij verhandelbaar worden gesteld.
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Tabel 24: Schatting van de ontwikkeling in de sector varkenshouderij in Nederland in een
quotumscenario vergeleken met het autonome scenario vo or 1992 en 2005.
Scenario

jaar

Autonoom
Quotum

1992
2005
2005

en biggenexport *

Produktie Aantal
per zeug zeugen
19,o
21 ,o
21,5

1.308
1.209
1.093

Biggen
produktie

Omzetsnelheid

Vleesv.
Vleesv.
Biggenplaatsen produktie export

250
255
23,5

3,lO
3,44
3,44

7.145
6.262
6.686

22, -l
21,6
23,0

299
3 18
0!5

1 miljn.)
op de mogelijkheden van bedrijfsfinanciering en -overname. De verhandel baarheid
van het quotum leidt tot een warme sanering door een versnelde afvloeiing van kleinere bedrijven. De gemiddelde produktieomvang op de overblijvende bedrijven blijft
gelijk, omdat ze quota aankopen om afroming te compenseren. Omdat de kleine
bedrijven afvallen, neemt de gemiddelde
bedrijfsgrootte in de zeugenhouderij toch
toe, ondanks het afwezig zijn van bedrijfsontwikkeling.

biggenexport ter grootte van 3,5 à 4 miljoen
biggen in de periode tot 2005.
5.3.3 Verwachte gevolgen van het
quotumscenario
De gevolgen van een quoteringssysteem in
de zeugenhouderij beperken zich niet
alleen tot de produktieomvang. In tabel 18
worden de gevolgen van het quotumscenario gepresenteerd, vergeleken met het autonome scenario. In dit scenario worden
420.000 vleesvarkens meer gehouden dan
bij de autonome ontwikkeling. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat in dit scenario
geen vleesvarkens naar zeugen worden
ingewisseld. In de autonome situatie is
gerekend met 360.000 vleesvarkens die
ingewisseld zullen worden naar 132.000
zeugen. Uitgangspunt is dus dat deze
inwisseling in een scenario met vrij verhandelbare quota niet plaats zal vinden. Een
groot deel van de genoemde capaciteit
voor 360.000 vleesvarkens zal blijven en
tevens zal er slechts van een beperkte biggenexport sprake zijn. Een gedeelte van de
biggen die voorheen werden geexporteerd,
zullen in het quotumscenario in Nederland
worden afgemest. Geschat wordt dat in
2005 een produktieomvang in Nederland
wordt gerealiseerd van 23 miljoen vleesvarkens (1,4 van de 3,8 miljoen voorheen geexporteerde biggen wordt nu in Nederland
afgemest). 23 miljoen geproduceerde vleesvarkens met een omzetsnelheid van 3,44
komt overeen met 6,686 miljoen aanwezige
vleesvarkens.

Uitgegaan wordt van een enigzins toenemende produktiviteit in de zeugenhouderij
van 21 naar 21,5 biggen per zeug per jaar,
als gevolg van de warme sanering die het
quotumscenario tot gevolg heeft. De 23 miljoen slachtvarkens plus 1/2 miljoen geexporteerde biggen worden dan geproduceerd door 23,5/21,5= 1.093 miljoen zeugen Dit komt overeen met een generieke
korting van het zeugenquotum ter grootte
van 16,5% ten opzichte van het aantal zeugen in 1992.
In een situatie met structureel beperkte
omvang van de biggenexport zullen de biggenprijzen minder sterk fluctueren ten
opzichte van de fluctuaties in de autonome
situatie, vooral in tijden met lage prijzen.
Een eventuele afname van de Nederlandse
biggenproduktie heeft nauwelijks tot geen
invloed op de EU-markt voor biggen. Het
Nederlandse aandeel in de Europese biggenproduktie is beperkt (ongeveer 15 %) en
andere lidstaten zullen snel het Nederlandse aandeel in de afzet van biggen overnemen Verondersteld wordt dat de lange termijn gemiddelde biggenprijs met één á
twee gulden stijgt ten opzichte van de huidi-

Het aantal bedrijven zal vergeleken met het
basisscenario afnemen als gevolg van de
hogere kostprijs (quotumkosten). De quoturnkosten hebben een negatieve invloed
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ge situatie, dit als gevolg van lagere transportkosten en iets minder sterke prijsdalen.
De omvang van de biggenproduktie daalt
sterk. De vleesproduktie daarentegen stijgt.
De totale milieukosten veranderen niet en
biggenprijs neemt iets toe.

Opgemerkt dient te worden dat de in het
overzicht vermelde effecten tevens beinvloed worden door effecten op de inkomensherverdeling. Zo heeft een hogere biggenprijs een negatieve invloed op de rentabiliteit in vleesvarkenshouderij en daarmee
op de omvang van deze tak. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere vraag naar biggen op
vleesvarkensbedrijven in Nederland en tot
een toename V~J-I de biggenexport.

Een nog niet genoemd aspect betreft de
mogelijkheden om te ontwikkelen richting
gesloten bedrijven. Onder een quoteringsscenario worden deze mogelijkheden
beperkt.
Voor zowel de mineralenbelasting als voor
de ammoniakemissie wordt de positieve
invloed van de afname van de zeugenstapel
met 116.000 stuks teniet gedaan door een
toename van de vleesvarkensstapel met
416.000 stuks. In tabel 25 worden de gevolgen van het quoteringsscenario vergeleken
met het basisscenario.

5.4 Verlagen aflevergewicht vleesvarkens
5.4.1 Omschrijving scenario verlagen aflevergewicht van vleesvarkens
Beinvloeding van het aflevergewicht heeft
op korte termijn direct invloed op het Nederlandse aanbod van vlees en biggen, Het is
echter onduidelijk wat de invloed van dit
scenario is op het aanbod van biggen en
vlees op de langere termijn. Het verlagen
van het aflevergewicht heeft tot gevolg dat
er meer vleesvarkens nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid vlees. Hierdoor neemt de
vraag naar biggen voor dezelfde vleesproduktie toe, zodat dit een van de scenario’s
is ter verlaging van de biggenexport.

5.3.4 Conclusies
Concluderend kan worden gesteld dat op
middellange termijn een scenario met een
nationaal quoteringssysteem voor de zeugenhouderij leidt tot een situatie waarbij
andere landen het Nederlandse marktaandeel overnemen en de lange termijn biggenprijs gelijk blijft. Het quotumscenario is
neutraal voor wat betreft de invloed op het
milieu. De toegevoegde waarde en de werkgelegenheid, alsmede het aantal bedrijven
wordt daarentegen negatief beinvloed.

Het doel van verlaging aflevergewichten is
om een evenwicht te krijgen in de vraag en
het aanbod van biggen in Nederland. Er
wordt hierbij gestreefd naar een situatie
voor Nederland zonder biggenexport. Om
verlaging van het aflevergewicht af te dwin-

Tabel 25: Verwachte gevolgen van het quotumscenario.
Autonoom

Quotumscenario

mineralenvolume
mestvolume
ammoniakuitstoot
zeugen per bedrijf
vleesvarkens per bedrijf
werkgelegenheid

0

0

0
0

0

kostprijs
gezondheid
aantal bedrijven
prijs big
prijs vlees
biggenoverschot

0

0
0
0

0

u/+
_I

O/-

0
0

O/+

0

ii
0
+

0
0
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(lagere biggenproduktie,meer
vleesproduktie)
(quotumkosten)
(lagere bezetting biggenstal)
(uitstoot door hogere kostprijs)
(1 á2 gulden)

gen is alleen de prijsstaffeling rondom het
geslacht gewicht een bruikbaar instrument.

5.4.3 Verwachte ontwikkelingen van het
aflevergewicht voor Nederland
Nederland blijft voor een belangrijk deel een
exporterend land. De belangrijkste afnemers van vlees vanuit Nederland worden
Duitsland, Italië en Spanje. Zij bepalen de te
leveren kwaliteit en gewichten. Deze landen
werken met hetzelfde gewichtstraject van
de slachtvarkens als Nederland. Er zijn
meerdere factoren die het gevraagde aflevergewicht beinvloeden.

Momenteel geeft de COV (Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel) een advies
voor gewichtskortingen uit. Dit is echter niet
bindend, zodat slachterijen op basis van
wensen van hun afnemers ook eigen kortingssystemen kunnen hanteren.
5.4.2 Huidige situatie
Het aflevergewicht van de vleesvarkens is
de laatste jaren gestegen. Het huidige aflevergewicht voor vleesvarkens in Nederland
ligt op bijna 87 kg geslacht gewicht. In de
berekening van de huidige situatie is uitgegaan van een geslacht gewicht van 84,8 in
1991. Van 1991 tot maart 1994 is het
geslacht gewicht nog licht gestegen. Ook
het geslacht gewicht in Duitsland ligt
momenteel rond de 87 kg. De gewichten in
Denemarken en Spanje zijn nog beduidend
lager (rond de 75 kg). Op dit moment zien
we een lichte stijging van de geslachte
gewichten in Denemarken, waarmee zij
onder andere ook proberen om de Duitse
markt te gaan bedienen.

Ten eerste is er de consument, die eisen
stelt aan het vlees wat hij koopt. Met name
eisen ten aanzien van grootte van de ham,
kotelet en karbonade zijn belangrijk. Tevens
heeft de consument eisen ten aanzien van
de bevleesdheid en de hoeveelheid vet,
hoewel die eisen zeer verschillen per land
en per consument. De eisen van de consumenten die voor Nederland belangrijk zijn
resulteren op dit moment in een optimaal
geslacht gewicht van 80 tot 90 kg. Er is
geen directe aanleiding om voor de toekomst afwijking van deze eisen te verwachten
Ten tweede zullen de verwerkende industrie
en de slachterij eisen stellen aan het
gewicht. Zij willen met minimale verwerkingskosten tot een optimale verwaarding
van het varken komen. Hierop zal het
gemiddeld geslacht gewicht gebaseerd
worden. Enige spreiding zal er altijd blijven
bestaan. Enerzijds doordat de slachterij
zodoende meerdere marktsegmenten kan
bedienen (zowel lichte als zware varkens)
en anderzijds vanwege het feit dat de varkenshouders niet op één exact gewicht kunnen leveren (denk alleen al aan transportprobleem van kleine koppels).

Export van geslachte varkens beslaat een
belangrijk deel van de totale produktie in
Nederland. Daarnaast is de levende export
van belang. Het aandeel van levende export
van de totale produktie was 25 miljoen dieren in 1991. Het aantal geexporteerde biggen was in 1991 1,15 miljoen stuks, terwijl
er bijna 11 miljoen karkassen werden geexporteerd. De rest van de produktie in 1991
moet zijn verbruikt door de Nederlandse
bevolking. Dit komt neer op 8 miljoen dieren
voor nationale consumptie (18,9 miljoen
slachtingen, waarvan bijna 11 miljoen geexporteerd).

De totale verwerking en slachterijwereld is
op dit moment ingericht op het geslacht
gewicht van ongeveer 85 kg (denk ook aan
verpakkingsmaterialen, opslagruimtes etc.).
Zij zullen dus niet snel willen veranderen.

De belangrijkste afnemer voor de levende
slachtvarkens was Duitsland met ruim 50 %
van de totale levende export. Een kleiner
deel ging naar Italië, Frankrijk en België. Bij
de geslachte varkens was de belangrijkste
afnemer eveneens Duitsland met een lichte
stijging van 35 % in 91 tot 40 % in 1993.
Daarna komen Italië (25 %), Verenigd
Koninkrijk gedaald van 14 % in 1991 tot 11
% in 1993 en Frankrijk met 10 % ( PVV,
1994) *

De levende export gaat met name naar
Duitsland en in mindere mate naar Italië,
Frankrijk en België. Gegeven het consumptiepatroon van de mensen daar is niet te
verwachten dat dit gewicht naar de toekomst toe sterk mag afwijken van het huidi52

ge niveau. Ook de markt in Italië bijvoorbeeld, waar een markt is voor dieren van
110 kg tot 160 kg. Zij stellen met name
eisen aan gewicht en niet aan vet, omdat zij
de smaak van hun gedroogde en gerookte
produkten en de Parma ham laten preveleren. Het is niet te verwachten dat het Nederlandse aandeel in de produktie in die markt
sterk zal stijgen, zodat ook de export van
levende varkens op het huidige aflevergewicht zal blijven. Resteert produktie voor de
Nederlandse markt. Hiervoor geldt hetzelfde
als voor de Duitse markt; consumenteneisen
en verwerkende industrie vragen om een
varken van het huidige gewicht.

21,6 miljoen). Om het totale aanbod aan
exportbiggen hiermee op te vangen, zou
het aflevergewicht in het jaar 2005 met ruim
15 kg (3,8/0,25) moeten dalen bij alle
gehouden vleesvarkens in Nederland (van
85 naar 70 kg).
Het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken daalt met 1 gulden per kg daling van
het geslacht gewicht. Het vlees % zal licht
stijgen (1 % per 10 kg aflevergewicht), wat
leidt tot een magerder varken. Dit druist in
tegen de consumentenwensen, zeker in het
buitenland. De slachtkosten per kg nemen
toe bij een lager aflevergewicht (rond de 70
kg leveren geeft 17 % hogere slachtkosten
dan rond de 85 kg leveren).

5.4.4 Verwachte gevolgen van het verlagen
van het aflevergewicht
Verlagen van het aflevergewicht heeft een
aantal gevolgen. In Nederland worden
ongeveer 3 miljoen biggen geëxporteerd.
Het scenario aflevergewicht verlagen was
opgezet om de biggenexport te verminderen Hierna wordt aangegeven wat de
invloed is van een lager aflevergewicht in
Nederland op het exportaanbod van biggen

Door een verlaging van het aflevergewicht
komt er een grotere vraag naar biggen in
Nederland. Dit leidt op korte termijn tot een
gunstiger biggenprijs voor de vermeerderaar en een ongunstiger voor de mester.
Hierdoor ontstaat toch weer druk op de biggenmarkt, omdat mesters overwegen om te
stoppen of om over te schakelen naar zeugen en omdat nieuwe bedrijven op basis
van grond of pluimveequotum weer zullen
starten met zeugen. Op langere termijn zal
er niet veel invloed zijn op de biggenprijs
als de produktie niet gequoteerd wordt.
We krijgen grote problemen met de afzet
van het vlees. Zeker op de buitenlandse
markt verliezen we onze positie aan die landen die wel de gevraagde gewichten willen/kunnen leveren. Het is onzinnig om te

In de autonome situatie houdt Nederland
6,262 miljoen vleesvarkens en 1,209 miljoen
zeugen. De totale biggenproduktie is dan
254 miljoen, de afmestcapaciteit is 21,6
miljoen, zodat de export aan biggen 3,8 miljoen bedraagt. Verlagen van het aflevergewicht met 1 kg geeft een vermindering van
de export met 0,25 miljoen biggen (1/87 x

Tabel 26: Verwachte gevolgen van het scenario “verlagen aflevergewicht”.
Autonoom
mineralenvolume
mestvolume
ammoniakuitstoot
zeugen per bedrijf
vleesvarkens per bedrijf
werkgelegenheid
kostprijs
gezondheid
aantal bedrijven
prijs big
prijs vlees
biggenoverschot

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Scenario verlagen aflevergewicht

o/+
o/+
%-

(iets gunstiger voerconversie)
(iets gunstiger voerconversie)
(iets gunstiger voerconversie)
(minder kleine bedrijven stoppen
(meer kleine mesters stoppen)

+

o/+- _

(hogere produktie en verwerkingskosten)

0
0
0
_ _

(minder mesters, meer vermeerderaars)
(op korte termijn +)
(niet wat de klant vraagt)
(zonder quotering geen effect)

o/+
53

elke mestproducent datgene produceren
wat hij milieutechnisch verantwoord kan
afzetten. Met welke diercategorie hij dat wil
doen, is dan niet meer relevant voor de
milieuwetgeving. Het instellen van een
inwisselverbod heeft dan ook geen zin meer
binnen de huidige wetgeving.

proberen tegen de vraag van de afnemer in
een afwijkend produkt te leveren. Op de
binnenlandse markt zal de prijs ook omlaag
gaan bij een lager aflevergewicht, omdat er
gewoon geen natuurlijke vraag is naar dit
produkt. Slachterijen hebben allemaal moeite om de lichte dieren te vermarkten, dus
die lagere opbrengst zal worden doorberekend aan de producent. Hierdoor stoppen
er weer meer bedrijven en de overblijvende
bedrijven zullen uiteindelijk weer op het
gevraagde geslacht gewicht afleveren.

Er zal nieuwe wetgeving ontwikkeld moeten
worden waarin omwisselverboden
tussen diercategorieen geregeld worden.
Alternatief om verdere uitbreiding van de
biggenproduktie te reguleren is het instellen
van een quoteringsregeling. Dit is in 5.3 in
een apart scenario uitgewerkt.

5.45 Conclusies
Gegeven de vele nadelen die er verbonden
zijn aan het verlagen van het aflevergewicht
en de geringe invloed van de verlaging op
het uiteindelijke aanbod van biggen voor
export, is het een scenario wat zeer nadelig
zal uitpakken voor de Nederlandse varkenshouderij. In tabel 26 zijn de verwachte
gevolgen van het scenario “verlagen aflevergewicht” weergegeven.

5.5.2 Verwachte gevolgen van het instellen
van een omwisselverbod
In de autonome situatie komt Nederland tot
een biggenexport van bijna 4 miljoen biggen
per jaar. Ten opzichte van 1992 is dat een stijging met ongeveer 1 miljoen biggen. In deze
situatie daalt het aantal zeugen in Nederland
met 100.000 terwijl het aantal vleesvarkens
met 883.000 afneemt. Dit is respectievelijk 7,5
% en 12,4 %. Deze sterkere daling van de
vleesvarkenshouderij in Nederland veroorzaakt een stijging van de export met 800.000
biggen. De technische resultaten in de zeugenhouderij stijgen met 10,5 % en in de vleesvarkenshouderij stijgt de rondesnel heid met
11 %. Dit lijkt een evenredige stijging, maar
door het huidige exportaandeel van biggen,
stijgt het overschot in Nederland daardoor
nog eens met 10 % van de huidige export van
bijna 3 miljoen biggen, ofwel 300.000 biggen.
In de autonome situatie is gerekend met
360.000 vleesvarkens die ingewisseld zullen
worden naar 132.000 zeugen (zowel naar
gesloten bedrijven als naar vermeerdering zit
hierin). Middels het instellen van een omwisselingsverbod wordt getracht deze inwisseling te
voorkomen.

5.5 Omwisselverbod van vleesvarkens
naar zeugen
5.5.1 Omschrijving scenario instellen
omwiselverbod
Binnen de huidige meststoffenwetgeving
bestaat de mogelijkheid om binnen de referentiehoeveelheden varkens en pluimvee
van diercategorieën te wisselen. Met name
de omwisselingsmogelijkheid van vleesvarkens en pluimvee naar zeugen toe wordt
gezien als een van de oorzaken van het biggenoverschot in Nederland.
Het doel van het instellen van een inwisselverbod is om een verdere verslechtering
van de verhouding in de biggenproduktie
en de vraag naar biggen in de vleesvarkenshouderij in Nederland te voorkomen.
Om dit doel te realiseren kan gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de huidige mestwetgeving om de inwisselmogelijkheden te wijzigen. Het blijkt dat hiervoor
milieutechnische argumenten nodig zijn om
dit voor elkaar te kunnen krijgen. Ook blijkt
dat de huidige wetgeving aangaande produktierechten in de vorm van referentiehoeveelheden als tijdelijke wetgeving is geformuleerd en in de toekomst vervangen moet
worden door een mestafzetrecht. Dan mag

Als er vanuit gegaan wordt dat er vanaf nu
geen vleesvarkens meer ingewisseld zullen
worden en dat alle vleesvarkens die in de
autonome situatie worden ingewisseld aanwezig zullen blijven als vleesvarken, dan zal
de biggenexport nagenoeg nul zijn. Ook is
verondersteld dat de zeugen bedrijven die
nu zouden stoppen in de autonome situatie
ook zullen stoppen in de situatie dat er een
inwisselverbod bestaat.
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Tabel 27: Verwachte ontwikkeling aantal zeugen en vleesvarkens in Nederland in een
situatie met inwisselverbod vergeleken met het autonome scenario voor 1992 en
2005.

1992
2005
2005

autonoom
inwisselverbod

vleesvarkens

zeugen

verhouding

7.145
6.262
6.622

1.308
1.209
1.077

5 95
5!2
61
1

situatie is aangenomen. Een aantal van de
kleine en middelgrote vleesvarkensbedrijven zullen hun marge zover zien dalen dat
de produktie wordt gestaakt. Door deze
afname van de vleesvarkensstapel, krijgt
Nederland toch weer te maken met een biggenoverschot.

Het instellen van nieuwe wetgeving rondom
het inwisselen van diercategorieen vraagt
een minimale voorbereidingstijd van 2 jaar.
Het is dus zeker geen middel wat acuut is in
te zetten. In de periode van twee jaar loopt
Nederland het risico dat veel varkenshouders vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving hun bedrijfssituatie versneld gaan aanpassen Het effect (verminderen van de biggenexport) kan dan wel eens averechts zijn.

Op korte termijn zullen er minder zeugenhouders stoppen in het scenario met inwisselverbod. Er komen namelijk minder biggen in Nederland en de vraag naar op te
leggen biggen neemt wat toe, waardoor de
biggenprijs op korte termijn wat gunstiger is
dan in de autonome situatie verondersteld.
Hierdoor zullen minder kleine en middelgrote vermeerderaars op korte termijn hun produktie staken, zodat er toch weer sprake is
van export van biggen. In de autonome situatie verdwijnen er door bedrijfsbeeindiging
in totaliteit 170.000 zeugen op de bedrijven
tot 150 zeugen. Als de helft hiervan zou blijven in de situatie met een inwisselingsverbod, dan betekent dit een biggenexport verhoging van 1,8 miljoen biggen.

In de vergelijking van de autonome situatie
met de situatie met een inwisselverbod is
verondersteld dat alle vleesvarkens die nu
omwisselen naar zeugen toe in de situatie
met een inwisselverbod aanwezig zullen
blijven als vleesvarken. Dit is discutabel,
omdat met name de kleinere vleesvarkensbedrijven en de kleine (gedeeltelijk) gesloten bedrijven de bedrijfsvoering aanpassen
omdat ze geen toekomstmogelijkheid binnen het huidige bedrijf hebben. Als zij geen
mogelijkheid hebben tot inwisselen, zal een
deel van hen de produktie staken. In de
autonome situatie is er vanuit gegaan dat
op de kleine (gedeeltelijk) gesloten bedrijven en de vleesvarkensbedrijven tot 500
vleesvarkens er 32.900 zeugen bijkomen in
plaats van 90.000 vleesvarkens. De verwachting is dat het grootste deel van deze
vleesvarkens toch zal afvallen, maar dat
daar dan geen zeugen voor in de plaats
kunnen komen.

In het verleden is de verhouding tussen het
aantal zeugen en vleesvarkens in Nederland nauwelijks veranderd. Toch is de sektor van een situatie zonder export toegegroeid naar een situatie met een export van
3 miljoen biggen. Dit is met name te wijten
aan de sterkere vooruitgang van de technische resultaten in de zeugenhouderij en
door het zwaardere aflevergewicht van de
vleesvarkens. Vanaf 1986 ligt de verhouding
tussen het aantal vleesvarkens en het aantal
zeugen in Nederland al tussen de 5,4 en 5,6
aanwezig vleesvarken per aanwezige zeug.
In tabel 27 is deze verhouding voor 1992 en
2005 autonoom, en voor 2005 in de situatie
met inwisselverbod opgenomen, zonder
rekening te houden met veranderend

Verder is er vanuit gegaan dat er geen
vleesvarkens gaan afvallen bij de situatie
met inwisselverbod. Doordat er een krapper
aanbod is van biggen in Nederland, zal de
biggenprijs een paar gulden hoger worden.
Hierdoor verslechtert het resultaat voor de
vleesvarkenshouders in Nederland, waardoor er op termijn meer vleesvarkenshouders zullen stoppen dan in de autonome
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Tabel 28: Verwachte gevolgen van het scenario “instellen omwisselverbod”.
Autonoom
mineralenvolume
mestvolume
ammoniakuitstoot
zeugen per bedrijf
vleesvarkens per bedrijf
werkgelegenheid
kostprijs
gezondheid
aantal bedrijven
prijs big
prijs vlees
biggenoverschot

Instellen omwisselverbod

0
0
0
0

0

+

0

0
0
0
0
0
0
0
0

O/0

+
+
ren op het bedrijf kan dan plaats vinden
indien er voldoende afzet van de mest is
gewaarborgd. Echter indien het moeilijk is
om afzet te vinden blijft het aantrekkelijk om
die diersoort te houden waarbij per kg fosfaat het meest verdiend kan worden. Binnen
varkens/kippen is dat de diersoort zeugen.

gedrag van de bedrijven in de situatie met
een inwisselverbod. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de verhouding van zeugen :
vleesvarkens tussen de 52 en 6,1 in zal
komen te liggen in de situatie met een inwisselverbod.
5.53 Haalbaarheid van het instellen van een
omwisselverbod
Bij de registratie van de dieren eind 1986
zijn de fosfaatprodukties van varkens en
kippen “op een hoop gegooid”. Er mocht
vrij omgewisseld worden tussen varkens en
kippen. Indien er een omwisselverbod binnen het cluster varkens/kippen ingevoerd
moet worden, zal er een nieuwe registratie
plaats moeten vinden. Ook zal de wetgeving aangepast moeten worden om de
omwisseling te regelen. Het totale tijdstraject voor beide bedraagt meerdere jaren.

Instellen van een omwisselverbod leidt uiteindelijk tot een biggenexport die ligt tussen
de 0 en de 3,8 miljoen biggen per jaar. De
verwachting is dat de export nagenoeg
dezelfde omvang zal hebben dan in de
autonome situatie, omdat de bestaande
bedrijven anders zullen reageren.
Het omwisselverbod is een statisch middel.
Terwijl vaak juist behoefte wordt geuit aan
een middel waarmee het evenwicht in de
biggenproduktie beheerst kan worden,
afhankelijk van de binnenlandse vraag en
de mogelijkheden tot export. Het is gegeven
de ontwikkelingsdrang van de bedrijven
nagenoeg onmogelijk om dit via een flexibel
systeem goed te reguleren. In tabel 28 zijn
de verwachte gevolgen van het scenario
“instellen omwisselverbod” weergegeven.

Alleen de gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven zullen voorstander zijn van
het instellen van een omwisselverbod. De
vleesvarkenshouders, de pluimveehouders,
en de gesloten bedrijven zullen ertegen zijn,
omdat hun mogelijkheden tot bedrijfsaanpassing worden beknot. Tevens zal de ontwikkeling naar gesloten bedrijven gefrustreerd worden. De sektor zal dus zeer verdeeld zijn.
Het is de bedoeling om per 1 januari 1997,
bij evenwicht in de mestmarkt, de mestrechten af te schaffen en te vervangen door
afzetrechten. Uitbreiding van het aantal die56
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS
in 2005. Dit blijkt uit de in tabel 29 gepresenteerde gegevens.

In hoofdstuk 5 zijn de technische effecten
van een aantal varianten beschreven en
vergeleken met de variant autonome ontwikkeling (de variant waarin niet gericht
gestuurd wordt in de structuur van de varkenshouderij). Uit de analyse is gebleken
dat vrijwel elke variant een aantal voor- en
nadelen heeft. Hierdoor is een algemene
conclusie over welke variant goed of slecht
is niet te formuleren.
6.1

6.2

Verwachte gevolgen van de verschillende scenarios

In dit onderzoek zijn een aantal factoren
genoemd die een rol spelen bij de afweging
van het totale effect van bepaalde varianten. De factoren zijn: aantal bedrijven,
omvang varkensstapel, werkgelegenheid,
milieu, gezondheid, export, prijsvorming en
internationale concurrentiepositie. Voor
slachterijen zal de omvang van de vleesvarkensstapel waarschijnlijk belangrijker zijn
dan de werkgelegenheid in de primaire sector. Terwijl in de primaire sector aspecten

Ontwikkelingen in de autonome
situatie

In de autonome situatie neemt de biggenexport vanuit Nederland toe tot 3 á 35 miljoen
biggen in 1997 en tot bijna 4 miljoen biggen

Tabel 29: Schatting van de ontwikkeling in biggenoverschot (totale produktie en verschil in
miljoenen biggen, aantal zeugen en vleesvarkensplaatsen in duizenden).
Jaar

1992
1997
2005
1 Exclusief

Produktie
per zeug’
19
20
21

aantal
zeugen
(1000)

totale
produktie
(milj.)

Omzetsnelheid

aantal
plaatsen
(1000)

totale
produktie
(milj.)

biggen
export
(milj.)

1.308
1.277
1.209

25
255
25,4

3,lO
3,22
3,44

7.145
6.732
6.262

22,l
21,7
21,6

219
3 38
3 18

1,5 big per zeug per jaar voor vervanging.

Tabel 30: Verwachte gevolgen van het verschillende scenarios.
Autonoom
mineralenvolume
0
mestvolume
0
ammoniakuitstoot
0
zeugen per bedrijf
0
vleesvarkens per bedrijf 0
werkgelegenheid
0
kostprijs
0
gezondheid
0
aantal bedrijven
0
prijs big
0
prijs vlees
0
0
biggenoverschot

Deelmarkten

Gesloten Quotering aflever- Omwisselgewicht verbod

o/+
o/+
o/+

+

+

O/-

o/+

__

+
+
+
+

++

0

+
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0
0
0
___

o/+

0
0
0

+

+

als milieu, gezondheid, prijsvorming en
internationale concurrentiepositie een grote
rol spelen. In tabel 30 worden deze factoren
samenvattend weergegeven voor de verschillende scenarios.

3 Inschatting van de verschillende partijen
die belang hebben bij een bepaalde
variant;
4 De invoerbaarheid, handhaafbaarheid en
controleerbaarheid van een bepaalde
variant.

In tabel 31 zijn de effecten op het aantal
zeugen, het aantal vleesvarkens en de biggenexport kwantitatief weergegeven.

In dit onderzoek is geen aandacht besteed
aan de mogelijkheden en de problemen bij de
invoering, handhaafbaarheid en controleerbaarheid van structuurbeinvloedende maatregelen Tussen de vijf varianten die onderzocht
zijn, bestaan wel grote verschillen op dit terrein De geschatte inspanning om de verschillende varianten uit te voeren is in tabel 32
weergegeven. De invoering, handhaving en
controle van een bepaald quotum is van een
heel andere orde dan bijvoorbeeld het aanpassen van het uitbetalingsschema in de
Nederlandse varkenshouderij. Bij de uiteindelijke afweging welke variant de voorkeur verdient dient dus ook een inschatting gemaakt
te worden welke inspanning het zal vergen om
een bepaalde variant te verwezenlijken.

Uit tabel 31 blijkt dat het effect op het aantal
bedrijven van gericht ingrijpen in de structuur gering is. In alle varianten zijn er in
2005 tussen de 15.000 en 16.000 bedrijven.
De verhouding vleesvarkens/zeugen wordt
door het ingrijpen veelal vergroot.
Bij de uiteindelijke voorkeur voor een
bepaalde variant spelen een aantal overwegingen een rol:
1 Het belang van de verschillende technische factoren;
2 De potentiële “verliezers” en “winnaars”
bij een variant;

Tabel 31: Aantal zeugen en vleesvarkens (*IOOO) en de biggenexport (in miljoen) bij autonome ontwikkeling en bij de uitgewerkte scenario’s in 2005.

*

autonoom
deelmarktproduktie 1
gesloten bedrijven
quotering
verlagen aflevergewicht 1
omwisselverbod *

Aantal zeugen

Aantal
vleesvarkens

1.209

6.262

358

1.083
1.093

6.717
6‘686

0
05 9

Yl.077

< 6.620

0-3,8

Biggenexport

1 Is niet uitgewerkt voor deze scenario’s.
2 Effect wordt alleen onder zeer specifieke omstandigheden gerealiseerd (zie paragraaf 5.5).

Tabel 32: Inschatting van de inspanning (uitgedrukt in + en -) om de onderscheiden structuurmaatregelen in te voeren, te controleren en te handhaven.
Invoering
Omwisselverbod
Deelmarkten
Gesloten bedrijfssystemen
Quotering
Aflevergewicht

Handhaving

0
0
++
+
--

++
+
++
--

* Dit hangt sterk af van de beschikbaarheid van een goed I&R systeem.
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Controle
+/O
+*
0
++

Naast de bovengenoemde aspecten spelen
ook juridische aspecten een rol bij bepaalde scenario’s. Zo is de haalbaarheid van
het quoteringsscenario sterk afhankelijk van
de eraan verbonden juridische aspecten.

vinden terwijl de kleine mestbedrijven meer
mogelijkheden krijgen. Ook binnen het scenario “verlagen aflevergewicht is sprake van
belangentegenstellingen.
Opgemerkt dient te worden dat ook combinaties van structuurmaatregelen, bijvoorbeeld gesloten bedrijven plus deelmarkten,
mogelijk zijn.

Maatregelen nemen gebeurt in veel gevallen alleen indien ingeschat wordt dat door
deze maatregel bepaalde zeer ongewenste
situaties voorkomen kunnen worden. In dit
kader is het dus van belang een inschatting
te maken van de “ongewenstheid” om structureel afhankelijk te worden van de export
van mestbiggen.

6.3 Regionale aspecten
In die onderzoek is geen onderscheid
gemaakt tussen regio’s. Binnen Nederland
zijn er echter grote verschillen in bedrijfsstructuur en bedrijfsomvang. Hierdoor zullen de gevolgen van de onderzochte varianten regionaal verschillend uitwerken, Bijvoorbeeld in Noord Brabant zijn veel grote
zeugenbedrijven, en in de Gelderse Vallei
zijn veel kleine nevenbedrijven.

Verondersteld wordt dat een groei van de
export tot 3,5 à 4 miljoen mestbiggen per
jaar waarschijnlijk is. Dit is 14 tot 16 procent
van de totale bigproduktie in Nederland. In
geval van nood waarbij export vanuit geheel
Nederland of bepaalde regio’s binnen
Nederland niet meer mogelijk is, kunnen
deze biggen niet meer op een “normale”
manier gehuisvest worden en zal de biggenprijs naar een dieptepunt gaan. De kans
dat dit zich zal voordoen is relatief gering en
waarschijnlijk zijn er alternatieven mogelijk
waarbij deze kans verder verkleind kan worden Bij de afweging van bepaalde varianten zullen belangenpartijen een inschatting
maken met betrekking tot de ernst van de
situatie in de toekomst.

6.4

Ontwikkelingen in de secundaire
sector

In dit onderzoek is de internationale concurrentiepositie van de slacht- en vleesverwerkende bedrijven niet onderzocht. Verwacht
kan worden dat deze concurrentiepositie
ook van belang is voor de (on-) mogelijkheden van de primaire bedrijven (ketens, verdere verwaarding van produkten). Deze
concurrentiepositie wordt overigens niet
alleen bepaald door ontwikkelingen in
Nederland zelf, maar ook door ontwikkelingen in het buitenland.

Door verschillen in visie ten aanzien van de
noodzaak van maatregelen dient rekening
gehouden te worden met verschillen in
draagvlak voor bepaalde maatregelen.

6.5 Nader onderzoek
Binnen de varkenshouderijkolom zijn meerdere partijen aanwezig die een tegengesteld belang hebben bij de verschillende
varianten. Zo kan bijvoorbeeld van exporteurs van biggen niet verwacht worden dat
ze doelgericht streven naar een lagere netto
export van biggen. Een kenmerk van het
bewust sturen van de structurele ontwikkeling in een sector is dat bepaalde groepen
bedrijven bevoordeeld worden en dat andere groepen benadeeld worden. Hierdoor
zullen zelfs binnen de marktpartijen in de
kolom tegenstellingen ontstaan. Bijvoorbeeld in de variant gesloten bedrijven zal
het voor de kleine zeugenbedrijven extra
moeilijk zijn om nog afzet voor de biggen te

Het is belangrijk een inschatting te maken
van de “ongewenstheid” om structureel
afhankelijk te worden van de export van
mestbiggen. Een risico-analyse ten aanzien
van dit aspect is gewenst.
In samenhang met het voorgaande moet
worden opgemerkt dat de milieuproblematiek in Nederland maakt dat sommigen de
vraag stellen of de varkenshouderij in
Nederland zich niet juist moet specialiseren
op de biggenproduktie. Nader onderzoek
hiernaar lijkt zinvol.
De aantrekkelijkheid van deelmarktproduktie staat minder ter discussie dan de haal59

baarheid er van. Onderzoek naar mogelijke
kwaliteitsmarkten in de EU zou inzicht
geven in de internationale mogelijkheden op
dit gebied.
Een tweede onderzoeksvraag is die naar de
positie en mogelijkheden van slachterijen en
vleesverwerking binnen de EU.
Naast de vraag naar de ontwikkeling van de
secundaire sector is er de vraag van de ontwikkeling van de primaire varkenshouderij in
de EU. In hoofdstuk 3 is een eerste globale
aanzet hiervoor gegeven. Een meer gedetailleerde uitwerking voor geselecteerde lidstaten, zoals in dit rapport voor Nederland
in hoofdstuk 4 is uitgewerkt, zou zinvol kunnen zijn.
Reeds vermeld is dat regionale aspecten in
dit rapport niet aan de orde zijn geweest,
maar wel degelijk van groot belang kunnen
zijn. Nader onderzoek naar regionale
aspecten van ontwikkelingen in de varkenshouderij is gewenst.
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Bijlage

1.

A. Situatie van bedrijven in 1992.
Type - bedrijf

1
2
3
4
5
6

Fin. pos
opvolgings- sbe/ sbe
druk
bedr vark
in 1993
% tot EV/TV TV

zeug

vlv

Aantal
bedrijf
1992

<iOO
Cl00
100-200
100-200
> 200
> 200

half
vol
half
vol
half
vol

1.084
1.166
748
831
337
241

77
77
92
96
96
97

161
179
243
281
482
577

29
35
72
74
84
88

+
+
0
0
0
0

<200
7.598
200-499 4.540
500-999 1.969
1000-2499 856
22500
116

71
84
88
93
95

116
164
196
275
674

10
24
43
66
77

+
+
0

3.713
1.345
882
987

72
86
95
96

154
210
222
366

25
54
71
79

+
0
0

7
8
9
10
11
<lOO
12
13 100-149
14 150-199
15
> 200

Opvolginsgdruk:

kosten
milieu gez.
__

0
0
+
+

0
0

0
0
0
0

__
0
0
+

__
0
+

nvt
O/nvt
0
nvt

0
+

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

__
0
+
++

0
+

__
0
+
++

afzet
‘
big

dit kengetal is gedefinieerd als (IOO- %ondernemers ouder dan 55 jaar)
+ (%ondernemers ouder dan 55 jaar x %bedrijven waar een opvolger
aanwezig is)/1 00.
sbe/bedrijf:
totaal aantal sbe van het bedrijf.
sbe varkens:
aandeel sbe dat uit varkens bestaat.
fin. positie:
gelet is op twee elementen namelijk de hoeveelheid vreemd vermogen
(als aandeel van het totale vermogen) en naar het totale vermogen.
Afzet biggen:
indicatie of bedrijven met gemiddeld lage biggenprijzen te maken krijgen
kosten/investeringen voor milieu en gezondheid: Dit betreft een inschatting van de extra
kosten per plaats per jaar van te verwachte eisen.
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B Verwachte ontwikkelingen in aantal bedrijven tussen 1992 en 1997 en tussen 1997 en
2005 (tussen haakjes is vermeld naar welke groep een bedrijf zich verandert).
ingeschatte "veranderingen" tussen 1992 en 1997
Toestand 1992 stop- hand- uitbreiden geslo- zeugen vleesnevenpen haven zeug vlv
Type aantal
ten
varkens bedrijf
1
2
3
4
5
6

1.084
1.166
748
831
337
241

326
350
75

7
8
9
10
11

7.598
4.540
1.969
856
116

2.279
908
196

4.559
2.906
1.280
770
116

12 3.713
13 1.345
14
882
15
987

1.485
269
44

2.191
1.009
750
987

Tot 26.413

5.932 17.878

541
758
635
831
303 24(15) 3(6)
241

108(2)

54(13)
58(13)
38(15)

54(8)

543
866
635
1121
303
244

7(4)

98(10)197(4)
43(10) 86(4)

76(13)
45(14)

Toestand
1997

684(8)
681(8)
197(9)

37(14)
67(14)
88(15)

4.559
4.325
1.477
868
116
2.191
1.197
899
1.137

216 101

398

271

54

1562

20.481

ingeschatte "veranderingen" tussen 1997 en 2005
Toestand 1997 stop- hand- uitbreiden geslo- zeugen vleesnevenType aantal
pen haven zeug vlv
ten
varkens bedrijf
1
2
3
4
5
6

543
866
653
1.121
303
244

218
233
75

7
8
9
10
11

4.559
4.325
1.477
868
116

1.520
908
196

2.779
2.963
788
739
116

12 2.191
13 1.197
14
899
15 1.137

1.300
404

854
725
855
1.137

37(14)
68(14)
44(15)

Tot 20.481

4.854 13.459

165

271
574
523
1.121
270
244

59(13)
37(15)

271
574
523
1.414
270
251

54(8)

16(15) 7(6) lO(4)
760(8)
454(8)
197(9)

99(10)197(4)
43(10) 86(4)

854
784
960
149

293

* Voor de betekenis van type bedrijven zie tabel A in deze bijlage.
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Toestand
2005

1.411

2.279
4.231
985
881
116

1.234
15.627

groep 7: Kleine vleesvarkensbedrijven (tot
200)
Er zal vraag komen naar mestkapaciteit in
Nederland, zodat een aantal van deze
bedrijfjes langer met de produktie door zullen gaan. Ingeschat is dat 40 % van de
bedrijven zal stoppen (50) en dat er 29 %
zullen doorgaan als nevenbedrijf (19). Er
zullen geen bedrijven meer omschakelen
naar zeugen toe (1). 31 % van de bedrijven
zal de produktie handhaven (30).

De tabellen 1 B en IC moeten als volgt worden gelezen: Regel 5 in tabel 1 B geeft aan
in 1992 er 337 bedrijven zich in groep 5
bevonden. Tussen 1992 en 1997 zijn van
deze 337 bedrijven er geen gestopt. In
1997 waren 303 van de genoemde 337
bedrijven nog steeds in dezelfde groep.
Van de resterende 34 bedrijven gingen 24
bedrijven door uitbreiding van het aantal
zeugen over naar groep 15, 3 bedrijven gingen door uitbreiding van het vleesvarkens
over naar groep 6, en 7 bedrijven gingen
door inwisseling van vleesvarkens naar zeugen over naar groep 4.

groep 8: Bedrijven met 200 tot 500 vleesvarkens. Slechts 30 % van deze bedrijven zal
stoppen (40) omdat er een sterke vraag zal
zijn naar afmestcapaciteit in Nederland. Er
zullen geen bedrijven meer omschakelen
naar zeugen toe (1). 34 % zal het bedrijf
handhaven (34), terwijl 36 % zal worden
voortgezet als nevenbedrijf of het bedrijf zal
verhuren, danwel op voergeld zal werken
(25%).

Bijlage IC: Typering groepen bedrijven in
2005 in scenario “gesloten
bedrijfssystemen”. (Tussen
haakjes zijn de getallen horend
bij de autonome ontwikkeling
vermeld).
groep 1: Kleine half gesloten bedrijven.
slechts 10 % van deze bedrijven zal de produktie handhaven (25%). 55 % van deze
bedrijven zal stoppen (50%). 20 % van de
bedrijven wordt gesloten (10) 5 % schakelt
om naar zeugen (5) en 10 % wordt vleesvarkens (10)

groep 9: Middelgrote vleesvarkensbedrijf
(500-1000).
slechts 15 % van de bedrijven zal de produktie stoppen (20) doordat deze bedrijven
zeer interessant zijn voor de middelgrote
zeugenbedrijven om hun eigen biggen te
gaan afmesten. Het aantal bedrijven dat uitbreidt blijft hetzelfde (10) 30% van de
bedrijven zal omschakelen naar een gesloten bedrijf (20) om onafhankelijk te blijven.
45% van de bedrijven handhaaft de produktie of wordt voortgezet als nevenbedrijf (50).

groep 2: (Kleine), groep 4 (middelgrote) en
groep 6( grote gesloten bedrijven) zullen
niet afwijken van de ontwikkeling in de autonome situatie.
groep 3: Middelgrote gedeeltelijk gesloten
bedrijven.
Hiervan zullen geen bedrijven doorgroeien
naar een zeugenhouderijtak (5) 30 % van de
bedrijven zal de produktie staken (20) door
extra problemen met de afzet van het biggenoverschot. Zo’n 10 % van de bedrijven
zal omschakelen naar een volledig gesloten
bedrijf (0) en 60% zal de produktie handhaven en proberen een mester te vinden,
danwel een bedrijf te huren (70).

groep 10 en 11 grote en zeer grote vleesvarkensbedrijven (>lOOO).
Op deze bedrijven zal niet veel veranderen
ten opzichte van de autonome situatie.
Enerzijds zouden zij misschien eerder gaan
streven naar het vormen van een gesloten
bedrijf, echter de mogelijkheden om een
zeugenbedrijf aan te kopen worden weer
eerder aantrekkelijk. Er blijven ongeveer 20
% van de bedrijven die zelf omschakelen
naar zeugen toe.

groep 5: Grote half gesloten bedrijven.
Het is niet te vewachten dat de bedrijven
hier anders gaan handelen dan in de autonome situatie. Hun af te zetten koppels zijn
van zodanige omvang en kwaliteit en hun
bedrijf is zodanig flexibel dat de produktie
zich hetzelfde zal ontwikkelen.

groep 12: Kleine zeugenbedrijven (<iOO).
Zeer veel van deze bedrijven zullen afvallen. De verwachting is dat dit zeer versneld
gebeurd en dat er niet meer dan 5 % van
deze bedrijven over zullen blijven in Nederland (23). Slechts 1 % van de bedrijven zal
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Bijlage 2A: Ontwikkeling van het aantal zeugen en het aantal vleesvarkens per bedrijfsgrootteklasse in de verschillende EU-lidstaten in de periode 1981 -1985.
Bedrijfsgrootte

EG-10

< 50 zeugen
51-100 zeugen
AOOzeugen

-848
129
822
103

Totaal

D

FR

NL

BL

IT

VK

IR

-186
188
120

-148
18
64

-70
-39
328

-79
28
62

-172
9
fs

-49
-25
59

-7
3
-6

120

-66

219

-102

-15

D

FR

NL

-556
423
605

-395
-73
-117

-101
98
465

-39
46
211

-723
145
1185

-71
-27
91

-14
2
-10

472

-586

462

217

607

-7

-21

EG-10

Bedrijfsgrootte

< 200 vleesvarkens -2.364
200-400vleesvarkens 570
> 400 vleesvarkens
2.439
Totaal

645

11

BL

IT

VK

DK GR

-4

IR

-105
- 30
115

-32
1
-11

-20 -42

DK GR
-387
-61
12

-78
17
-3

-436 -63

Bijlage 2B: Ontwikkeling van het aantal zeugen en het aantal vleesvarkens per bedrijfsgrootteklasse in de verschillende EU-lidstaten in de periode 1985 -1991 (Spanje en
Portugal 19874 991).
Bedrijfsgrootte
c50zeugen
51-IOOzeug
>100zeugen
Totaal

-1.313
-185
1.222

-540
32
140

-276

Bedrijfsgrootte
~200 vleesv.
-2.360
684
200-400 vleesv.
>400 vleesv.
3.357
Totaal

EG-l0 D FR NL BL

1.681

-218
12
254

-368

EG-10
-925
368
462

48
D

-392
122
681

FR

IT

VK
-54
-44
55

-98
-97
275

-134
-2
210

-80
-5
28

80

73

-58

NL

-102
97
599

BL

-43

IT VK

-134 -367 -139
108 -66 -43
549 352 177

-94 411 594 522 -81
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IR

DK

-10 -142
-2 -67
15 222
3
IR

13
DK

-33 -256
-3 103
10 500

GR
-35
-11
22
-24
GR

SP

P

-323
6
234

11
0
13

-83 24
SP

P

-13
-4
28

-285 -59
6 10
760 104

-4 -25 347 11

481 37

Bijlage 3:

Ontwikkeling van het aantal zeugen en het aantal vleesvarkens in de verschillende EU-lidstaten in de periode 1985 -2005.

Aantal zeugen (x 1000)

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

1997

2005

1.426
2.757
1.144
659
763
1.052

1.620
2.851
1.142
695
772
1.046
2.013

1.465
2.422
1.178
720
760
1.006
1.929

1.506
2.390
1.192
731
705
1.065
1.930

1.447
2.161
1.222
701
642
1.099
1.906

1.336
1.943
1.266
666
613
1.103
1.829

-: onbekend

Aantal vleesvarkens > 50 kg (x 1000)

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

1997

2005

3.392
8.306
3.953
1.876
4.659
2.183

4.016
8.632
4.454
1.991
4.812
2.242
6.273

3.857
8.273
4.616
2.305
4.809
2.322
6.315

3.986
8.212
4.488
2.398
4.578
2.530
6.754

3.937
7.424
4.757
2.422
4.578
2.657
6.804

3.462
6.958
5.027
2.158
4.578
2.758
6.757

-: onbekend

67

Bijlage 4: Ontwikkeling van geselecteerde kengetallen in de verschillende EU-lidstaten in de
periode 1985 - 1991.
Saldo van levende (export - import) van varkens >50kg (x 1000)

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

2522
-776
-1.222
-30
-743
0

2.971
-917
-1.773
376
-1.132
0

2.119
-853
-779
743
-1.066
1
-238

2.085
-777
-638
431
-1.046
35
-16

- : onbekend

Aantal slachtingen verricht in het binnenland (x 1000)

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

16.718
38.730
19.530
8.390
11.240
15.200

19.038
39.507
20.398
8.959
11.313
16.074
19.954

19.649
36.369
21.126
9.370
11.972
15.962
22.359

18.899
37.198
21.615
10.002
12.189
17.065
24.619

- : onbekend
Bron: Slob G.J (1994)

Bijlage 5: Ontwikkeling van geselecteerde kengetallen in de verschillende EU-lidstaten in de
periode 1985 -2005.
Gemiddeld geslacht gewicht (kg)’

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

1997

2005

81,8
83,7
85,i
86,4
105,6
71,3
(2>

80,3
85,2
84,8
87,8
108,8
71,5
74,2

83,2
86,9
87,3
88,6
-í09,3
72,9
76,2

84,8
89,7
88,7
90,4
109,3
74,-l
76,2

84,8
87,7
88,7
90,4
-log,3
77,0
79,0

84,8
87,7
88,7
90,4
109,3
80,O
82,0

1 Het gemiddeld geslacht gewicht voor Duitsland neemt in deze tabel sterk toe in 1991 ten opzichte van 1989 als
gevolg van de toetreding van de DDR, waar hogere slachtgewichten golden.
2 Onbekend
Bron: Slob G.J. (1994)
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Gemiddelde daggroei (gram per dag)

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

1997

2005

679
587
677
541

700
614
657
566

718
630
677
562

710
643
696
573

750
685
740
600

790
725
780
620

660

670

680

690

730

770

Bronnen: Galofre, R. (1994)
Norgaard, E. (1994)
Teffene, 0. (1994)
Viane, J. (1994)

Aantal geproduceerde varkens per zeug per jaar1

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

1997

2005

17,7
17,9
20,5
15,5
17,3
18,5

18,O
18,O
21 ,o
15,4
17,6
19,7

20,6
19,5
21,6
15,6
17,4
20,4
14,2

18,9
20,5
22,l
15,6
19,l
20,8
15,4

22,4
21,l
23,2
17,2
19,o
22,0
15,8

23,4
22,l
24,2
18,2
20,o
23,0
16,8

1 De som van de binnenlandse slachtingen en het uitvoersaldo van levende varkens (biggen en slachtvarkens)
gedeeld door het aantal aanwezige zeugen (exclusief opfokzeugen en zuiver voor de fokkkerij bestemde zeugen)*

Index geproduceerde varkens per jaarvarkenl (1985 = 100).

Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Italië
Denemarken
Spanje

1985

1987

1989

1991

1997

2005

100
100
100
100
100
100
100

105
102
98
103

103
102
97
101

99
100
98
100

105
107
104
105

110
113

101

100

99

100

1 Berekend als daggroei / gewichtstraject , uitgaand van een vast opleggewicht van 25 kg.
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110

109
100

Bijlage 6: Kunnen mesters een vaste fokker vinden?
In onderstaande tabel staat de inschatting van het aantal bedrijven in Nederland voor 2005
weergegeven in de situatie met gesloten strukturen. Daaruit is te herleiden of grote mesters
een “eigen” fokker kunnen vinden. Uitgangspunt daarbij is dat de vermeerderaars eerst
gekoppeld zullen worden aan de grotere mesters.
Bedrijfstype
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

<lOO
<lOO
100-200
100-200
>200
>200
~200
200-499
499-999
1000-2499
>2499
<100
100-149
150-199
>200

Totaal

half
vol
half
vol
half
vol
vleesv,
!,
,,
,,
),
zeugen
,,
,,
))

aantal
omvang per bedrijf
bedrijven
vleesvarkens
108
682
448
1.686
270
251
2.355
5.489
886
881
116
186
307
750
1.159

100
370
350
792
730
1.749
100
355
660
1.403
4.000

totale
zeugen
52
66
151
145
340
323

produktie
8OO/bedrijf over
2.200/bedrijf over
5.OOO/bedrijf over

70
129
170
300

15.680

1.159 zeugenbedrijven boven de 200 zeugen bedienen eerst de grotere mestbedrijven Dit zijn 997 bedrijven boven de 1.000
vleesvarkens (gemiddelde bedrijfsgrootte
1.700 vleesvarkens). Een fokbedrijf van
meer dan 200 zeugen heeft gemiddeld 300
zeugen, zodat er 6.600 biggen geleverd
kunnen worden. Het gemiddelde mestbedrijf boven de 1.000 vleesvarkens vraagt
5.600 biggen per jaar, dus er zijn op deze
vermeerderingsbedrijven al 1 miljoen biggen over. Uitgangspunt is dat er 116 zeugenbedrijven te vinden zijn met minstens
600 zeugen of dat die grotere mestbedrijven bediend worden door twee vermeerderaars uit die categorie. Dit betekent dat er al
162 zeugenbedrijven met meer dan 200
zeugen over zijn om vleesvarkensbedrijven
tot de 1 .OOO vleesvarkens mee te bebiggen.
Bedrijven tot de 1.000 vleesvarkens zullen
kunnen volstaan met een vermeerderaar
vanaf 150 zeugen. In deze categorie hebben we al 162 bedrijven (uit 15) 750 bedrijven (uit 14) en 270 bedrijven (uit 5)= totaal
1.182 bedrijven. Hiermee kunnen dus alle

mestbedrijven vanaf 500 tot 1.000 vleesvarkens (886) ruimschoots bediend worden.
Aanbod van die 1.182 bedrijven aan biggen
is(162x3OOx22)+(750 x170x22)+
(270 x 5.000) =5,2 miljoen biggen. De vraag
aan biggen in die categorie mestbedrijven
is 886 x 660 x 3,3 = 1,930 miljoen. Dit betekent dat er al 3,3 miljoen biggen door kunnen naar de categorie mesters van 200 tot
500. 5.489 bedrijven met 355 vleesvarkens
vraagt 6 miljoen biggen. Het verschil van
0,8 miljoen biggen kan aangevuld worden
door de biggen die over zijn uit de categorie boven de 200 zeugen.
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