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Marktverwachting vlees: 
Marktherstel ingezet, invloed AI blijft 
voelbaar (kwartaalbericht 29 mei)

Lange termijn
- Belangrijk aandeel productie in concepten
- Voerprijzen blijven hoger dan voor 2007 en volatiel
- Hernieuwde focus op kostprijs
- Afhankelijkheid export voor vierkantsverwaarding blijft gevoeligheid
- Nederland heeft additionele uitdaging door continu AI-dreiging
- Focus houden op bedrijfshygiëne
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2015
- Regelmatige AI uitbraken wereldwijd houden markten bezig
- Vraag EU op niveau
- Seizoensmatig herstel in Q2
- Voerprijzen stabiel tot licht stijgend
- Bovengemiddelde voerwinsten verwacht voor 2015



Marktverwachting vermeerdering: 
aanhoudende vraag geeft goede 
marges

Lange termijn
- Voerprijzen blijven hoger dan voor 2007 en volatiel
- Vraag naar broedeieren lijkt voor langere tijd aanwezig
- Programma’s in derden landen om produktie fokkerij te verhogen
- Afhankelijkheid export blijft gevoeligheid
- Nederland heeft additionele uitdaging door continu AI-dreiging
- Focus houden op bedrijfshygiëne
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2015
- Vraag naar broedeieren goed
- Voerprijzen stabiel tot licht stijgend
- Bovengemiddelde voerwinsten



Marktverwachting leg: aanhoudende 
marge druk door overcapaciteit EU

Lange termijn
- Voerprijzen blijven hoger dan voor 2007 en volatiel
- Overcapaciteit is – helaas – voorlopig blijvend en zal prijzen blijven

drukken
- Nederland heeft additionele uitdaging door blijvende AI druk
- Verbetering hygiëne situatie op legbedrijven
- Focus op kostprijs
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2015
- Vraag en aanbod tijdelijk beter in balans
- Relatief vlak prijsverloop (eieren) voor 2015
- Voerprijzen stabiel tot licht stijgend
- Liquiditeit blijft op veel bedrijven belangrijk aandachtspunt



De sector heeft al veel hindernissen 
genomen.
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Vleeskuikenrichtlijn 

Voetzoollaesie

Financiële crises

Bezetting/m2 omlaag

Plofkip

Kip van morgen…

Antibioticareductie

NB-wet vergunning

Perspectief pluimvee verbeterd

Gunstige foodprint

Beter leven keurmerk

Megastallen
Kuikenpaspoort

Sterke schommeling voerprijs

Vogelgriep

Innovaties

Kooiverbod

Ingrepenbesluit



De volgende heeft zich al 
aangediend, is deze te nemen?

6

Avian Influenza uitbraken: januari 2012- december 2013

Source: OIE, 2015
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Source: OIE, 2015

Avian Influenza uitbraken: januari 2014- april 2015



Column containing text

Wereldwijde vogeltrek:
continu uitdaging voor de sector

Wereldwijde vogeltrek



Column containing text

De economische impact van AI op 
de pluimveesector

Lagere consumptie

Handelsbelemmeringen

Vlees/(broed)eieren

Genetica

Verliezen door 

ruiming en/of 

leegstand

leveringsbetrouwbaarheid

Source: Rabobank analysis, 2015

Sectorale aanpak met focus op risicoverlaging insleep en verspreiding



Oorlog in de keten? Tijd voor actie!



Evolutie van de supply chain 

Traditionele keten

Grenzen in de keten vervagen



Retail is fundamenteel veranderd

• Verandert consumentengedrag bepaald de gehele keten

• Hybride koopgedrag

• Wijziging van eetpatroon

• Consument kiest vanuit behoefte en niet voor een kanaal. Moment van 
aankoop en consumptie valt samen

• Blurring

• Gemak en individualisering 

• Online foodretail (Technologie)

• Social media



Waar wordt u op afgerekend?

• Ondernemerschap

• Waar bent u goed in  

• Managementinformatie

• Inrichting bedrijf  

• Logistiek, gesteldheid, vergunning

• Flexibiliteit

• Financiële gesteldheid (kort/lang)

• Liquiditeit, rentabiliteit, (financiële) buffers 

• Fundament voor verdere ontwikkeling



De toekomst…….. 
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• AI bepalend in perspectief pluimveehouderij

• Werken met protocollen wordt de standaard

• Kwaliteit individuele ondernemer blijft doorslaggevend

• Managen risico’s vraagt om beter inzicht en meer samenwerking

• Omgeving is complexer geworden, nieuwe trends

• Kiest bewust voor de keten die bij u past

• Blijf regisseur van uw eigen koers, u maakt immers het verschil!
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Bedankt voor uw aandacht
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