
Relatiedag Verbeek
Fit for Future

Gebr. van Beek 

1 Juni 2016



Van Beek groep :



De Nederlandse eierketen

• Van moederdier tot soepkip:

• Allemaal zelfstandige ondernemers

Sterktes: Zwaktes:

-Efficiency -Geen coördinatie

-Kennis, kunde -Weinig uitwisseling

-Flexibel -Sub-optimalisatie



De eierketen

Onze kracht en onze zwakte liggen dicht bij elkaar.

2015 Vogelgriep USA: 

NL levert eiproduct

NL breidt uit in kooi

2016: overschot kooieieren



De eierketen 2

• Geloof in de voordelen van onze ketenstructuur

• Sterktes benutten

• Zwakte aanpakken: aandacht communicatie en 
afstemming

• Onze rol: schakels verbinden 

van consument naar producent





Afzetmarkt actueel

• Invloed van vogelgriep USA

• Grote vraag naar eieren en eiproducten

• Urner Barry juli 2015 € 3,00/kg

nov 2015 € 2,00/kg

mei 2016 € 0,50/kg

• Export USA weer op gang

• Eiwitpoeder wellicht mogelijkheden,
maar dan waarschijnlijk scharrel



EMA: leghennen-bestand EU

Aug. 14-15-16:          355 – 356 – 365
Gem. 2015:350,9 2016:357,4



Afzetmarkt actueel 2

• Groot aantal kippen in EU.

• Industrie: van kooi naar scharrel

Verschuiving gaat verder: naar vrije uitloop

• Tafelei: Vrije uitloop en bio groeien ten koste van 
scharrel

• Zowel in NL als DE.



Reactie productie

• Flexibiliteit: ombouw scharrel => vrije uitloop

vrije uitloop => biologisch

• Zorg dat het klopt!

• Afbreukrisico is enorm, voor de hele sector

• Aansprakelijkheid bij producent!

• Controle zal toenemen



Afzetmarkt inhoudelijk

• Alle klanten willen “duurzaam” 

maar vrijwel niemand bedoelt CO2 footprint.

• Tot op heden: welzijn en grondstoffen

• Ngo’s bepalen de agenda van retail en industrie

• Welzijn: korte termijn snavels, langere termijn haantjes

• Grondstoffen: DE: VLOG,  NL: RTRS

Beide accent op soja, maar is niet zelfde eis   



Snavels

• In NL verbod behandeling 1-9-18

• In DE convenant om wet te voorkómen 1-8-16

• Retail DE kopt hem hard in: eisen naleving convenant

• Maar op één moment in 2017 geen eieren van 
behandelde hennen meer. Verwachting 1-7-17.

• Dus vandaag opgezette koppels laatste deel niet meer 
naar DE af te zetten!

=> versnelde overschakeling



Snavels 2

• Gebr. van Beek > 4 jaar ervaring met onbehandeld

• Projectmedewerker snavels

• Onbehandelde hennen verhoogt moeilijkheidsgraad

• Gebruiken kennis en ervaring voorlopers ten behoeve 
van starters.

• Sterkte van NL keten



Haantjes

• Volgende issue, weer vanuit DE

• Veel grotere impact vanuit publiek

• Veel grotere impact op kostprijs ei

• Dubbeldoel onbetaalbaar

• Mesten huidige haantjes in kleine concepten/niches

• Geslachtsbepaling in het ei lijkt oplossing

Is discussie dan voorbij?



De eiermarkt

Pluimveehouder,

Broederij,

Voerfabriek,

Eierhandel,

We leven allemaal van de degenen die ons eindproduct 
eten.

En wie betaalt, bepaalt.



Conclusie: NL positie

• Die eieren produceren die gevraagd worden

• Tegen laagste kostprijs

• En op correcte transparante wijze

• Was en is de kracht van het NL model

• Mits we als schakels met elkaar communiceren

• Dan zijn we “Fit for Future”



Blije Kip!

Blije Boer!

Bedankt voor uw aandacht!


