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SAMENVATTING  

De varkenshouderij in Vlaanderen kent een rijke geschiedenis met mooie bedrijfsresultaten, een sterke 

knowhow en een goed uitgebouwde keten van verwerkende actoren. Toch staan de winstmarges in de 

varkenssector reeds verschillende jaren onder druk door onder andere toegenomen voederprijzen, extra 

productiekosten en schommelende verkoopprijzen. Ook het veranderend consumptiepatroon in West-

Europa speelt hier een rol. Welke strategische opties heeft een Vlaamse varkenshouder om in de huidige 

marktsituatie alsnog zijn economische bedrijfsresultaten te versterken? 

Vooraleer de beschikbare strategieën in de Vlaamse varkenssector te analyseren, gaan we eerst na wat de 

literatuur te bieden heeft inzake bedrijfsstrategieën. Verschillende modellen zijn ontwikkeld om een 

bedrijfsomgeving te ordenen en positioneringsstrategieën in te delen. Met zijn vijfkrachtenmodel en de 

drie generieke strategieën kostenleiderschap, differentiatie en focusstrategie biedt Porter veel handvaten 

aan. Wegens de unieke omgeving van een varkensbedrijf zijn niet alle strategieën eenvoudig thuis te 

brengen in de opdeling van Porter. Elke varkenshouder kan zijn eigen bedrijfsstrategie opstellen door vier 

grote strategische vragen te beantwoorden: Waar zullen we actief zijn? Hoe kunnen we een concurrentieel 

voordeel uitbouwen? Met wie zullen we actief zijn? En wat zijn onze eigen sterktes en zwaktes? De 

vooropgestelde strategie ligt best in lijn met zowel de eigen bedrijfskenmerken als de externe 

bedrijfsomgeving. Om een bedrijfsstrategie af te toetsen aan de bedrijfscontext, zijn er tools zoals de 

SWOT-analyse ontwikkeld, welke in dit werk ook kort worden aangehaald. 

Alvorens het succes van de Porterstrategieën in de Vlaamse varkenssector te beoordelen, beschouwen we 

het gemiddeld Vlaams gesloten varkensbedrijf. Uit een rendabiliteits- en bedrijfsanalyse op basis van de 

boekhoudkundige gegevens van het landbouwmonitoringsnetwerk, blijkt de gemiddelde rendabiliteit van 

de gesloten varkenshouderij in Vlaanderen reeds verschillende jaren negatief te zijn. De 

rendabiliteitscriteria verschillen echter sterk van bedrijf tot bedrijf. Op welke technisch-economische 

kengetallen zet een Vlaamse varkenshouder best in om een zo goed mogelijk resultaat te halen?  

Met kwartiel- en regressieanalyses wordt vervolgens het succes van kostenleiderschap en differentiatie in 

de Vlaamse gesloten varkenshouderij beoordeeld. Veel varkenshouders streven het kostenleiderschap na. 

Met de kostenleiderschapsstrategie kan een gesloten varkenshouder zich goed onderscheiden van zijn 

collega’s. Kostenreducties leiden tot een beter bedrijfsresultaat. Het grootste potentieel om kosten te 

minimaliseren zit in de voederkosten. Verschillen in kostencompetitiviteit komen in de slechte jaren beter 

tot uiting dan in de goede jaren. Minder frequent toegepast in de sector is de tweede strategie van Porter. 

Uit de analyse blijkt differentiatie weldegelijk bij te dragen tot een beter bedrijfsresultaat, maar om de 

beste resultaten te realiseren is het kostenleiderschap een meer belovende strategie.  

Om te landen bij de derde strategie van Porter, gaan we na of de biologische varkensstrategie potentieel 

biedt binnen de Vlaamse varkenshouderij. Zijn bio varkens rendabel? Om hierop een antwoord te geven, 

wordt op basis van de kwalitatief verworven info over de biologische sector en de uitgevoerde gangbare 

data-analyse een model opgebouwd in Excel. Dit simulatiemodel rekent de rendabiliteit van de biologische 

strategie en andere specifieke gangbare strategieën door. Is er potentieel voor de biologische strategie in 

de Vlaamse varkenssector? Leiden betere voederconversies, bewuster energiemanagement of hogere 

productiegetallen tot een beter bedrijfsresultaat in de Vlaamse gesloten varkenssector?  

Tenslotte worden ook nog enkele discussiepunten besproken en een aantal aanbevelingen aangereikt voor 

eventueel verder onderzoek.   
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1.1 Rationale: een sector onder druk 

De winstmarges van Vlaamse varkenshouders staan onder druk. Verkoopprijzen zijn de afgelopen 

decennia gedaald terwijl de productiekosten steeds toegenomen zijn. Welke bewegingsruimte heeft de 

gangbare varkenshouder nog in de moeilijke Vlaamse marktsituatie?  

Als individu is de Vlaamse varkenshouder een price taker en ondergaat hij de schommelende marktprijzen. 

De schommelende prijzen zijn een gevolg van een cyclische dynamiek in vraag en aanbod ten gevolge van 

de vertraging waarmee producenten reageren op een prijswijziging. Dit economisch fenomeen is gekend 

als het spinnenwebtheorema of de varkenscyclus (Ezekiel, 1938). Doordat er een vertraging zit tussen het 

moment van investeren en het moment dat de investering het aanbod beïnvloedt, is er een schommelend 

verloop in de prijs en het aanbod van varkensvlees 

1.2 Onderzoeksdoelstelling 

In deze masterproef wensen we de heersende strategie binnen de gesloten varkenshouderij van naderbij 

te bestuderen. Welke strategische mogelijkheden heeft een varkenshouder om op een duurzame manier 

een goed bedrijfsresultaat te realiseren? Wat zijn de aanknopingspunten binnen de kengetallen om een 

strategie te ontwikkelen? De invloed van verschillende strategische keuzes trachten we toe te lichten via 

een eenvoudig simulatiemodel. Op basis van dit model en de opgedane kennis beoordelen we tevens de 

kansen en tekortkomingen van de biologische productiestrategie in Vlaanderen. 

1.3 Uitwerking 

Het vervolg van dit hoofdstuk verduidelijkt verder de rationale in het werk. Het hoofdstuk biedt informatie 

omtrent de Belgische varkenssector, de varkensmarkt, de heersende bedreigingen en de toekomstige 

opportuniteiten en kansen.  

Hoofdstuk 2 biedt een theoretische onderbouw omtrent bedrijfsstrategieën en geeft aan wat een 

bedrijfsstrategie precies is. Welke bedrijfsstrategieën bestaan er allemaal? Welke motieven of capaciteiten 

zijn er nodig om een welbepaalde strategie succesvol uit te voeren? Deze algemene kennis wordt in 

hoofdstuk 3 toegepast op de Vlaamse gangbare varkenshouderij. Welke strategische opties heeft een 

varkenshouder? Waar moet er rekening mee worden gehouden bij het opstellen van een strategie? De 

focus in dit werk ligt op de gesloten varkenshouderij, wat op zich al een strategische keuze is. We focussen 

op het thema ‘gesloten’ omdat de gesloten varkenshouderij nog de meest familiale bedrijven heeft. Tevens 

is de dataset van deze bedrijven meer stabiel aangezien gespecialiseerde bedrijven nog meer inspelen op 

de fluctuerende marktprijzen bij de verkoop van biggen en vleesvarkens. 

Om de aanknopingspunten voor bepaalde strategieën bij de technische-economische kengetallen te 

achterhalen, wordt in hoofdstuk 4 een beschrijvende analyse van de rendabiliteitscriteria en de technisch-

economische kengetallen uitgevoerd. Wat zijn de belangrijkste parameters en hoe evolueren deze? In het 

vijfde hoofdstuk wordt het succes van een aantal bedrijfsstrategieën beoordeeld op basis van deze 

rendabiliteitscriteria. Welke technisch-economische kengetallen hebben de bedrijven die streven naar 

kostenleiderschap? Heeft een hoger productiegetal een positieve invloed op de rendabiliteit? Zijn er 

bedrijven die systematisch een meerprijs realiseren?  



6 

De invloed van strategische keuzes wordt in hoofdstuk 6 met een eenvoudig model gesimuleerd. 

Vervolgens wordt met dit model ook de keuze voor de biologische productiestrategie bestudeerd. 

Kwalitatieve informatie en grijze literatuur worden samengebracht om de vraag of biologische 

varkensproductie een rendabele strategie kan zijn voor Vlaamse varkenshouders te beantwoorden.   

1.4 Situering van de varkenssector 

Macro-economisch belang  

De varkenssector is van groot economisch belang binnen de Belgische land- en tuinbouw. Met een 

eindproductiewaarde van 1,35 miljard euro neemt de varkenshouderij ruim een kwart van de totale 

productiewaarde van de volledige land- en tuinbouw voor haar rekening. Deze productiewaarde wordt 

gerealiseerd door een kleine 12 miljoen slachtingen per jaar. Dit aantal jaarlijkse varkensslachtingen is vrij 

constant, maar daalde in 2016 toch naar 11,18 miljoen ten opzichte van de 11,89 miljoen slachtingen in 

2015. In de Vlaamse slachthuizen is zo’n 64% van het geslachte karkasgewicht afkomstig van het varken. 

De varkenshouderij is dus zowel qua gerealiseerde productiewaarde als qua hoeveelheid geslacht vlees 

veruit de belangrijkste economische bedrijfstak in de land- en tuinbouw (Departement Landbouw en 

Visserij, 2016).  

Ook op vlak van export is de varkenssector van groot belang (VILT, 2015). Als achtste grootste exporteur 

van varkensvlees voert België zo’n 730 000 ton varkensvlees uit (World'sTopExports, 2018). De export is 

voornamelijk gericht op Europa met Duitsland, Polen, Nederland, Italië en Frankrijk als belangrijkste 

markten (Belgian Meat Office, 2017). De exportgerichtheid van de varkenssector is te wijten aan een hoge 

zelfvoorzieningsgraad. In 2016 was België met 11,18 miljoen geslachte varkens, ofwel 10,6 miljard kg 

geslacht varkensvlees, voor 252% zelfvoorzienend in varkensvlees (VLAM, 2017).  

De exportgerichtheid is enerzijds een economische sterkte aangezien het de kans biedt aan 

varkensbedrijven om meer te produceren dan wanneer de afzetmarkt enkel de binnenlandse markt zou 

zijn. Anderzijds maakt de export de sector ook kwetsbaar aangezien de Belgische varkenshouderijen 

afhankelijk worden van de buitenlandse markt (Neville, 2016). De invloed van de internationale markt 

werd recent duidelijk bij de financiële crisis van 2008 en het invoeren van protectionistische maatregelen 

door bepaalde landen. Zo voerde Rusland bv. in 2014 en 2015 importverboden in na het uitbreken van 

varkenspest in Litouwen en Polen. Door het wegvallen van Rusland als exportmarkt en het trage 

aanpassingskarakter van de vermeerderingstak aan de marktvraag naar slachtvarkens, ontstond een 

marktsituatie met een kritiek overaanbod. Zo zakte de basisprijs tot 0.80 euro/kg levend varken, het 

laagste peil in 10 jaar (Westvlees, 2018). 

Productiestructuur  

De productie van varkensvlees in België is voor een groot deel in Vlaanderen gesitueerd. Zowel het aantal 

bedrijven als het aantal varkens is in Vlaanderen veel groter dan in Wallonië. In 2015 was de Vlaamse 

varkenshouderij met 4145 bedrijven en 1443 varkens per bedrijf goed voor 94% van de totale Belgische 

varkensstapel (FOD Economie - De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (AD Statistiek), 1980-

2015). Omdat de varkensproductie vooral in Vlaanderen gesitueerd is, focust het vervolg van dit verslag 

enkel op de Vlaamse varkensbedrijven en hun economische situatie. De Waalse bedrijven, met gemiddeld 

200 varkens per bedrijf minder, worden buiten beschouwing gelaten omdat de kleinere schaal van Waalse 

bedrijven een andere kostenstructuur met zich meebrengt. Economische conclusies over de Vlaamse 

varkenshouderij mogen dus niet zomaar veralgemeend worden voor de Waalse sector. 
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De concentratie van de varkensvleesproductie in het Vlaamse gewest is onder meer te verklaren door de 

invloed van de mengvoederindustrie. In vergelijking met andere West-Europese landen heeft de 

mengvoederindustrie in België een erg grote invloed verworven in de varkenssector door middel van 

verticale integratie onder de vorm van contracten. Geschat werd dat in 2011 ongeveer de helft van de 

vleesvarkens en zo’n 10% van de zeugen in België onder contract geproduceerd werden (VILT, 2011). Ook 

het intensieve karakter van de conventionele varkenshouderij en de schaarse landbouwruimte in 

Vlaanderen spelen een rol in de geografische verspreiding van de varkenshouderij. 

Naast de varkensproductie onder contract, komen ook andere types van verticale integratie voor binnen 

de Vlaamse varkenshouderij zoals bv. het vrijwillige integrale kwaliteitssysteem Certus. Verder wordt de 

Belgische varkenssector ook getypeerd door horizontale integratie, wat vaak resulteert in coöperaties. 

Voorbeelden van horizontale associatie zijn samenwerkende slachthuizen die activiteiten bundelen of 

ketenactoren die samenkomen voor overleg. In het kader van de aanslepende crisis in de sector ten 

gevolge van de hoge krachtvoederprijzen en lage marktprijzen vond vrij recent nog zo’n gesprek plaats. 

Op dit G30-overleg komen we verder terug.  

De Vlaamse varkenssector kent een atomische bedrijfsstructuur met veel kleine en familiale bedrijven. 

Varkenshouders opereren onafhankelijk van elkaar waardoor een individueel bedrijf weinig invloed heeft 

op de prijsvorming van de voortgebrachte producten. Tevens zijn ze als prijsnemer afhankelijk van 

leveranciers en afnemers. Het karakter van een familiebedrijf heeft invloed op het formuleren en 

uitvoeren van een strategie (Harris et al., 1994), waardoor familiale bedrijfsstrategieën vaak uniek en 

ongewoon zijn (Ward, 2005).  

Het aantal landbouwbedrijven daalde de afgelopen decennia gestaag. Zoals figuur 1 weergeeft is deze 

negatieve tendens ook waar te nemen binnen de Vlaamse varkenshouderij. Uit de landbouwenquêtes 

blijkt dat het aantal varkensbedrijven in Vlaanderen van 4506 in 2013 gedaald is naar 4145 in 2015. Ook 

het aantal varkens in Vlaanderen evolueert negatief. Op basis van de voorlopige resultaten van de 

landbouwenquête van 2017 lijkt deze trend lijkt zich verder te zetten met opnieuw een daling van 2,6% in 

het aantal varkens tot 6,02 miljoen varkens (AD Statistiek, 2017). De evolutie van het aantal varkens per 

bedrijf, weergegeven in figuur1, kent echter wel een stijgend verloop (FOD Economie - De Algemene 

Directie Statistiek - Statistics Belgium (AD Statistiek), 1980-2015).  

 
Figuur 1: Evolutie aantal varkensbedrijven - Bron: (FOD Economie - De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (AD 
Statistiek), 1980-2015) 
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Figuur 2: Evolutie van het aantal varkensbedrijven en het aantal varkens per bedrijf – Bron: (FOD Economie - De Algemene Directie 
Statistiek - Statistics Belgium (AD Statistiek), 2004-2015) 

Op basis van de landbouwtellingen worden per bedrijf de Standaard Opbrengst (SO) berekend welk 

gedefinieerd is als de gestandaardiseerde opbrengst per varken. Hiervoor worden de opbrengsten op 

jaarbasis uit de varkenstak in beschouwing genomen, zonder rekening te houden met toeslagen en 

subsidies. De SO laat toe om twee types varkenshouderijen te onderscheiden: gespecialiseerde en niet-

gespecialiseerde. Naargelang de overwegende bedrijfstakken worden gespecialiseerde varkensbedrijven 

verder opgedeeld in gemengde bedrijven, vermeerderingsbedrijven en vleesvarkensbedrijven. Zoals tabel 

1 weergeeft is ruim 60% van de Vlaamse varkenshouderijen in 2015 gespecialiseerd. In Vlaanderen zijn 

25,19% van de varkenshouderijen gesloten. De focus in dit werk ligt op de bedrijven met de strategische 

keuze om gesloten te zijn aangezien deze bedrijven een constantere dierenstapel hebben. Dit in 

tegenstelling tot gespecialiseerde varkenshouderijen die naargelang de marktprijzen bepaalde periodes 

van het jaar meer of minder biggen en vleesvarkens verkopen. 

Tabel 1: Uitsplitsing van de varkenshouderij per bedrijfstak voor 2015 – Bron: (FOD Economie - De Algemene Directie Statistiek - 
Statistics Belgium (AD Statistiek), 1980-2015) 

 
Bedrijven Varkens 

Gemiddeld aantal 
varkens per bedrijf 

Aantal % Aantal %  

Gespecialiseerde 
varkensbedrijven 

Fokvarkensbedrijven     190   4,22    403 204   6,55 2 122,13 

Vleesvarkensbedrijven 1 462 32,45 2 314 970 37,62 1 583,43 

Gesloten bedrijven 1 135 25,19 2 431 435 39,51 2 142,23 

Niet-gespecialiseerde varkensbedrijven 1 719 38,15 1 004 741 16,33 584,49 

Totaal 4 506 100 6 154 350 100  

 

Biologische varkensproductie  

Verder in dit werk passen we de kennis omtrent bedrijfsstrategieën in de conventionele varkenshouderij 

toe op de biologische productiestrategie. We kiezen om de biologische strategie dieper in detail te 

bestuderen wegens de stijgende, al dan niet schijnbare, druk vanuit de consument naar betere 

productiemethodes. Door een strenge regelgeving met betrekking tot dieren, huisvesting, voeding, 

mestafzet, geneeskunde, … heeft de biologische productie een sterk discriminerend karakter ten opzichte 

van de conventionele varkenshouderij. De vraag rest of de biologische strategie zich ook financieel kan 

differentiëren van de gangbare varkenshouderij.  
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De biologische landbouwproductie in Vlaanderen is vrij klein, maar groeit gestaag. Het aantal biologische 

bedrijven met een dierlijke productie steeg van 130 in 2016 naar 145 in 2017. Dit valt voornamelijk toe te 

schrijven aan een groep omschakelende melkveehouders. Zoals figuur 3 weergeeft schommelde het aantal 

biologische varkens in Vlaanderen lang rond de 2000 dieren. Door een tekort aan biologisch varkensvlees 

en de specifieke vraag van de verwerkende industrie naar biologisch vlees uit eigen land, is het biologische 

varkensbestand in de periode 2014-2017 zowat verdrievoudigd. In 2017 waren er zo 21 Vlaamse 

biologische varkensbedrijven die samen 6428 biologische varkens voortbrachten (Timmermans & Van 

Bellegem, 2018). 

 
Figuur 3: Evolutie van biologische varkens in België (Opgemaakt o.b.v. cijfers van (StatBel, 2017)) 

Onder meer door het extensieve karakter van de biologische veehouderij blijft de productie van 

biologische varkens voornamelijk een Waalse aangelegenheid te zijn. De noodzaak aan grond voor de 

uitloop van dieren, het afzetten van mest en produceren van voeders vormt in Vlaanderen een groter 

probleem dan in Wallonië. Bovendien is de biologische varkensketen in Wallonië, met spelers zoals Porcs 

Qualité Ardenne en Stemo, sterk verticaal georganiseerd (Verbeke, 2016). Door de hoge voederprijzen en 

een gebrek aan technische knowhow is het aantal biologische varkensbedrijven in Wallonië sinds 2013 

opnieuw licht gedaald. De productie van Waalse varkens gebeurt vaak door akkerbouwers die dit als 

neventak erbij nemen zolang de marktprijzen voordelig zijn (Verbeke, 2018).  

De biologische markt is dus een kleine markt met een beperkt aantal producenten, maar veel 

productieregels. Dit maakt de markt erg gevoelig aan schommelingen van vraag en aanbod. Er bestaat wat 

concurrentie van bio varkens uit Duitsland, Nederland en Denemarken, maar deze concurrentie speelt 

geen grote rol door een globaal tekort aan biologisch varkensvlees in Europa.  

Ook op vlak van consumptie is het bio aandeel in Vlaanderen klein, maar groeiend. In 2017 ging gemiddeld 

3,2% van de totale besteding van versproducten naar de aankoop van biologische producten (Timmermans 

& Van Bellegem, 2018). Het bio-aandeel binnen de totale consumptie van varkensvlees blijft met 0,9% wat 

achter (BioForum Vlaanderen, 2011). Argumenten voor het kopen van bio vlees zijn de duurzaamheid, een 

betere gepercipieerde smaak, het dierenwelzijn en/of de respectvollere productiewijze. De voornaamste 

barrières voor de Vlaamse consument om bio te kopen zijn te hoge prijzen, geen gepercipieerd verschil 

met conventionele producten, ongeloof en/of het mindere uitzicht van bio producten (Aertsens et al., 

2011). 
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1.5 Bedreigingen voor de Vlaamse varkenshouderij 

Als één van de belangrijkste sectoren binnen de Vlaamse land- en tuinbouw, heeft de conventionele 

varkenssector het al meerdere jaren hard te verduren. Door toegenomen voederprijzen, lage marktprijzen, 

externe marktinvloeden en kosten aan mestafzet staan de winstmarges in de varkenssector dus reeds 

enkele jaren onder druk.  

Prijsvolatiliteit  

De gangbare varkenssector is reeds lang vertrouwd met fluctuaties in de prijzen en in het familiaal 

arbeidsinkomen, maar de periodes met negatieve resultaten worden steeds langer en de schommelingen 

steeds extremer. De steeds grotere prijsvolatiliteit in agrarische markten doet de risico’s toenemen 

(Ordelman, 2016). Prijzen variëren zowel over verschillende jaren heen als binnen één jaar. Naargelang de 

marktsituatie krijgt de varkenshouder een bepaalde basisprijs. Naargelang het aantal afgeleverde varkens 

per levering, het afgeleverde gewicht, de vleeskwaliteit,… kan de landbouwer hier nog een prijstoeslag 

bovenop krijgen. 

Gedurende lange tijd was de prijs voor vleesvarkens laag waardoor het erg moeilijk was voor fok- en 

gesloten varkenshouderijen. Zo bedroeg de basisprijs begin 2016 zelfs even 0,77 euro per kg varkensvlees. 

In maart 2018 zijn de prijzen opnieuw opgelopen tot een aanvaardbaar niveau van 1,252 euro per kg 

geslacht varkensvlees en 38,50 euro per big van 20 kg (Aveve Marktprijzen Varkens, 2018).  

Toegenomen inputprijzen   

Zoals onderstaande figuur 4 weergeeft is de tendens van de krachtvoederprijzen van 2007 tot 2013 sterk 

stijgend geweest. Sinds 2014 zijn de prijzen van krachtvoeder vrij constant op een hoog niveau gebleven. 

De prijs voor het mengvoeder voor biggen bedraagt begin maart 2018 zo’n 300 euro per ton. Voor de 

zeugen en vleesvarkens kost het voeder respectievelijk 239 en 230 euro per ton (Beroepsvereniging van 

de Mengvoederfabrikanten, 2018). Verder zal duidelijk worden dat de krachtvoederkosten op een 

varkensbedrijf in grote mate bepalend zijn voor de variabele kosten en de totale kosten op het bedrijf. 

 
Figuur 4: Verloop van de mengvoederprijzen - Bron: (Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten, 2018) 
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Externe marktinvloeden  

Naast de lage marktprijzen en de hoge voederkosten kreeg de sector ook nog te maken met externe 

marktinvloeden zoals bv. het dubbele Russisch invoerverbod ten gevolge van de varkenspest begin 2014 

en een algemene boycot van Europese land- en tuinbouwproducten in augustus 2014. De internationale 

varkensmarkt wordt tevens steeds complexer. De afzet van varkensvleesproducten op buitenlandse 

markten wordt moeilijker door de verhoogde concurrentie wegens de toenemende productie van 

varkensvlees in landen zoals Duitsland en Rusland (VLAM, 2018). Er wordt anderzijds wel voorspeld dat de 

consumptie van varkensvlees tegen 2030 met ruim 25% zal toenemen door de groeiende wereldbevolking, 

de verstedelijking en de toenemende levensstandaard in opkomende economieën (Rabobank, 2016).  

Problematiek van de mestafzet  

De afzet van de fosfaatrijke varkensmest vormt wordt steeds moeilijker door de strenger wordende MAP-

wetgeving op vlak van fosfor. Wanneer onvoldoende landbouwgrond beschikbaar is om de minder 

gewenste varkensmest af te zetten, wordt aangeraden de varkensmest te scheiden. Afhankelijk van de 

soort mestscheider kost deze techniek al snel 8 euro/m³ mengmest, maar er is wel minder grond nodig 

om gescheiden mest af te zetten en de dunne fractie kan nu wel op derogatiepercelen afgezet worden. 

Voor elk varkensbedrijf zal de afweging van de kost en de voordelen verschillen naargelang de nabij 

gelegen afzetmogelijkheden voor de varkensmest en de mestproductie op het bedrijf (Smeers, 2016). 

Toenemende marktverzuchting  

Onder consumenten groeit de bekommernis voor sociale, ethische en omgevingsaspecten van 

productieprocessen (Briggeman & Lusk, 2011) (Verbeke & Ward, 2006). Klimaatsveranderingen, 

bodemerosie, meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen maken de huidige industriële vorm van 

landbouw niet leefbaar op lange termijn (Grassini et al., 2013). Duurzaamheid op vlak van het milieu, de 

dieren en de economische resultaten zal een cruciaal aspect zijn in de toekomst van de sector. De 

maatschappij verwacht steeds meer dat landbouwers milieutechnische inspanningen leveren om een 

product voort te brengen dat zowel op vlak van dierenwelzijn als op vlak van de omgeving goed scoort. De 

vraag rijst dan ook hoe lang en in welke mate de Westerse consument de huidige vorm van intensieve 

landbouw zal blijven aanvaarden.  

1.6 Kansen voor de Vlaamse varkenshouderij 

Naast de bedreiging in de vorm van extra concurrentie, biedt de stijgende mondiale vraag naar 

varkensvleesproducten ook opportuniteiten voor de Vlaamse varkenshouderij. Ten opzichte van de 

opkomende varkenslanden beschikt Vlaanderen reeds over een sterke knowhow en product-technische 

en technologische voordelen. Tevens heeft de Belgische varkenssector sterk bevleesde varkenskarkassen 

met een hoog slachtpercentage en kwalitatief varkensvlees. Deze competitieve voordelen zijn uit te spelen 

om de Vlaamse varkenshouderij te beschermen tegen de toenemende concurrentie op de buitenlandse 

markt.  

Het kwalitatieve Vlaamse varkensvlees biedt tevens kansen om in te spelen op het veranderend 

consumptiepatroon in West-Europa. Er wordt steeds minder vlees gegeten, maar men gaat wel op zoek 

naar meer toegevoegde waarde en een hogere kwaliteit van het vlees.  

Verder zijn er steeds meer mogelijkheden om milieuvriendelijker varkens te produceren. Hierbij denken 

we onder meer aan de verschillende toepasbare technieken om ammoniakemissie uit stalsystemen te 

reduceren, technologieën om mengmest op een goede manier te verspreiden, … 



12 

1.7 Strategieën om kansen te benutten en bedreigingen af te slaan 

Elke varkenshouder kan door bepaalde bedrijfsstrategieën uit te voeren de impact van de aanslepende 

varkenscrisis trachten te minimaliseren. Om uit de negatieve economische spiraal te geraken werd tot op 

vandaag vaak ingezet op schaalvergroting, wat zich reflecteert in het stijgend gemiddeld aantal 

varkensplaatsen per bedrijf (Deuninck et al., 2017). De afgelopen decennia is de specialisatiestrategie, 

welke gelinkt is aan schaalvergroting, ook vaak gebruikt. Gesloten varkenshouderijen legden zich toe op 

het vermeerderen of het afmesten van varkens. Door praktische redenen zoals de ruimtelijke ordening 

bereiken strategieën zoals schaalvergroting en specialisatie steeds meer hun limieten in Vlaanderen.  

Om de sector naar de toekomst toe competitief te houden, dringen nieuwe strategieën zich op. 

Strategieën omtrent technologische vooruitgang eigen aan het productieproces komen steeds vaker naar 

voor. Zo kan een varkenshouder inzetten op productiviteitsstijgingen of het creëren van een prijspremium. 

Andere mogelijkheden voor de Vlaamse varkenshouder zijn het inzetten op eigen energiewinning of het 

zelf vermarkten van varkensvlees met bv. een hoevewinkel. Ook vernieuwde grondgebondenheid m.b.t. 

diversificatie, voederwinning of mestafzet zijn strategische opties. 

Naast de strategische mogelijkheden die elke varkenshouder heeft, tracht ook de Vlaamse overheid de 

economische laagconjunctuur in de varkenshouderij af te wenden. Om pijnpunten binnen de belangrijke 

sector bloot te leggen en op zoek te gaan naar oplossingen en nieuwe strategieën om de toekomst van de 

varkenshouderij op middellange termijn competitief en rendabel te houden, werden in 2011 een reeks 

dialoogdagen georganiseerd. Op basis van dit G30-overleg rond het thema “De Vlaamse Varkenshouderij 

op weg naar 2020”, werd een concreet actieplan op poten gezet met 22 ondersteunende acties. De 

actiepunten belangen vooral prijs- en ketentransparantie in de sector, onderzoek, afzet en kwaliteit 

(Departement Landbouw en Visserij, 2011). 

Eén van de actiepunten, actie 12, handelt over de biologische varkenshouderij. De biologische strategie 

kan voor de Vlaamse varkenshouder een oplossing vormen om zich te bufferen tegen de 

sectorbedreigingen en om in te spelen op de kansen. Zo heeft de biologische varkenssector minder last 

van fluctuerende marktprijzen in vergelijking met de gangbare varkensmarkt. De stabielere biologische 

marktprijzen liggen tevens een stuk hoger. In maart 2018 bedroeg de prijs ongeveer 3,4 euro per kilo 

geslacht biologische varkensvlees en zo’n 113 euro voor een biologische big (Bovyn, 2018). Biologische 

productie biedt ook een antwoord op de wijzigende bezorgdheid bij consumenten omtrent 

productiemethoden en dierenwelzijn. 

Vanuit de overweging dat biologische landbouw in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in de 

verduurzaming van de landbouw, stimuleert de Vlaamse Overheid de biologische productiemethode met 

onder andere het vijfjarig Strategisch Plan Biologische Landbouw en verschillende subsidies (Departement 

Landbouw en Visserij, 2018). 

In volgend hoofdstuk wordt met een theoretische benadering een algemeen beeld gevormd van de 

strategische mogelijkheden dat een onderneming heeft om in te spelen op kansen en bedreigingen in de 

interne en externe bedrijfsomgeving.  
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HOOFDSTUK 2: THEORETISCHE BENADERING VAN BEDRIJFSSTRATEGIEËN 

Om niet als een schip zonder kompas te varen, is het belangrijk dat elke onderneming een duidelijke missie, 

visie en waarden opstelt. De missie geeft aan voor wat de organisatie staat en wat hun waarden en 

identiteit zijn. De visie is de kijk van het bedrijf op de toekomst en geeft de richting aan waarin het bedrijf 

wil evolueren. Het concreet uitwerken van de missie en de visie van een ondernemer resulteert in een 

bedrijfsstrategie.  

Drie componenten die zeker aan bod moeten komen in een bedrijfsstrategie zijn de aangeboden 

producten, de gekozen doelgroep en waarom het bedrijf zich zo wil differentiëren van concurrentie 

(Lambrecht & Broekaert, 2008). Een duidelijke bedrijfsstrategie hebben, verhoogt aanzienlijk de kans op 

economisch succes (Lambrecht & Broekaert, 2011). Ruim de helft van de familiebedrijven meent een 

strategische missie te hebben (Lambrecht & Ting To, 2008). Om tot een duidelijke strategische plan te 

komen, formuleren familiale bedrijven dus best een duidelijk strategisch antwoord op de drie vragen 

(Buelens, et al., 2013): 

- Waar zullen we actief zijn? Op welke productmarktcombinatie focussen we ons? 

- Hoe bouwen we een verdedigbaar concurrentieel voordeel uit? 

- Met wie zullen we actief zijn? En met wie niet?  

Olson stelt dat ondernemers in een onzekere omgeving ook best een antwoord formuleren op een vierde 

vraag: ‘Wat zijn mijn eigen sterktes en zwaktes?’ (Olson, 2004). In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het 

begrip bedrijfsstrategie en de vier grote strategische vragen.  

2.1 Definitie ‘bedrijfsstrategie’ 

Een bedrijfsstrategie, of een strategische planning, is een niet eenduidig te omschrijven term. Zowel een 

gedetailleerd vijfjarenplan als een toekomstig vergezocht scenario zijn als strategieën te omschrijven. 

Algemene kenmerken van een goede strategie hebben veel weg van de militaire strategieën van vanouds. 

Zo is een goede strategie proactief en beseft dat er vrienden, vijanden en neutralen op het veld staan. Een 

goede strategie gebruikt eigen sterktes, dekt eigen zwaktes en buit zwaktes van anderen uit zonder hierbij 

onnodige tegenstanders te maken (Heene & Van Laere, 2004). Enkele vaak gebruikte definities voor het 

begrip strategie zijn:  

“The art of distributing and applying means to fulfil the ends of policy.” (Hart, 1967) 

"The framework which guides those choices that determine the nature and direction of an 

organization." (Tregoe & Zimmerman, 1980) 

Strategie betreft dus een planning van de aanpak, doelstellingen en middelen binnen een bedrijf of 

organisatie op lange termijn. Het is steeds een afweging van de externe context waarin het bedrijf opereert 

en de interne factoren van het bedrijf en de bedrijfsleider. Uit een vooropgestelde strategie komt 

vervolgens een specifieke tactiek voort, waarop het management en de beslissingen op middellange 

termijn gebaseerd zijn. Ook de operationele beslissingen, belangrijk op korte termijn, moeten kaderen in 

de bedrijfsstrategie (Porter, 1996).  

Specifiek voor KMO’s is een goede strategie differentiërend t.o.v. concurrenten, eenvoudig, duidelijk 

geformuleerd en bekend bij wie het aanbelangt (Buyens, 2011).  
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2.2 Eerste strategische vraag: Waar actief zijn? 

Met deze eerste strategische vraag bepaalt een ondernemer de focus van zijn bedrijf. Op welke producten 

en op welke markten richt hij zich? De gekozen productmarktcombinatie bepaalt uiteindelijk welke 

concurrentieoorlog het bedrijf gaat voeren.  

Vooraleer te kiezen voor een bepaald product of een bepaalde markt, analyseert een bedrijf best goed 

hoe aantrekkelijk een bepaalde bedrijfstak is. Het kijken naar een bedrijfstak is de afgelopen decennia 

verschillende keren geordend. Het beroemdste model dat vorm geeft aan de concurrentie binnen een 

industrie is het vijfkrachtenmodel van de Amerikaanse Michael E. Porter (Porter, 1980). Ook andere 

modellen zijn ontwikkeld om de externe omgeving van een bedrijf te bestuderen. Zo worden politieke, 

economische, socio-culturele en technologische (en omgevings- en wettelijke) factoren bv. geanalyseerd 

met de PEST(EL) analyse (Aguilar, 1967). 

 
Figuur 5: Vijfkrachtenmodel van Porter 

Het strategisch vijfkrachtenmodel bestudeert de aantrekkelijkheid van een bepaalde markt of volledige 

bedrijfstak vanuit de veronderstelling dat elke bedrijfsomgeving beïnvloed kan worden door vijf factoren 

of krachten: 

 Welke macht hebben de leveranciers? 

 Hoe groot is de macht van de klant? 

 Wat is de druk van substitutieproducten? 

 Is er veel macht van toetreders op de markt? 

 Hoe groot is de intensiteit van de huidige concurrenten? 

Het vijfkrachtenmodel vindt zijn succes doordat het inzicht biedt in de onderliggende bronnen van 

concurrentiedruk binnen een bedrijfstak. Deze kennis geeft de sterktes en zwaktes van een industrie weer 

en helpt bij het kiezen van een gunstige positie. Om langdurig succesvol te zijn in een aantrekkelijke 

industrie is het cruciaal om een rendabele en verdedigbare positie in te nemen die men lang kan 

volhouden.  

Het marktpotentieel van een bepaalde bedrijfstak bepaalt mee waar je als bedrijf actief zal zijn. Daarnaast 

houdt een onderneming best ook rekening met zijn relatieve prestatie ten opzichte van concurrenten. Om 

de prestatie ten opzichte van concurrenten te analyseren, ontwikkelde Porter de concepten waardeketen 

(Porter, 1980) en competitieve voordelen (Porter, 1985). Volgens Porter kan een organisatie competitieve 

voordelen opbouwen door in de waardeketen bepaalde activiteiten goedkoper of beter uit te voeren dan 

concurrenten. Het volledige waardecreatieproces van een onderneming opsplitsen in de basisactiviteiten 

levert informatie omtrent de activiteiten die bijdragen tot concurrentiële voordelen op vlak van kosten of 

kwaliteit. Door inzicht te verwerven in het kostengedrag en de potentiële bronnen van differentiatie, kan 

een bedrijf zijn strategisch beleid afstellen op de marktconcurrenten. 
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2.3 Tweede strategische vraag: Hoe succesvol zijn? 

Hoe zullen we succesvol zijn in wat we als bedrijf doen, is een tweede belangrijke strategische vraag. 

Succesvol zijn doe je door een uniek verdedigbaar concurrentieel voordeel uit te bouwen. Concurreren is 

dus vooral een kwestie van je te positioneren in een blijvende en toe-eigenbare positie. 

Positioneringsstrategieën, waarvan het succes onafhankelijk is van concrete producten of marken, worden 

zuivere of generieke strategieën genoemd. In de literatuur zijn verschillende opdelingen van generieke 

strategieën terug te vinden. Naast het ‘discipline of market leaders’ model van Treacy en Wiersema, komt 

Porter ook hier prominent in beeld met zijn indeling. 

2.3.1 Operationele performantie 

Het is van belang om te duiden dat strategische aspecten alleen niet voldoende zijn om succesvol te zijn 

in een bedrijfstak. Naast de strategische performantie is het cruciaal dat een onderneming operationeel 

performant is (Porter, 1996). Operationeel performant zijn betekent vrij vertaald dat de dagelijkse 

werkzaamheden van het productieproces in het bedrijf goed uitgevoerd worden zodat hoge prestaties 

geleverd worden. Alle activiteiten van de waardeketen moeten goed uitgevoerd worden en goed 

aansluiten op elkaar alvorens het bedrijf in z’n totaliteit een goede prestatie kan leveren. Om de 

bedrijfsprestaties op te volgen worden operationele indicatoren gebruikt zoals bv. de doorlooptijd, de 

output per medewerker of de bezettingsgraad. 

2.3.2 Generieke strategieën  

Porter (1980) onderscheidt drie generieke strategieën die een bedrijf kan aannemen om zijn 

concurrentiële voordelen te verdedigen tegen de vijf marktkrachten. Porter definieert de 

concurrentiestrategieën als kostenleiderschap, differentiatie en focus naargelang de breedte van de markt 

die men wil bereiken en het productaspect waarop men zich wilt concentreren. Bij elke strategie past een 

heldere positionering. Porter stelt dat de uiteindelijk vooropgestelde strategie in evenwicht moet zijn met 

zowel de interne als de externe omgeving van een onderneming.  

Tabel 2: Opdeling van generieke strategieën volgens Porter naargelang gewenste marktsegment en beoogde productvoordeel 

 Lage kosten Unieke productie 

Groot 
marktsegment 

Kostenleiderschapstrategie Differentiatiestrategie 

 
Stuck-in-the-middle 

 

Klein 
marktsegment 

  

Focusstrategie (lage kosten) Focusstrategie (differentiatie) 
 

Kostenleiderschap 

De kostenleiderschapsstrategie tracht systematisch de kosten van de economische activiteit te drukken 

zodanig dat het goedkoopste aanbod wordt gegarandeerd. Een kostenleider streeft dus een structureel 

betere kostenpositie na om bij gelijke verkoopprijzen een hogere winstmarge te bekomen dan de 

concurrenten. Het kostenleiderschap sluit differentiatie vaak uit aangezien een doorgedreven 

productdifferentiatie meestal niet samengaat met kostenminimalisatie.  

Differentiatie 

Bij de differentiatiestrategie zet een onderneming niet in op lagere kosten, maar op een ander, beter of 

boeiender aanbod. Differentiëren van je concurrenten kan door een innovatiever of kwaliteitsvoller 

product of een betere dienstverlening aan te bieden. Men speelt in op de klantenbehoeften en bekomt 

hierdoor een prijsbonus voor het product. De strategische positie van een differentiator is zo opvallend 

‘anders’ zijn dat de klant bereid is om meer te betalen voor de hogere kwaliteit of betere service. Door het 

anders zijn, trek je automatisch de juiste afnemersgroepen aan.  
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Focusstrategie  

Als een generieke kostenleiderschaps- of differentiatiestrategie geoptimaliseerd wordt in een kleiner of 

specifiek marktsegment, wordt er gesproken van een focusstrategie. De doelgroep is een duidelijke niche 

of een bepaald marktdeel dat niet door de traditionele spelers van de sector wordt bediend. Indien een 

bedrijf een niche van prijsgevoelige klanten voor ogen heeft, volgt het een kostenfocusstrategie waarbij 

de focus ligt op het realiseren van de laagst mogelijke kosten zonder de specifieke wensen van de 

doelgroep uit het oog te verliezen. Bij een op differentiatie gerichte focusstrategie ligt de toegevoegde 

waarde aan de basis van de focusstrategie en wordt de doelgroep veelal gekenmerkt door klanten die 

meer willen uitgeven voor onderscheidende goederen en diensten (Capon, 2008). 

Stuck-in-the-middle strategie   

Porter adviseert dat een onderneming best ofwel kostenleiderschap ofwel differentiatie nastreeft. Slechts 

weinig bedrijven slagen erin om succesvol een differentiërende kostenleider te zijn. Door beide strategieën 

tegelijk na te streven en geen duidelijke keuze te maken, kan men alles als ‘net niet’ ervaren. Dit effect is 

gekend als ‘stuck-in-the-middle’ (Porter, 1985). Stuck-in-the-middle kan ook geïnterpreteerd worden als 

het aannemen van de middelste marktpositie in zowel de kosten als differentiatie ten opzichte van 

concurrenten (Bowman, 1992). 

2.3.3 Strategische klok  

De drie generieke strategieën van Porter werden door Bowman en Faulkner (1996) uitgebouwd naar acht 

strategische bedrijfsposities naargelang prijs en gepercipieerde waarde. Met een klok worden de posities 

op basis van de dimensies prijs en gepercipieerde waarde geïllustreerd. Wat zijn de opties om een 

concurrentieel voordeel te bekomen bij het positioneren van een product in een markt?  

 
Figuur 6: Strategische klok van Bowman & Faulkner (1996) 

Ondernemingen die de kostenleiderschapsstrategie nastreven, bevinden zich rond positie 1 of 2 van de 

strategische klok. Hoe meer een bedrijf zich differentieert door producten met een hogere toegevoegde 

gepercipieerde waarde aan te bieden, hoe meer de positie naar optie 4 op de klok beweegt. De 5e positie 

omvat Porters focusstrategie met de nadruk op differentiatie waarbij unieke zaken aangeboden worden 

om te voldoen aan de vraag van een klein marktsegment. Posities 6, 7 en 8 combineren een hoge prijs met 

een lage vermeende waarde. In een markt met sterke concurrentie, zoals de Vlaamse varkenssector er één 

is, zullen zo’n strategieën op lange duur niet levensvatbaar zijn. Om een beter concurrentieel voordeel te 

bekomen, zullen zij moeten innoveren om de gepercipieerde waarde te verhogen en/of investeren om het 

bedrijfsproces te optimaliseren om kosten te reduceren.
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2.3.4 Waardestrategieën  

Met het waardestrategie of waardediscipline model ontwikkelden Treacy en Wiersema (1995) een ander 

bedrijfsmodel. Het model onderscheidt drie verschillende waardestrategieën die bedrijven kunnen 

hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie te 

creëren: operationele excellentie, klantenpartnerschap en productleiderschap.  

De generieke strategie van operationele excellentie streeft naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering van 

operaties zodat een kwalitatief resultaat wordt bekomen tegen een lage prijs. Internationale bedrijven 

handelen vaak vanuit deze discipline. Het klantenpartnerschap richt zich op de wensen en verwachtingen 

van de klant. Deze concurrentiële strategie vereist een continue productaanpassing naargelang de klant 

en kan dus resulteren in hogere kosten. Op lange termijn leidt deze investering wel tot een vorm van 

klantenloyaliteit. Productleiderschap houdt als derde strategie in dat een onderneming systematisch het 

beste product aanbiedt. Dit vereist een permanente en intensieve productinnovatie om zo steeds de 

meest vernieuwende producten of diensten aan te bieden. Bedrijven die productleiderschap nastreven 

moeten zeer flexibel zijn, maar kunnen op korte tijd hoge marges realiseren.  

De drie waardestrategieën werden beschreven als drie paden naar marktleiderschap. Een bedrijf dat de 

leiderspositie wil binnen zijn markt moet volgens Treacy en Wiersema de drie waardedisciplines tot een 

acceptabel niveau beheersen en superieur zijn in ten minste één van de drie dimensies. Aangezien de 

generieke strategieën elkaar enigszins uitsluiten, suggereert het model dat je offers moet brengen in een 

bepaalde discipline om uit te blinken in een andere. 

2.4 Derde strategische vraag: Met wie actief zijn? 

Een laatste grote strategische vraag is of een bedrijf al dan niet gaat samenwerken en met wie. Porter gaf 

reeds aan dat bedrijven nooit alleen opereren in de markt. Naast concurrenten zijn er ook klanten en 

leveranciers in de bedrijfsomgeving. Vaak gaan bedrijven samenwerkingsverbanden aan met andere 

bedrijven, afnemers, klanten, retailers, … Een vaak gebruikte definitie van een alliantie of 

samenwerkingsverband is (Heene & Van Laere, 2004): 

"Een min of meer formele, min of meer uitgebreide, min of meer duurzame overeenkomst, tussen 

twee of meer organisaties, tot het bereiken van gemeenschappelijke objectieven, met een deling 

van de opbrengsten en risico’s en met een draagwijdte die verder gaat dan enkele enkelvoudige, 

commerciële processen.” 

Het belang van samenwerking is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Met inkoopformaties, 

franchising, strategische allianties, joint ventures, … bestaan er verschillende vormen van samenwerking, 

waarbij de ene al wat formeler is dan de andere. 

Samenwerken laat toe om kosten en risico’s te delen en bevordert leerprocessen. Vaak kan er door 

samenwerking ook flexibeler en vlugger op de markt ingespeeld worden. Een vierde voordeel van allianties 

is dat het bedrijven de mogelijkheid biedt om bepaalde vaardigheden en middelen te verwerven zonder 

deze kennis intern te hoeven opbouwen (Schilling, 2008). Naargelang de soort samenwerking kunnen er 

ook bepaalde nadelen optreden. Zo kan een bedrijf tijdens de samenwerking bv. zijn eigen opgedane 

kennis, verricht onderzoek en bepaalde ontwikkelingen of patenten mogelijks moeten voor een stuk 

prijsgeven.  
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2.5 Vierde strategische vraag: Wat zijn eigen sterktes en zwaktes? 

Een bedrijfsstrategie volgt uit de drie strategische vragen: waar zullen we actief zijn, hoe zullen we 

succesvol zijn en met wie zullen we actief zijn. Op basis van hun geformuleerde antwoorden kan elke 

onderneming een strategie opstellen die tevens best in harmonie is met zowel de externe 

bedrijfsomgeving als de interne bedrijfsfactoren.  

De SWOT-analyse, wat staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats, is een veel gebruikte 

methode om eigen sterktes en zwaktes na te gaan. Deze analyse bestaat uit een interne en een externe 

bedrijfsanalyse waardoor aandachtspunten voor strategieontwikkeling en bronnen van concurrentieel 

voordeel in beeld worden gebracht. De interne bedrijfsanalyse onderzoekt waar een bedrijf sterk in is en 

waar niet, wat de positieve en negatieve aspecten zijn van het bedrijf, de bedrijfsleiders en de 

personeelsleden, … De externe analyse onderzoekt marktopportuniteiten en bedreigingen. Om deze op te 

sporen kan beroep gedaan worden op Porters vijfkrachtenmodel, maar ook algemene omgevingsfactoren 

moeten in beschouwing worden genomen: Hoe is de positie van mijn klanten en leveranciers? Komen er 

mogelijk nieuwe substituten of nieuwe bedrijven op de markt? Wat is de impact van de vergrijzing, de 

individualisering of nieuwe regelgevingen? Wat doet de concurrentie?  

De SWOT analyse wordt ook gebruikt om de positionering van ondernemingen te evalueren. De positie 

die een onderneming inneemt, moet eigen sterktes uitbuiten en de zwaktes van het bedrijf indekken.  

2.6 Competitieve voordelen op lange termijn 

Lawton (1999) sluit zich aan bij de vroegere werken van Porter, maar stelt dat het hebben van een 

succesvolle strategie, een goede marktpositie en een vlotte operationele werking niet voldoende is om 

competitieve voordelen op lange termijn te kunnen behouden. Lawton stelt dat bedrijven zowel hun eigen 

capaciteiten als de opgedane ervaringen moeten benutten om te vermijden dat concurrenten door het 

aanpassen van hun gelijkaardige activiteiten de concurrentiële voordelen door kostenleiderschap of door 

differentiatie van een proces of een product wegwerken.  

De capaciteiten van een onderneming bestaan enerzijds uit de bedrijfsreputatie en anderzijds uit de 

interne en externe relaties met respectievelijk werknemers en leveranciers en klanten. De moeilijk en traag 

op te bouwen bedrijfsreputatie brengt een aanzienlijke meerwaarde met zich mee die niet zomaar door 

concurrenten kan worden overgenomen. Ook een goed netwerk van interne en externe relaties is van 

groot belang. Hoe beter dit netwerk is, hoe vlotter de uitwisseling van informatie verloopt en hoe flexibeler 

men kan inspelen op veranderende omstandigheden.  

Naast unieke capaciteiten moet een bedrijf tevens gebruik maken van zijn eigen opgedane ervaringen om 

de competitieve voordelen langere tijd te behouden. Deze expertise komt voort uit de cultuur en het 

routenetwerk van leveranciers, ondersteunende diensten, kennis en klanten.  

Met andere woorden stelt Lawton dat de basis voor competitieve voordelen op lange termijn gevormd 

wordt door een goed relatienetwerk, een positieve reputatie en de complexe eigen cultuur van een bedrijf 

aangezien elk van deze concepten moeilijk over te nemen is door concurrenten.  
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2.7 Succes van een strategie meten 

2.7.1 Indicatoren voor succes 

Elk bedrijf, met welke vooropgestelde bedrijfsstrategie dan ook, tracht op het einde van de rit succesvol 

te zijn. Het succes van een strategie, en de bijhorende bedrijfsprestatie, is door verschillende indicatoren 

te beoordelen. Criteria om prestaties te beoordelen, situeren zich vaak op het vlak van tijd of snelheid, 

kwaliteit en flexibiliteit (Lynch & Cross, 1991). Ook financiën en kosten zijn kritieke dimensies van een 

strategische prestatie (Keegan et al., 1989). Andere relevante meetgebieden om een prestatie te 

beoordelen zijn klantentevredenheid, betrouwbaarheid en productiviteit (Kaplan & Norton, 1992). Elke 

bedrijfsleider kan binnen zijn specifieke bedrijfsomgeving aan bepaalde criteria meer belang hechten.  

Aansluitend bij de tweede strategische vraag is ‘het succesvol zijn’ zowel operationeel als financieel te 

meten. Voorbeelden van operationele indicatoren zijn het middelenverbruik, ingezette hulpstoffen, 

verbruikte energie, … Financiële maatstaven zoals de liquiditeits- en solvabiliteitsratio hebben betrekking 

op het bedrijfseconomische aspect van ondernemingen en duiden bv. of ingezette productiefactoren 

voldoende vergoed worden. In de praktijk zijn ook subjectieve factoren zoals de behaalde werkvoldoening, 

de klantentevredenheid of de productkwaliteit belangrijk voor de landbouwer. In het kader van deze 

masterproef worden enkel financiële kengetallen gebruikt om vanuit boekhoudkundige data het succes 

van strategische keuzes te beoordelen.  

2.7.2 Financiële ratio’s als indicator voor economisch succes 

Een veelgebruikte indicator om het financieel succes van een bepaalde bedrijfsstrategie op te meten is de 

bedrijfsrendabiliteit. De rendabiliteit of rentabiliteit van een bedrijf is een financiële ratio die een indicatie 

geeft van de mate waarin een onderneming winst kan maken met hun vermogen. Winstgevendheid is voor 

elk bedrijf een belangrijke vereiste om de continuïteit op lange termijn te waarborgen. Het begrip 

rendabiliteit of rentabiliteit wordt als volgt gedefinieerd (Van Dale, 2018): 

 Ren·ta·bi·li·teit (de; v) 
  1 het opleveren van rente of winst 
  2 de verhouding tussen winst en geïnvesteerd kapitaal 
 

Rendabiliteit geeft als financiële ratio het verband weer tussen het financiële resultaat van een 

onderneming en het geïnvesteerde vermogen. De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) geeft een 

beeld van de rendabiliteit van de totale ingezette middelen. De financiële ratio RTV wordt als volgt 

berekend:  

𝑅𝑇𝑉 =
𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛
∗ 100 

In tegenstelling tot de rendabiliteit van het eigen en die van het vreemde vermogen, houdt de ratio RTV 

geen rekening met de oorsprong van de aangewende productiefactoren. Dit maakt van de RTV een goed 

criterium om verschillende ondernemingen met verschillende strategieën te vergelijken.  

De aangewende productiefactoren kunnen bij industriële ondernemingen vanuit de onderneming zelf 

worden bekeken of vanuit het standpunt van aandeelhouders. Bij landbouwbedrijven is dit anders. De 

productiefactoren arbeid, grond en kapitaal zijn vaak in eigendom van de landbouwer en zijn familie. Deze 

specificiteit brengt met zich mee dat er andere rendabiliteitscriteria beschouwd moeten worden in 

landbouweconomische middens (Debergh, 1986). Er wordt verder in dit werk teruggekomen op de 

specifieke rendabiliteitscriteria voor de landbouw. De RTV vormt hoe dan ook een goede brug tussen het 

bedrijfseconomische en het financiële.  



20 

Rendabiliteitcriterium RTV is een belangrijke maatstaf om het bedrijfsmanagement, bedrijfsprestaties en 

strategische beslissingen te beoordelen. Andere financiële ratio’s, die frequent worden gebruikt maar in 

dit werk geen toepassing kennen, zijn de liquiditeitsratio en solvabiliteitsratio. Deze ratio’s bieden een 

antwoord op de vragen hoe de kapitaalsopbouw van een bedrijf in elkaar zit en of de inzet van 

productiefactoren voldoende vergoed worden.  

Of een ratio als goed of slecht gezien wordt, hangt sterk af van de sector en de bedrijfsactiviteit. Een 

onderneming wordt als gezond beschouwd als de liquiditeit in ruime zin, welke de ratio is van vlottende 

activa tegenover het vreemd vermogen op korte termijn, groter is dan 1 (Van Den Broele, 2015). De 

minimumnorm voor een goede solvabiliteitsratio, ofwel de verhouding van het vreemd tot het eigen 

vermogen, ligt tussen de 0,25 en 0,40 (Inberg, 2014). 

Verder kan de bedrijfsvoering van een onderneming ook beoordeeld worden door de bruto of netto 

verkoopmarge, het aantal dagen klantenkrediet of operationele criteria zoals het aantal dagen voorraad 

en de efficiëntie van ingezette middelen (Ooghe et al., 2003). Ook deze maatstaven omtrent efficiëntie 

van de ingezette middelen verschillen sterk naargelang de sector. 

Specifiek voor de familiale landbouwsector zijn het gerealiseerde familiaal arbeidsinkomen, het 

bedrijfsinkomen en het netto bedrijfsresultaat belangrijke indicatoren om het succes van 

bedrijfsprestaties te beoordelen. In dit werk worden deze kengetallen samen met de financiële ratio RTV 

gehanteerd bij het evalueren van bedrijfsstrategieën. 

2.8 Besluit betreffende strategische concepten 

Om de externe omgeving van bedrijven te ordenen wordt in de literatuur vaak teruggevallen op het 

vijfkrachtenmodel van Porter. Op basis van vijf factoren beoordeelt dit model de aantrekkelijkheid van een 

bepaalde markt en legt het de sterktes en zwaktes van een industrie bloot.  

Om als onderneming in de omgeving een gunstig verdedigbaar concurrentieel voordeel uit te bouwen, zijn 

er verschillende generieke strategieën om een positie in te nemen tegen de vijf marktkrachten. 

Verschillende modellen zijn ontwikkeld om deze positioneringsstrategieën in te delen en te verklaren. De 

opdeling van Porter en het waardedisciplinemodel van Treacy en Wiersema zijn twee van de meest 

geciteerde modellen. Met kostenleiderschap, differentiatie en focus onderscheidt Porter drie generieke 

strategieën. Porter raadt aan om één bepaalde generieke strategie na te streven om niet stuck-in-the-

middle te geraken. Treacy en Wiersema daarentegen stellen dat een bedrijf de drie waardestrategieën 

operationele excellentie, klantenpartnerschap en productleiderschap moet beheersen tot een acceptabel 

niveau en superieur moet zijn in één discipline om marktleider te zijn. 

Zowel Porter als Treacy en Wiersema stellen dat competitieve voordelen ten opzichte van concurrenten 

behaald kunnen worden door kernactiviteiten goedkoper of beter uit te voeren. Hiervoor moeten de 

activiteiten in de waardeketen van een bedrijf goed op elkaar afgestemd zijn. Porter spreekt van 

operationele performantie.  

Om competitieve voordelen ten gevolge van de kostenleiderschapsstrategie op lange termijn te behouden 

stelt Lawton als extra vereiste bij de theorie van Porter dat bedrijven gebruik moeten maken van hun 

specifieke capaciteiten en eigen ervaringen. 

Welke generieke strategie een bedrijf ook kiest, het is cruciaal dat deze duidelijke geformuleerd is en in 

harmonie is met de eigen mogelijkheden, kennis, de bedrijfscultuur en de beoogde doelstellingen. Door 
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zich vervolgens bewust te positioneren in de markt en concurrentiële voordelen uit te buiten, kan een 

onderneming competitief zijn op voorwaarde dat het bedrijf ook operationeel performant is. 

Vertrekkend vanaf de opdeling van Porter worden de verschillende bedrijfsstrategieën in het volgende 

hoofdstuk toegepast op de Vlaamse varkenssector. Welke generieke strategieën past de Vlaamse 

varkenshouder het vaakst toe? Worden er strategieën gebruikt die moeilijk onder te brengen zijn in de 

indeling van Porter? Verschillende concepten uit dit hoofdstuk komen direct en indirect terug bij de 

bespreking van de strategievorming in de Vlaamse varkenshouderij.  
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HOOFDSTUK 3: STRATEGIEVORMING IN DE VLAAMSE VARKENSHOUDERIJ 

De uitdaging is nu om de geschetste theorie uit het vorig hoofdstuk te toetsen aan de praktijk van de 

gegeven sector. In het bijzonder stellen we ons de vraag of landbouwers wel de personen zijn die 

strategieën moeten toepassen? Door het gebrek aan een geformaliseerde werkgever-werknemer relatie 

in de landbouw, het feit dat de individuele landbouwer een price taker is en het gebrek aan subsidies voor 

de gangbare varkenssector, worden landbouwers soms niet als ondernemers beschouwd (McElwee, 

2005). Olson stelt in elk geval dat landbouwers wel degelijk strategieën moeten toepassen om 

doelstellingen te realiseren (Olson, 2004). Door een antwoord te formuleren op de strategische vragen, 

denkt de landbouwer na over zijn productieproces, marktpositionering, bedrijfsdoelstellingen,…  

We kijken eerst naar de bedrijfsomgeving van de Vlaamse varkenshouder. Vertrekkend vanaf de Porter 

strategieën worden daarna een aantal generieke bedrijfsstrategieën bestudeerd. Tevens worden een 

aantal andere bedrijfsspecifieke strategische opties geëvalueerd.  

3.1 Het varkensbedrijf en zijn omgeving 

Omdat een bedrijfsstrategie het resultaat is van de afweging tussen de externe bedrijfscontext en de 

interne bedrijfsmogelijkheden, is het van cruciaal belang om eigen sterktes en zwaktes goed te kennen. 

Om kansen en bedreigingen in de externe en interne omgeving van een bedrijf te ontdekken, kan een 

bedrijfsleider zoals hiervoor vermeld gebruik maken van tools zoals de SWOT-analyse of de PEST(EL) 

factoren. Naargelang de unieke bedrijfsomgeving en de persoonlijke wensen van een varkenshouder kan 

een eigen bedrijfsstrategie tot stand komen die al dan niet te beschouwen is als één van de drie Porter 

strategieën.  

3.1.1 Interne omgevingsfactoren 

Zowel de kenmerken van het varkensbedrijf als die van de bedrijfsleider hebben invloed op de 

strategievorming. Enkele belangrijke interne factoren zijn de beschikbare productiefactoren, het 

productieproces, de bedrijfsvorm en de kennis en vaardigheden van de landbouwer. 

De traditionele productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal worden samen met kennis en 

ondernemerschap ingezet bij de productie. Ten opzichte van de rundveehouderij is de intensieve 

varkenshouderij wel minder gebonden aan de factor grond, welke gekenmerkt is door z’n permanente 

karakter, ruimtelijke immobiliteit en heterogeniteit. Deze productiefactor wordt sterk beïnvloed door de 

pachtwetgeving, substitutiemogelijkheden en de groeiende competitie voor grond. Voor arbeidskrachten 

is men in de varkenshouderij voornamelijk aangewezen op gezinsleden met uitzonderlijke aanvulling door 

(seizoens-)arbeiders. Het aantal arbeidskrachten in de landbouw is echter sterk gedaald sinds midden 

vorige eeuw (Slangen, 2002). Als derde productiefactor weerspiegelt het kapitaal de vermogensbehoefte 

van een bedrijf. Net als bij de factor arbeid, wordt de productiefactor kapitaal vaak geleverd door de 

landbouwer en zijn gezin. Dit is meestal niet het geval bij industriële ondernemingen waar kapitaal door 

aandeelhouders wordt voorzien en arbeid een betaalde kost is (Debergh, 1986).  

Ten gevolge van de wijzigende omgeving en de economische globalisering is het productieproces van 

varkensvlees afgelopen decennia wat veranderd. Aanpassingen zoals intensifiëring en schaalvergroting 

bereiken stilaan hun limiet. Productiewijzigingen zoals multifunctionaliteit en vergroening zijn 

productiewijzigingen waar de sector steeds gevoeliger aan wordt.   
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Qua bedrijfsvorm organiseren de kleinschalige familiale Vlaamse landbouwbedrijven zich in verschillende 

juridische bedrijfsvormen. Er zijn zowel natuurlijke personen zoals de eenmanszaak en het maatschap als 

vennootschappen zoals het landbouwvennootschap, de coöperatieve vennootschap, de naamloze 

vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Vrijens & Van Gijseghem, 

2007). 

Tot slot spelen nog tal van andere interne factoren met betrekking tot de bedrijfsleider zoals opleiding, 

ervaring, leeftijd, motivatie, gebruikte informatiebronnen, … een rol bij het opstellen van een 

managementstrategie en het realiseren van economische prestaties (de Koeijer et al., 2003). 

3.1.2 Externe omgevingsfactoren 

De externe omgeving van een landbouwbedrijf bestaat uit de beschikbare productiemiddelen, de markt, 

de instituties, maatschappelijke verwachtingen en de technologie (Olson, 2004). Bij het uitstippelen van 

een bedrijfsvisie is het van groot belang om de veranderingen van de omgeving goed in beeld te brengen. 

Wat doet de markt? Wat willen de afnemers? Wat gebeurt er in de omgeving? De toekomstvisie moet 

inspelen op zowel de doelstellingen van een onderneming, op de sterktes en zwaktes en op de 

voornaamste ontwikkelingen binnen de land- en tuinbouw. De voornaamste grote wijzigingen in de 

externe landbouwomgeving worden in deze sectie aangehaald.  

De Europese landbouwmarkt is door het gewijzigde Europese landbouwbeleid een stuk minder beschermd 

waardoor het inkomen van de landbouwer meer afhankelijk is van de volatiele marktprijs (FOD Economie, 

2008). Sinds de afbouw van het Europese prijsbeleid in 1992, is het afstemmen van vraag en aanbod meer 

en meer overgelaten aan de vrije markt. Deze externe invloed is echter van minder belang voor 

varkenshouders vermits de markt voor varkensvlees reeds traditioneel minder geregeld was vanuit de EU. 

Frequenter voorkomend bij de productie van varkensvlees zijn de reeds vermelde productiecontracten 

tussen varkenshouders en de veevoederindustrie. Met marktcontracten wordt minder gewerkt. 

Naast de toenemende invloed van overheden en het Europese beleid, oefenen de groter wordende 

verwerkende en distributiebedrijven steeds meer druk uit op de varkenshouders. Tevens beschikt de 

gemiddelde consument over een hogere opleiding en grotere mondigheid. Eisen van consumenten 

omtrent de productkwaliteit, het gebruiksgemak, het productieproces,… liggen daardoor steeds hoger. 

Specifiek voor de varkenshouderij eist de consument een beter dierenwelzijn voor de varkens en een 

duurzamer productieproces. Bovenop de primaire voedselproductie wordt er van de landbouwsector ook 

meer en meer verwacht dat men medeverantwoordelijk is voor plattelandsontwikkeling m.b.t. sociale 

diensten, het landschap en milieudoelstellingen. De stijgende maatschappelijke interesse voor milieu biedt 

opportuniteiten voor meer duurzame landbouwsystemen. 

In Vlaanderen is ook de toenemende druk door de verstedelijking een belangrijke externe omgevingsfactor 

voor landbouwbedrijven. Momenteel is zo’n 60% van Vlaamse areaal door de landbouw ingenomen, maar 

dit aandeel daalt elk jaar en wordt steeds meer versnipperd. Voor de Vlaamse varkenshouderij is de 

landbouwgebruiksruimte een minder beperkende factor aangezien deze tak van de landbouw erg intensief 

is. Met opportuniteiten zoals afzet via korte keten en grondstoffentoevoer kan de verstedelijking voor 

Vlaamse varkenshouders misschien zelf meer voordelen bieden dan nadelen (Afdeling Monitoring en 

Studie, 2009).  
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3.2 Toepassing van de generieke strategieën van Porter 

Kostenleiderschap 

Kostenleiderschap mikt op minimalisatie van de kosten door het productieproces op basis van ervaring, 

grootte en/of efficiëntie te optimaliseren. Varkenshouders kunnen kosten reduceren met technieken als 

schaalvergroting, intensivering en specialisatie. Ook het inzetten op automatisering of op 

arbeidsefficiëntie kan productiekosten reduceren. In de Vlaamse varkenshouderij streven veel 

producenten naar de kostenleiderschapspositie. Zo willen de varkenshouders met een vrij uniform 

eindproduct in een marktsituatie met veel concurrentie alsnog een zo groot mogelijke marge realiseren. 

In de veronderstelling dat grotere marges tot een beter bedrijfsresultaat leiden, gaan bedrijfsleiders op 

zoek naar de efficiëntste manier om varkensvlees op de markt te brengen. Of operationele excellentie ook 

effectief leidt tot een beter bedrijfsresultaat, wordt in hoofdstuk 5 onderzocht op basis van 

boekhoudkundige data. 

Differentiatiestrategie 

De differentiatiestrategie uit zich in het produceren van een uniek product of een unieke kwaliteit. In de 

huidige homogene varkensmarkt is het moeilijk voor varkenshouders om een uniek product aan te bieden. 

Het geproduceerde varken is een vrij uniform eindproduct. Productinnovaties vergen bovendien hoge 

ontwikkelingskosten waardoor ze niet al te vaak voorkomen. Wanneer innovaties binnen de 

varkenshouderij toch gebeuren, worden deze snel overgenomen door concurrenten ten gevolge van het 

buurmaneffect (Buysse, 2014). Zich onderscheiden door een bijzondere kwaliteit aan te bieden is een 

eenvoudigere differentiatiestrategie voor Vlaamse varkenshouders. Om zich te differentiëren op de 

binnenlandse markt zijn er een verschillende mogelijkheden (Decuypere et al., 2016 ): 

- Varkensvlees met een hogere sensorische kwaliteit door in te spelen op voeding, genetica of 

management; 

- Nostalgische kringloopvarkens; 

- Antibiotica-arme varkens; 

- Varkens met een verhaal; 

- Varkens met beter dierenwelzijn; 

- Biologische varkens; 

- Varkensvlees met hoge technologische kwaliteit voor verdere verwerking; 

- Varkens van Belgische of Vlaamse origine. 

Een unieke kwaliteit, een bijzonder ras of een aangepaste voederstrategie kan de Vlaamse varkenshouder 

zichtbaar maken met behulp van kwaliteitslabels of certificaten.  

Focusstrategie 

Varkensbedrijven die zich focussen op een kleine, maar goed gedefinieerde doelgroep, handelen volgens 

de focusstrategie. Op basis van kostenleiderschap of differentiatie produceert men voor een speciaal 

marktsegment of een bepaalde label. Een voorbeeld van een nichestrategie dat kadert binnen de 

kostenleiderschap is de centrale opkweek van biggen. Deze opkweekbedrijven kopen gespeende biggen 

op, brengen ze groot tot een aanvaardbaar opleggewicht en verkopen ze vervolgens in homogene tomen 

aan gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven. Dergelijke nichebedrijven die biggen centraal opkweken zijn 

tegenwoordig wat verdwenen uit de Vlaamse varkenssector.  
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3.3 Specifieke bedrijfsstrategieën 

Doordat elke landbouwer bedrijfsspecifieke kansen en mogelijkheden herkent in zijn bedrijfsomgeving, 

ontstaan nieuwe strategieën die moeilijk te classificeren zijn binnen de opdeling van Porter. Ontwikkelde 

strategieën houden rekening met het productiepotentieel van de omgeving, met biologische processen, 

met de inelasticiteit van vraag en aanbod in de atomische bedrijfsstructuur. Veelal tracht men met de 

toegepaste strategie het agro-ecosysteem te verbeteren, kringlopen gesloten te maken, zich opnieuw te 

verbinden met leveranciers of afzetkansen te vergroten door samen te werken met afnemers. 

Lokale afzet 

Om meer afzetzekerheid te hebben, heeft een varkenshouder verschillende mogelijkheden zoals 

rechtstreekse hoeveverkoop, vaste afspraken met lokale horeca of supermarktkanalen, productie onder 

contract of samenwerkingsverbanden. Naargelang de plaats van afzet, kan de productiewijze en de 

productiehoeveelheid worden afgesteld om aan bepaalde criteria te voldoen. Met de gekozen 

afzetstrategie hangt ook het gehanteerde meerwekensysteem samen. Wenst een afnemer varkens om de 

vier weken op te halen, dan kiest de varkenshouder best voor een vierwekensysteem. 

Buitenlandse afzet 

In het kader van de toenemende mondiale vraag naar varkensvlees kunnen varkenshouders zich richten 

op de export van varkensvlees. De exportgerichte strategie combineert een focus op de internationale 

markt met de kostenleiderschapsstrategie. Voor deze varkenshouders is differentiëren vaak niet 

belangrijk, maar toch moet men kritisch blijven over dierenwelzijn en gebruikte hulpstoffen. Wegens 

verrichte investeringen is het voor Vlaamse varkenshouders veelal geen optie om hun bedrijfsactiviteiten 

in het buitenland te organiseren. 

De dikbevleesde en kwaliteitsvolle Belgische varkens zijn zeer geliefd op de buitenlandse markt, maar kent 

tot op heden weinig afzet buiten de Europese Unie. Dit valt te verklaren door weinig uniformiteit en een 

vrij grote onbekendheid in overzeese gebieden. Om de export naar deze gebieden te stimuleren zou de 

Belgische politieke lobby nog sterker moet worden en kan er een merk rond het Belgisch varkensvlees 

worden opgebouwd naar analogie met het Deense ‘Danish Crown’ (VILT, 2018).  

Samenwerking binnen de varkenssector 

De strategie om samen te werken binnen de varkenssector komt steeds vaker voor. Economische actoren 

gaan samenwerken om (i) schaalvoordelen te benutten, (ii) marktmacht te verkrijgen en (iii) de 

onderhandelingspositie ten opzichte van afnemers te verstevigen (Slangen, 2002). Ook risicospreiding, 

bredere kennis en netwerken, betere positionering ten aanzien van concurrentie en een grotere focus op 

het produceren zelf, zijn voordelen die in de literatuur worden aangehaald (Clarysse et al., 2007) (Mathijs, 

2007). Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale samenwerking. 

Coöperatieve samenwerking is de meest gekende manier van horizontale samenwerking tussen 

varkenshouders en wordt gedefinieerd als een vergaande vorm van structurele integratie tussen bedrijven 

waarbij informatie uitgewisseld wordt en gezamenlijke strategieën, processen en/of producten ontwikkeld 

worden (Frohlich & Westbrook, 2001). Andere voorbeelden van horizontale samenwerking binnen de 

varkenssector zijn netwerken van hoeveproducenten, varkenshouders die zich samen engageren in een 

kwaliteitslabel, het samen vermarkten van eindproducten, …  

Ook verticale samenwerking is kenmerkend voor de intensieve varkenssector. Meestal geschiedt deze 

vorm van samenwerking aan de hand van contracten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen afzet-, 
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productie- en factorcontracten (Mathijs, 2004). Verticale samenwerking benadert hetgeen wat verticale 

integratie genoemd wordt. Het heeft tot doel om de product- en proceskwaliteit te waarborgen, om 

nieuwe afzetkanalen op poten te zetten, om tegemoet te komen aan de vraag van een andere ketenactor 

of om samen nieuwe producten te ontwikkelen (Vercauteren, et al., 2008). 

Een aparte vorm van samenwerking is deze tussen landbouwers en niet-keten actoren. Belanghebbenden 

buiten de landbouw gaan de laatste decennia meer en meer banden aan met landbouwers op vlak van 

financiën, arbeid of natuur. Organisaties worden opgericht om kennis te ontwikkelen, burgers zetten zich 

samen met landbouwers in voor het natuurbeheer, voedselteams zijn het resultaat van samenwerkende 

consumenten en producenten, …  

Wanneer de strategieën van samenwerking en afzet verder uitgewerkt en op elkaar afgestemd worden, is 

er sprake van ketensamenwerking. Bij deze strategie engageren varkenshouders zich samen met de 

distribuerende en/of verwerkende industrie om kwaliteit te verhogen en kosten te besparen. 

Ketensamenwerking vereist regelmatig overleg omtrent prijszetting, kwaliteitseisen, voedergebruik en 

andere criteria. Deze strategie gaat vaak hand in hand met certificering zodat het voortgebrachte 

samenwerkingsproduct zich onderscheidt.  

Verdere optimalisatie 

Een andere veel voorkomende bedrijfsstrategie binnen de Vlaamse varkenshouderij is het inzetten op 

productiviteit. De jarenlange selectie naar hoogproductieve zeugen reflecteert zich in gemiddeld meer 

levend geboren biggen per zeug per jaar. In de Vlaamse zeugenhouderij steeg dit kengetal van 22,2 in 2006 

naar 29,56 levend geboren biggen per zeug in 2015 (Vlaams Agrarisch Centrum, 2016). Het aantal 

grootgebrachte biggen per zeug per jaar, ofwel productiegetal, binnen de gesloten varkenshouderij 

bedroeg in 2013 gemiddeld 24,6 (Vrints & Deuninck, 2014). Verwacht wordt dat de stijgende trend in 

productiviteit zich de komende jaren ook binnen de gesloten varkenshouderij zal voordoen richting een 

productiegetal dat de 30 biggen per zeug per jaar benadert. Of zo’n verdere productiviteitsstijging kan 

leiden tot een beter bedrijfsresultaat wordt geanalyseerd in hoofdstuk 6. 

Ook andere kengetallen binnen de varkensproductie vormen aanknopingspunten voor bepaalde 

bedrijfsstrategieën. Zo kunnen varkenshouders inzetten op goede voederconversie bij hun dieren. 

Aangezien de voederkost een belangrijke kost is, kan deze best optimaal besteed worden. De 

voederstrategie kijkt best niet enkel naar de kostprijs van het aangekochte voeder, maar ook naar het 

energiegehalte van het voeder. Een hoog energiegehalte staat garant voor een betere voederconversie, 

een snellere groei en een beter uitgegroeid karkas. Ook het stalklimaat beïnvloedt de voederconversie. 

Een te koude staltemperatuur vereist een groter calorieverbruik door de dieren terwijl een te warme 

omgeving hittestress in de hand werkt. Verder is via huisvesting ook in te spelen op de prestaties van een 

bedrijf aangezien een propere en beschermende huisvesting de uitval van dieren beperkt.  

Biologische varkensstrategie 

Omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering speelt in op de wijzigende maatschappelijke context en 

kan voor bepaalde varkenshouders wellicht een uitweg vormen uit de aanslepende varkenscrisis. Op basis 

van literatuur werd de biologische strategie reeds opgesomd als een differentiatiestrategie om zich te 

onderscheiden binnen de varkensmarkt. De biologische strategie wordt echter ook vaak als een 

focusstrategie beschouwd en vertoont ook aspecten van het kostenleiderschap. Zonder de biologische 

strategie als een differentiatiestrategie of een nichestrategie te bestempelen, wordt er in de volgende 

sectie verder ingegaan op deze bedrijfsstrategie.   
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3.4 Biologische varkenshouderij als bedrijfsstrategie 

3.4.1 Biologische landbouw 

De biologische landbouw onderscheidt zich van de conventionele landbouw door een bijzondere vorm van 

respect te tonen voor het milieu, de natuur, het dierenwelzijn, ... De International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM) is de internationale koepel van de biologische landbouw. IFOAM 

onderscheidt 4 basisprincipes waarop de biologische landbouw gebaseerd is: het principe van gezondheid, 

het principe van ecologie, het principe van eerlijkheid en het principe van zorg (IFOAM, 2016). De principes 

zijn opgesteld als ethisch geheel en moeten landbouwers tot actie inspireren. 

Een landbouwer kan niet zomaar producten  

De termen ‘biologisch’ en ‘bio’ zijn wettelijk beschermd. Wil een landbouwer op een erkende manier 

biologisch produceren, dan dient hij te voldoen aan de productieregels vastgelegd per Europese 

regelgeving. Wegens het beperkte bestek van deze masterproef wordt de biologische regelgeving hier niet 

in detail besproken. De biologische landbouwbedrijven staan onder controle van een door de overheid 

erkend controleorgaan om na te gaan of voldaan wordt aan de opgelegde normen. 

3.4.2 Motieven om biologisch te produceren 

Voor het omschakelen naar een biologische productie, waar samenhang tussen plant, dier, mens en 

omgeving centraal staat, gaan landbouwers niet over één nacht ijs. Men informeert zich goed over de 

biologische wetgeving, de biologische markt, de mogelijke toegelaten technieken m.b.t. het milieu en de 

productie, …  

Welke factoren de uiteindelijke deelname aan agromilieumaatregelen beïnvloeden, werd onderzocht met 

enquêtes bij een groot aantal landbouwers (Pals Schulze, 1994) (Schneeberger et al., 2002) of kwalitatieve 

diepte-interviews bij een kleinere steekproefomvang (Fairweather, 1999). De motieven om in een 

bepaalde richting te diversifiëren blijken zowel sociaal als economisch te zijn (Vik & McElwee, 2011). Ook 

de invloed van persoonlijke interesses, evenals de interesses van de partner, zijn van groot belang.  

Landbouwers halen het milieu, consumentenwelzijn en arbeidsvreugde aan als belangrijkste motivaties 

om over te schakelen naar biologische landbouw. De biologische productie zou op milieutechnisch vlak 

een positieve bijdrage leveren aan de bodemstructuur en -vruchtbaarheid. Bovendien beperkt het de 

mineralenuitstoot en produceert het kwaliteitsvollere dieren. Ook het dierenwelzijn, de wetgeving in de 

gangbare landbouw en het technische aspect spelen een rol bij de omschakelingsbeslissing (Huylenbroeck 

et al., 2005). Zo zorgen de steeds strengere opgelegde normen en eisen bij de conventionele productie 

ervoor dat bepaalde gangbare landbouwers de biologische productiestrategie in overweging nemen. Ook 

de veranderende maatschappelijke context, waarbij van de landbouwers verwacht wordt dat ze steeds 

beter scoren op vlak van milieutechnische resultaten, zet de gangbare boeren aan tot nadenken. Voor 

landbouwondernemers die willen inspelen op deze tendens van consumentenwelzijn is het biologische 

productiesysteem een aangewezen alternatief.  

Een ander belangrijk motief is het economisch aspect. De gemiddelde fysische opbrengst daalt bij 

biologische landbouw, maar wordt geacht gecompenseerd te worden door hogere verkoopprijzen. Uit een 

enquête bij de Vlaamse landbouwers bleek echter dat slechts 42% van de gangbare telers gelooft dat de 

hogere opbrengsten de hogere productiekosten zullen compenseren. Het merendeel van de gangbare 

landbouwers vrezen bovendien dat er ook meer werkuren nodig zullen zijn (Van Huylenbroeck et al., 

2005). Het gebrek aan vertrouwen in de biologische rendabiliteit en de gevreesde hogere arbeid vormen 
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samen met de grotere onzekerheid, het ongeloof in bio en de tevredenheid in hun huidige 

productiemethode de voornaamste belemmeringen voor gangbare landbouwers om niet om te schakelen 

naar bio (Verbeke, 2017). Om tegemoet te komen aan het gebrek aan vertrouwen in de biologische 

rendabiliteit heeft de overheid vier soorten steunmaatregelen uitgewerkt. De hectaresteun, steun voor 

bedrijfsadvisering, investeringssteun en tussenkomst in de vereiste controlekosten moeten de 

omschakeling naar biologische teeltwijzen stimuleren. De extra inkomsten uit premies en 

compensatiebetalingen zouden er echter voor zorgen dat de biologische bedrijfsvoering resulteert in een 

hogere brutomarge voor het landbouwbedrijf (Darnhofer et al., 2005). 

Naast deze economische drijfveer, zijn ook de persoonlijke interesses en de nabije omgeving van de 

landbouwer van groot belang. Welk belang hecht de landbouwer aan een milieuvriendelijke 

productiewijze en hoe betrokken is hij met zijn eigen dieren? En wat zijn de verschillende mogelijkheden 

binnen de eigen bedrijfsstructuur en de externe omgeving? 

3.4.3 Biologische varkenshouderij 

Regelgeving en principes 

Ook de biologische varkensproductie is onderhevig aan de Europese wetgeving. De belangrijkste punten 

van deze regelgeving situeren zich op vlak van grondgebondenheid, biologisch veevoeder, huisvesting en 

uitloop, preventieve diergeneeskunde en de omschakelingsperiode. Opnieuw gaan we niet dieper in op 

de biologische wetgeving wegens de beperkte omvang van dit werk.  

De biologische varkensstrategie 

De biologische varkensstrategie is moeilijk onder te brengen in één van Porters generieke strategieën.  

Uit hoofdstuk 1 bleek dat de biologische varkensmarkt relatief klein is, maar groeiend. Vaak wordt de 

biologische varkensmarkt dan ook als een nichemarkt beschouwd. Vermits de doelgroep klein en duidelijk 

af te lijnen is, lijkt de biologische strategie het dichts aan te leunen bij de focusstrategie, maar ook de 

strategie vertoont ook aspecten van differentiatie en kostenleiderschap.  

Biologische varkenshouderij tracht zich te differentiëren van de conventionele varkenssector door extra 

inspanningen te doen op vlak van milieu en productie. Het komt tegemoet aan de wijzigende 

consumenteneisen met betrekking tot dierenwelzijn en milieu. Met een aangepaste huisvesting, fokkerij 

en voeding wordt een varkensproduct voortgebracht met onderscheidende kwaliteiten van het 

conventionele eindproduct op vlak van smaak en milieu-invloeden. Het Europese bio logo, dat sinds 1 juli 

2010 verplicht is voor alle voorverpakte biologische producten in de EU, draagt samen met andere logo’s 

bij tot de differentiatie en het makkelijk herkennen van biologische producten. Ook door haar holistische 

bedrijfsfilosofie onderscheidt de biologische strategie zich van de conventionele werkwijze.  

Tevens tracht de biologische varkenshouder, net als elke ondernemende landbouwer, de productiekosten 

in de mate van het mogelijke te minimaliseren om een zo groot mogelijke marge te bekomen. De 

biologische strategie is dus moeilijk te kaderen als kostenleiderschap, differentiatie of focusstrategie 

aangezien het aspecten van alle Porter strategieën bevat.   
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HOOFDSTUK 4: RENDABILITEIT EN TECHNISCH-ECONOMISCHE PERFORMANTIE  

4.1 Methodologisch kader 

Welke bedrijfsstrategieën zijn nu succesvol voor de Vlaamse varkenshouder? Resulteren minieme 

kostenreducties in een beter bedrijfsresultaat? In hoeverre is prijsdifferentiatie een rendabele strategie? 

Welke gevolgen heeft het streven naar een hogere productiviteit? Leidt een hoger productiegetal tot 

betere resultaten of staan een hogere sterfte en minder kwalitatieve vleesvarkens met minder waarde dit 

succes in de weg? Door een antwoord te bieden op dergelijke onderzoeksvragen wensen we te analyseren 

welke theoretische strategieën bijdragen tot economisch succes in de huidige Vlaamse varkenshouderij. 

Figuur 7 geeft schematisch weer hoe we te werk gaan in dit onderzoek.  

In wat volgt, worden eerst de beschikbare data van het landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) en de 

gehanteerde dataselectie besproken. Vervolgens verkennen we de historische performantie van het 

gemiddeld gesloten varkensbedrijf in Vlaanderen. Rekening houdend met de specificiteit van landbouw 

wordt hiertoe een rendabiliteitsschema opgesteld. Is de Vlaamse gesloten varkenshouder goed bezig? Wat 

zijn de behaalde bedrijfsresultaten? Uitgaand van de boekhoudkundige data van LMN, wordt vervolgens 

een bedrijfsanalyse uitgevoerd naar de onderliggende technisch-economische kengetallen om een beter 

inzicht te verwerven in de bepalende aspecten voor de Vlaamse varkensrendabiliteit. Welke kengetallen 

liggen aan de basis van het behaalde bedrijfsresultaat en hoe zwaar wegen deze kengetallen door op de 

rendabiliteitscriteria?  

Na het exploratief onderzoek naar rendabiliteitcriteria en bedrijfskengetallen, focust hoofdstuk 5 op 

Porters kostencompetitiviteit en prijsdifferentiatie. Wat zijn kritische kengetallen voor het succes van de 

twee meest voorkomende bedrijfsstrategieën in de Vlaamse varkenssector? Op basis van de bekomen 

informatie omtrent rendabiliteitscriteria, technische-economische indicatoren en de onderliggende 

relaties wordt in hoofdstuk 6 een eenvoudig prospectief model opgebouwd. Niet alle parameterinteracties 

zijn in rekening gebracht om het model communicatief en indicatief te houden. Met het model, opgemaakt 

in Excel, kan men op een transparante manier een specifieke bedrijfssituatie doorrekenen, maar is ook 

een toekomstig jaartal te simuleren op basis van trends in de technisch-economische kengetallen over de 

afgelopen 10 jaar. In hoofdstuk 7 simuleren we met behulp van het model uitgaande van kwalitatieve info 

het succes van de biologische varkensstrategie. Zo landen we in het verhaal bij de derde strategie van 

Porter. 

 
Figuur 7: Methodologisch kader voor onderzoeksopzet 
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4.2 Data 

4.2.1 Het landbouwmonitoringsnetwerk 

De analyse van het succes van bedrijfsstrategieën in de Vlaamse varkenssector, die volledig wordt 

uitgevoerd in de SAS 9.4-software, steunt op de bedrijfseconomische gegevens van het LMN (Afdeling 

Kennis, Kwaliteit en Visserij, boekjaar 2006-2015). De afdeling Kennis, Kwaliteit en Visserij, vroeger 

afdeling Monitoring en Studie (AMS) genaamd, van het Departement Landbouw en Visserij beheert het 

LMN en biedt jaarlijks ongeveer 750 land- en tuinbouwbedrijven een gratis en kwaliteitsvolle 

bedrijfseconomische boekhouding aan. De dataset wordt representatief geacht voor de volledige Vlaamse 

land- en tuinbouw. Bedrijven die deelnemen aan het LMN krijgen een vertrouwelijke bedrijfsuitslag en een 

vergelijkend rapport tussen het eigen bedrijf en andere deelnemende bedrijven van hetzelfde type. De 

AMS-boekhouding biedt tevens het voordeel dat het voldoet aan de voorwaarden om investeringssteun 

te kunnen ontvangen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (Van den Bossche & Van Bogaert, 2015). 

De bedrijfseconomische boekhoudingen van het LMN zijn belangrijke hulpinstrumenten voor een goede 

bedrijfsvoering. Ook helpen de gedetailleerde praktijkdata bij het uittekenen van het Vlaamse 

landbouwbeleid en het evalueren van bedrijfsstrategieën. Technische kengetallen en economische 

indicatoren zoals het netto bedrijfsresultaat, het arbeidsinkomen en het bedrijfsinkomen zijn cruciale 

aanknopingspunten binnen de LMN-data om bedrijfsstrategieën en bedrijfsprestaties te beoordelen.  

4.2.2 Dataselectie  

Voor de analyse van bedrijfsstrategieën binnen de Vlaamse varkenshouderij wordt LMN-data van gesloten 

gangbare varkensbedrijven in beschouwing genomen. We wensen de beschouwde populatie zo robuust 

mogelijk te hebben om de invloed van minieme wijzigingen in bedrijfsmanagement goed te kunnen 

inschatten. Hiertoe ligt de focus op de boekhoudkundige data van (bijna) gesloten varkensbedrijven. Een 

bedrijf is gesloten als de aanwezige biggen op het bedrijf geboren zijn en niet verkocht worden alvorens 

ze zijn vetgemest. Om een omvangrijke dataselectie te behouden, worden ook bijna gesloten 

varkenshouderijen, die minder dan 25% van hun biggen verkopen, weerhouden. Gespecialiseerde fok- en 

vermeerderingsbedrijven worden niet in de studie opgenomen.  

De focus op de conventionele bijna-gesloten varkenshouderij weerhoudt 680 boekhoudingen over de 

periode 2006-2015. In 2015 werden minder bedrijven geregistreerd in het LMN wegens een nieuw 

boekhoudsysteem. Voor dit boekjaar zitten bijgevolg slechts 20 bedrijven in de dataselectie. De andere 

jaren zijn er zo’n 50 a 60 boekhoudingen in het LMN geregistreerd. 

Om subtiele invloeden van kostenvoordelen, prijspremium, kostenleiderschap, een hogere productiviteit, 

… op te kunnen sporen, is het van belang om een stabiele en robuuste populatie te hebben. Hiertoe 

worden met een outlier analyse bedrijven met extreme waarden qua aantal zeugen op de begin- of 

eindinventaris verwijderd uit de dataset. Een waarde wordt als een uitschieter beschouwd als deze groter 

of kleiner is dan het rekenkundig gemiddelde ± 4 maal de standaardafwijking. Na 6 iteraties in de outlier 

analyse zijn 47 boekhoudingen met uitschieters uit de dataset verwijderd waardoor de overige 

bedrijfsgegevens binnen de betrouwbaarheidsintervallen vielen.  

Vervolgens werden op basis van de parameterverdelingen nog een aantal extra criteria betreffende de 

dierenstapel opgelegd aan de dataselectie. Voor de gemiddeld aanwezige zeugen en vleesvarkens werd 

minimaal respectievelijk 20 en 50 dieren vereist. Ook zijn bedrijven met meer dan twee keer zoveel 

opfokzeugen als gewone zeugen uit de data verwijderd. Deze bedrijven zijn wellicht gespecialiseerd in de 

productie van opfokzeugen, breiden uit, of zijn aan het terugkomen van een ziekte of een ramp waardoor 
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hun economische toestand niet representatief is voor het gemiddeld Vlaams varkensbedrijf. Omwille van 

de representativiteit worden ook de bedrijven verwijderd die meer dan 40% van hun biggen verkopen. Na 

het opleggen van deze extra criteria bestaat de uiteindelijk beschouwde dataset uit 535 boekhoudingen 

van gesloten conventionele varkenshouderijen over de periode 2006-2015.  

4.3 Rendabiliteitsschema 

4.3.1 Rendabiliteitscriteria  

Een rendabiliteitsanalyse heeft tot doel om bedrijfseconomische prestaties van ondernemingen met 

diverse kengetallen te kwantificeren om deze dan te gebruiken voor vergelijkende analyses in tijd en 

ruimte. Bedrijfskengetallen maken het mogelijk voor een varkenshouder om zijn productie en 

performantie op te volgen en zijn productieniveau te vergelijken met het (gemiddelde) niveau van andere 

bedrijven. Bij het vergelijken met andere varkenshouderijen moet een landbouwer wel rekening houden 

met zijn bedrijfsspecifieke interne en externe omgeving. Factoren zoals bedrijfsgrootte, aanwezige 

genetica, het toegepaste wekensysteem en voeder zijn bij elk bedrijf verschillend (Van Thielen, 2007). 

Verder biedt het opvolgen van kengetallen de landbouwer ook de kans om de impact van bepaalde 

managementveranderingen in de tijd te beoordelen. 

De hiervoor reeds vermelde specificiteit van de landbouw, waar de productiefactoren arbeid, kapitaal en 

grond vaak in grote mate eigendom zijn van de landbouwer en zijn gezin, brengt met zich mee dat 

bedrijfsresultaten in de agrarische sector met andere rendabiliteitcriteria beoordeeld moeten worden dan 

resultaten in de industrie (Debergh, 1986). Bij industriële ondernemingen wordt kapitaal vaak voorzien 

door aandeelhouders en is arbeid een betaalde kost.  

Het al dan niet vergoeden van de eigen ingezette productiefactoren maakt het moeilijk om 

bedrijfsresultaten over de verschillende varkenshouderijen te vergelijken. Om abstractie te maken van de 

verschillen in het al dan niet vergoeden van de eigen factoren, wordt een (fictieve) kost aangerekend voor 

de factoren in eigendom. Zo wordt voor de familiale arbeid een fictief loon aangerekend evenredig met 

het aantal gepresteerde uren en conform de minimumuurlonen volgens het Nationaal Paritair Comité voor 

de land- en tuinbouw, verhoogd met de sociale lasten. Het geregistreerde fictieve loon in de LMN-data is 

eerder indicatief aangezien het exact bepalen van het aantal arbeidsuren vaak moeilijk is (Stuyck, 1982). 

Ook voor de eigen factoren grond en gebouwen is een normale vergoeding aangerekend van hetzij een 

aangerekende of betaalde pacht, hetzij een aangerekende rente op gebouwen in eigendom. 

Om de economische rendabiliteit van een landbouwbedrijf te kwantificeren, zijn er verschillende 

indicatoren ontwikkeld. De indicatoren verschillen van elkaar naargelang er rekening wordt gehouden met 

de vergoeding voor één of meerdere productiefactoren. Figuur 8 geeft een overzicht van de verschillende 

rendabiliteitscriteria en hun onderlinge relatie. De kengetallen bruto saldo (BS), bruto en netto 

toegevoegde waarde, factoropbrengsten en ondernemersinkomen houden geen rekening met de 

vergoeding voor eigen factoren. De criteria familiaal arbeidsinkomen (FAI) en netto-bedrijfsresultaat (NBR) 

maken wel gebruik van een aangerekende normale vergoeding voor één of meer eigen factoren.  
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Figuur 8: Rendabiliteitsschema - Bron: (Lauwers & Buysse, 2017) 

Aannames omtrent aangerekende pacht, rente, loon, afschrijvingsregimes, … leiden ertoe dat de 

informatie van indicatoren moeilijk te interpreteren is. Bij de verdere analyse dienen we daarom 

oordeelkundig na te gaan welke kengetallen we gebruiken en wat we concluderen. 

4.3.2 Rendabiliteitschema voor de Vlaamse varkenshouderij 

Tabel 3 geeft het rendabiliteitsschema, met de hierboven gedefinieerde criteria, schematisch weer voor 

het gemiddeld gesloten gangbare varkensbedrijf in 2015 op basis van de LMN-boekhoudingen. De 

resultaten zijn gewogen gemiddeldes over de volledige Vlaamse varkenssector en zijn uitgedrukt per 

bedrijf. Het gewogen aantal gemiddeld aanwezige zeugen (GAZ) bedraagt 180,45 per varkenshouderij in 

2015.  
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Tabel 3: Rendabiliteitsschema. Gewogen gemiddelde criteria over de volledige Vlaamse gesloten gangbare varkenshouderij 
(Gemiddeld 180,45 GAZ per bedrijf in 2015) (Opgemaakt o.b.v. LMN) 

 Per GAZ Per bedrijf 

+ Bruto-opbrengsten 2 655,01 481 981,65 

 
 

Verkochte biggen 89,08 23 064,41 

Verkochte jonge fokzeugen 3,61 790,5 

Verkochte zeugen 61,33 11 688,01 

Verkochte vleesvarkens 2 499,40 446 187,44 

Overige opbrengsten 1,59 251,29 

 - Variabele kosten 2 159,43 388 072,69 

 
 

Omzet en aanwas fokdieren 8,77 866,67 

Voederkosten biggen, fokdieren en vleesvarkens 1 926,59 345 687,33 

Energie 89,06 16 463,26 

Diergeneeskundige kosten 89,20 16 573,65 

KI 18,07 3 241,29 

Overige variabele kosten 27,74 5 240,49 

 = BRUTO SALDO (BS) 495,58 93 908,96 

 - Non-factor kosten 164,00 30 148,52 

 Mestafzet en heffing 48,83 10 213,49 

 
 

Kosten aan grond en gebouwen 52,31 9 322,74 

Kosten aan werktuigen 20,22 3 657,99 

Algemene kosten 20,74 3 396,63 

Overige vaste kosten 21,90 3 557,67 

 = BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE 331,58 63 760,44 

 - Afschrijvingen 221,30 45 875,80 

 
 

Afschrijvingen gebouwen 168,12 35 281,38 

Afschrijvingen machines en installaties 44,03 8 406,49 

Overige afschrijvingen 9,15 2 187,93 

 = NETTO TOEGEVOEGDE WAARDE 110,27 17 884,64 

   + Subsidies en premies 22,58 4 464,94 

   - Belastingen  2,96 534,00 

 = FACTOROPBRENGSTEN 129,90 21 815,58 

   - Betaalde pacht  0 0 

   - Betaalde intrest 0,03 5,6 

   - Betaalde lonen 1,16 161,04 

 = ONDERNEMERSINKOMEN 128,70 21 648,94 

   - Aangerekende pacht  0 0 

   - Aangerekende fictieve intrest 138,62 29 115,67 

 = FAMILIAAL ARBEIDSINKOMEN (FAI) -9,92 -7 466,73 

   - Aangerekende fictieve lonen 351,13 58 348,68 

 = NETTO BEDRIJFSRESULTAAT (NBR) -361,05 -65 815,41 

   + Afschrijvingen 221,30 45 875,80 

   + Aangerekende eigen productiefactoren 489,75 83 655,61 

 = CASH FLOW 350,01 67 524,74 

 

Het gemiddelde NBR voor de Vlaamse gesloten varkenshouderij is negatief voor het boekjaar 2015. Dit 

wijst erop dat het ondernemersinkomen onvoldoende is om de ingezette eigen productiefactoren grond, 

kapitaal en arbeid te vergoeden. De eigen productiefactoren zouden met andere woorden een betere 

vergoeding ontvangen bij alternatief gebruik. De verhouding tussen de werkelijke en de ideale vergoeding 

van de eigen productiefactoren wordt uitgedrukt met de profitability ratio. Bij een negatief NBR is deze 

rendabiliteitsratio kleiner dan 1. In 2015 is de gemiddelde winstgevendheidsverhouding gelijk aan 0,29, 

wat betekent dat minder dan 1/3e gehaald wordt van wat als een billijke vergoeding van eigen 

productiefactoren kan doorgaan. 



34 

Wegens de toenemende financiële risico’s op een bedrijf is het kapitaalsrendement steeds belangrijker als 

indicator voor de bedrijfsrendabiliteit. Dit kapitaalsrendement is een procentuele verhouding van het 

inkomen van het bedrijfskapitaal, welk het verschil is van de factoropbrengsten met de vergoedingen voor 

grond en arbeid, ten opzichte van het gemiddelde totale bedrijfsvermogen. Het kapitaalsrendement voor 

de gesloten Vlaamse varkenshouderij was gemiddeld -6,44% in 2015. 

4.3.3 Evoluties in de rendabiliteitscriteria 

Figuur 9 geeft de dalende evoluties weer van de rendabiliteitsindicatoren BS, FAI en NBR over de afgelopen 

jaren. In 2015 werd met -9,92 euro per GAZ voor het eerst gedurende het afgelopen decennium een 

negatief FAI genoteerd wat betekent dat de gemaakte kosten, exclusief de vergoeding van de eigen arbeid, 

hoger waren dan de gerealiseerde opbrengsten.  

 

 Figuur 9: Evolutie van het BS, FAI en NBR uitgedrukt per GAZ voor de periode 2006-2015 (Opgemaakt o.b.v. LMN 

De evolutie van het gemiddelde rendement of RTV, weergegeven in tabel 4 voor periode 2006-2015, 

vertoont grote gelijkenissen met het fluctuerende dalende verloop van het NBR per GAZ. Als verhouding 

van het NBR tot het totale passieve vermogen van een bedrijf, is het RTV dan ook sterk gerelateerd met 

het NBR. We kunnen stellen dat de gemiddelde bedrijfsresultaten afgelopen decennium het best waren in 

de boekjaren 2006, 2009 en 2012. 

Tabel 4: Gewogen gemiddelde rendabiliteit van het totale vermogen van een gesloten varkensbedrijf (Opgemaakt o.b.v. LMN) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RTV per bedrijf 9,00 -5,61 -0,82 0,33 -1,21 -3,28 -0,24 -3,62 -4,10 -6,44 

Deze algemene dalende tendens bij de rendabiliteitscriteria is het resultaat van gestegen opbrengsten, 

maar nog sterker toegenomen kosten. 

De gemiddelde opbrengst per GAZ steeg het afgelopen decennium met 15,29%. Dit is vooral te wijten aan 

grotere opbrengsten uit de verkoop van vleesvarkens, maar per GAZ zijn ook de gemiddelde opbrengsten 

uit de verkoop van biggen en fokdieren, de omzet en aanwas van fokdieren en de overige opbrengsten 

toegenomen. De hogere gerealiseerde opbrengsten uit de verkoop van vleesvarkens per GAZ zijn te 

verklaren door de toename in productiviteit van de zeugen. Doordat het aantal afgeleverde vleesvarkens 

per zeug van 17,48 in 2006 gestegen is tot 21,11 in 2015, zijn de opbrengsten uit verkochte vleesvarkens 

per GAZ gestegen met 13,66 %. 
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De gemiddelde totale kost per GAZ steeg 48,18% over de periode 2006-2015. De belangrijkste reden 

hiervoor is een stijging in variabele kosten per GAZ van 55,03% gedurende deze periode. Ook de vaste 

kosten en de vergoeding voor eigen arbeid zijn afgelopen decennium gestegen met resp. 65% en 12,7%. 

Vaste kosten blijven echter slechts 15% van de totale kosten per GAZ bepalen. Anno 2015 nemen de 

variabele kosten, welke voor ruim 85% bepaald worden door de krachtvoeders, ruim 70% van de totale 

bedrijfskosten in. De toegenomen kosten per GAZ worden dan ook voor een groot deel verklaard door de 

met 59,3% gestegen voederkosten. 

4.3.4 Spreiding van de rendabiliteitscriteria 

Door een grote variatie in de samenstellende componenten vertonen ook de rendabiliteitscriteria een 

grote spreiding van bedrijf tot bedrijf. Waar sommige gesloten varkenshouders in 2015 nog een positief 

NBR per GAZ realiseerden, waren er datzelfde boekjaar ook varkenshouders met een NBR dat lager dan     

-750 euro per GAZ lag.  

Dat bedrijfsprestaties sterk uiteenlopen blijkt ook uit een eenvoudige kwartielanalyse op basis van de RTV. 

Het kwartiel met de varkenshouderijen met de beste rendabiliteit realiseerde in 2015 een gemiddeld NBR 

dat ruim 450 euro per GAZ hoger ligt dan het slechtste kwartiel (resp. 20,88 en -502,97 euro per GAZ voor 

Q1 en Q4). Het verschil in variabele kosten tussen de vier kwartielen bedraagt nooit meer dan 100 euro 

per GAZ. De vaste kosten per GAZ vertonen een grotere spreiding (resp. 288,85 en 475,17 euro per GAZ 

voor Q1 en Q4). Ook langs de opbrengstzijde zijn er grote verschillen tussen de prestaties van de Vlaamse 

gesloten varkenshouderijen. De 25% beste bedrijven op vlak van RTV haalden in 2015 gemiddeld 15,6% 

meer bruto opbrengsten dan de varkenshouderijen uit het slechtste kwartiel (resp. 2976,94 en 2512,54 

euro per GAZ voor Q1 en Q4). Hoe zijn deze grote verschillen in bedrijfsprestaties te verklaren? Welke 

strategieën volgen de bedrijven die een beter bedrijfsresultaat behalen? 

4.4 Technisch-economische bedrijfsanalyse 

Om een beter inzicht te krijgen in de onderliggende kengetallen van behaalde rendabiliteitscriteria, wordt 

een beschrijvende bedrijfsanalyse uitgevoerd. Welke kengetallen liggen aan de basis van het 

rendabiliteitsschema van de Vlaamse varkenssector? Welke verbanden zijn er tussen de technisch-

economische kengetallen onderling? En wat zijn de relaties van deze kengetallen met het NBR per GAZ? 

De meest belangrijkste correlaties tussen de indicatoren worden besproken samen met enkele significante 

trends in de technisch-economische kengetallen.  

Resultaten bedrijfsanalyse  

Een exploratieve analyse van de AMS-gegevens naar kengetallen en hun onderlinge relatie levert 

onderstaande tabel als resultaat. De eerste kolom van tabel 5 geeft de waarden van de kengetallen weer 

als gewogen gemiddeldes over de geselecteerde LMN-boekhoudingen voor het boekjaar 2015. In de 

tweede kolom is de trendwaarde in deze kengetallen over de afgelopen 10 jaar afgebeeld. Een derde luik 

van de tabel schetst de correlatie tussen de technisch-economische kengetallen. Om de invloed van 

fluctuerende krachtvoeder- en varkensprijzen in de mate van het mogelijke te minimaliseren, wordt enkel 

de LMN-data van het meest recentst boekjaar in beschouwing genomen wordt bij het berekenen van de 

correlaties. De focus op één enkel boekjaar zorgt voor vrij veel niet-significanties, welke cursief worden 

weergegeven in de tabel. Dit weerhoudt ons niet om de meest belangrijke correlaties aan te duiden. De 

cellen in tabel 5 zijn gekleurd naargelang het significantieniveau van de correlatie: groen als   p < 0,001 , 

geel als 0,001 < p < 0,025 en oranje als 0,025 < p < 0,05. 
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Tabel 5: Technisch-economische kengetallen van de Vlaamse gesloten gangbare varkenshouderij (Opgemaakt o.b.v. LMN) 

Waarde 
kengetal 

2015 

Trendcoëff. 
berekend 

over.  
2006-2015 

Kengetal 1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

1
0

. 

1
1

. 

1
2

. 

1
3

. 

1
4

. 

1
5

. 

1
6

. 

1
7

. 

1
8

. 

1
9

. 

2
0

. 

180,45 2,6712 1. Aantal GAZ per bedrijf 1
                    

23,62 0,4186 
2. Productiegetal (aantal 
grootgebrachte biggen 
per zeug per jaar) 0

,2
7

6 

1
                   

2,12 0,0006 
3. Bedrijfsworpindex 
(aantal worpen per GAZ) 0

,1
6

9 

0
,7

0
1 

1
                  

15,36 0,1592 
4. Sterftepercentage 
biggen 0

,0
0

2 

-0
,0

5
0 

0
,1

0
9 

1
                 

3,32 0,0005 
5. Sterftepercentage 
vleesvarkens 0

,0
8

3 

-0
,1

3
2 

-0
,0

7
9 

0
,2

3
2 

1
                

8,59 0,2008 
6. Verkoop percentage 
biggen 0

,2
9

2 

0
,2

0
2 

0
,1

0
1 

0
,1

4
8 

0
,0

9
7 

1
               

46,15 0,1298 
7. 
Vervangingspercentage 
zeugen 0

,0
6

9 

-0
,0

1
8 

0
,0

1
1 

0
,0

1
3 

-0
,0

0
6 

0
,0

2
1 

1
              

25,67 -0,1714 
8. Lactatieperiode of 
speenleeftijd (dagen) -0

,2
8

0 

-0
,4

6
8 

-0
,3

5
0 

-0
,1

4
3 

0
,0

9
5 

0
,0

1
5 

-0
,2

5
3 

1
             

22,08 0,1211 
9. Opleggewicht biggen 
naar vleesvarkens (kg) 0

,0
2

8 

-0
,0

8
0 

-0
,0

5
8 

0
,0

3
6 

-0
,3

3
1 

-0
,0

6
5 

-0
,0

4
0 

-0
,0

0
1 

1
            

633,56 1,5117 
10. Dagelijkse groei 
vleesvarkens (gram) 0

,0
9

9 

0
,3

5
7 

0
,2

5
9 

-0
,1

1
6 

-0
,2

2
4 

-0
,0

6
7 

0
,0

7
0 

-0
,0

1
1 

-0
,0

0
9 

1
           

2,99 0,0078 
11. Voederconversie 
vleesvarkens -0

,0
4

4 

-0
,1

9
1 

-0
,1

4
1 

0
,0

2
8 

0
,1

2
9 

-0
,0

0
7 

0
,0

1
2 

-0
,0

1
4 

0
,3

0
1 

-0
,5

0
2 

1
          

29,32 -0,3296 
12. Hoeveelheid 
biggenvoeder per 
afgeleverde big (kg) 0

,1
1

3 

-0
,0

6
4 

0
,0

0
4 

0
,0

9
0 

-0
,0

1
7 

0
,0

0
4 

-0
,0

5
7 

0
,1

1
5 

0
,3

6
5 

0
,0

0
9 

0
,0

5
9 

1
         

1199,33 5,0012 
13. Hoeveelheid voeder 
aan fokdieren per GAZ 
(kg) 0

,0
4

2 

0
,2

5
2 

0
,0

9
8 

0
,0

1
4 

-0
,0

6
1 

-0
,0

1
6 

0
,1

1
1 

0
,0

0
7 

0
,1

4
0 

0
,1

6
7 

0
,0

0
8 

0
,0

2
5 

1
        

252,95 0,1159 

14. Hoeveelheid vlees- 
varkensvoeder per 
afgeleverd vleesvarken 
(kg) 

0
,0

6
4 

-0
,1

4
5 

-0
,0

8
4 

0
,0

2
4 

0
,1

4
7 

-0
,0

3
7 

0
,0

2
5 

0
,0

2
6 

0
,1

0
6 

-0
,1

8
7 

0
,6

9
3 

-0
,0

2
4 

-0
,0

0
5 

1
       

401,74 2,9586 
15. Prijs krachtvoeder big 
(euro per ton) -0

,0
3

9 

0
,1

4
1 

-0
,0

4
7 

-0
,0

1
0 

-0
,0

2
0 

-0
,0

0
2 

-0
,0

2
8 

-0
,1

0
5 

0
,0

8
1 

0
,0

6
1 

0
,0

0
2 

-0
,2

9
7 

0
,5

8
4 

-0
,0

1
5 

1
      

256,33 1,0145 
16. Prijs krachtvoeders 
zeugen (euro/ ton) 0
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Trends en correlaties bij technisch-economische kengetallen   

Door genetische vooruitgang is het productiegetal de afgelopen 10 jaar toegenomen met ruim 0,4 

grootgebrachte biggen per zeug per jaar tot gemiddeld 23,62 in 2015. Verwacht wordt dat het 

productiegetal bij gesloten varkenshouderijen nog zal stijgen door verdere genetische vooruitgang 

enerzijds en het reduceren van biggenuitval door bv. kraamstalmanagement anderzijds. Sommige 

gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven bereiken nu reeds een productiegetal van 30.  

Het productiegetal vertoont een significant negatieve correlatie met de voederconversie en het 

krachtvoederverbruik van vleesvarkens, alsook met de duur van de lactatieperiode. De nieuwe 

productievere genotypen gaan dus efficiënter om met voeder in de afmestingsfase en laten tevens toe om 

vroeger te spenen. Bij bedrijven die vroeger spenen is een hogere worpindex te verwachten. Het 

productiegetal is verder positief gecorreleerd met de dagelijkse groei van vleesvarkens wat erop wijst dat 

het streven naar een hoge productiviteit niet persé leidt tot het inboeten aan groeisnelheid. Met het oog 

op de biologische sector kunnen we dan ook stellen dat, in tegenstelling tot wat soms gevreesd wordt, een 

hoger productiegetal er niet noodzakelijk zal leiden tot een tragere groei.  

De speenleeftijd vertoont naast de negatieve correlatie met het productiegetal ook een negatief verband 

met het vervangingspercentage van de zeugen. Biggen jongen spenen resulteert dus in een hoger 

vervangingspercentage. In vergelijking met onze buurlanden is de lactatieperiode in Vlaanderen, met 

gemiddelde 25,67 dagen in 2015, kort. De EU vereist nochtans een minimale speenleeftijd van 28 dagen. 

Spenen vanaf 21 dagen is echter toegelaten in een gereinigd gespecialiseerd speenlokaal wanneer het 

welzijn of de gezondheid van biggen in het gedrang komt (Belgisch Staatsblad, KB van 15 mei 2003 

betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen). Voor de biologische varkensstrategie is 

de lactatieperiode wettelijk vastgelegd op minimaal 40 dagen (Europese Unie, Verordening (EG) Nr. 

889/2008, 2017). Gelet op de correlaties tussen de speenleeftijd enerzijds en het sterftepercentage bij 

biggen en voederverbruik anderzijds, biedt later spenen een garantie op minder biggensterfte, maar zal 

het voederverbruik per big en per zeug toenemen.  

Met bijna 3 kg krachtvoeder per kg gewichtstoename scoort de gesloten Vlaamse varkenshouderij qua 

voederconversie slechter dan de meeste buurlanden en dan de gespecialiseerde Vlaamse bedrijven. Deze 

gemiddelde voederconversie in de gesloten varkenssector is over de afgelopen 10 jaar niet significant 

gewijzigd (anova, p=0,881). Uit de correlaties blijkt dat een betere conversie bij vleesvarkens naast een 

betere dagelijkse groei, ook een lager voederverbruik met zich meebrengt. Tegenwoordig is de 

voederconversie in Vlaanderen hoog, waardoor het krachtvoederverbruik per vleesvarkens vrij hoog ligt 

in vergelijking met landen zoals Nederland, Groot-Brittannië en Ierland. In tegenstelling tot de 

vleesvarkens worden de Vlaamse zeugen met 1199 kg in 2015 wel scherp gevoed (InterPIG, 2017).  

Het gemiddelde opleggewicht van de biggen naar de vleesvarkensafdeling is anno 2015 gemiddeld 22,08 

kg en vertoont gedurende de periode 2006-2015 een significante toename (anova, p=0,006). Er is een 

negatieve correlatie tussen het opleggewicht en het sterftepercentage bij vleesvarkens. Het gewicht dat 

de biggen hebben wanneer ze naar de varkensafdeling transfereren is dan ook een bepalende factor voor 

de verdere groei als vleesvarken. Een gezonde uniforme toom van kwaliteitsvolle biggen biedt een betere 

garantie op een vlotte vleesvarkensproductie.  

Het aflevergewicht, welke in Vlaanderen anno 2015 gemiddeld 111,27 kg is, staat in verband met de 

perceptie omtrent berengeur, de actuele voederprijzen, het uiteindelijke doel van het varkensvlees en het 

gebruikte meerwekensysteem. Tevens houdt de varkenshouder best rekening met de toenemende 

voederconversie naar het slachtmoment toe. Door varkens in de laatste fase vaker te wegen en aandacht 
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te schenken aan het rantsoen, kan men beter plannen en halen meer varkens de bonus kwaliteit. Het 

aflevergewicht van de gangbare vleesvarkens is positief gecorreleerd met de gebruikte hoeveelheid 

krachtvoeder voor vleesvarkens tijdens het afmesten. Zwaardere biggen afleveren leidt bijgevolg tot 

hogere variabele kosten, wat de negatieve correlatie tussen aflevergewicht en NBR per GAZ verklaart.  

De gemiddelde krachtvoederprijzen vertonen afgelopen jaren een significante toename (anova,  

p<0.0001). De gemiddelde prijzen voor 2015 en de actuele marktprijsinformatie doen echter vermoeden 

dat de schommelende prijzen niet meer boven het niveau van 2014 gestegen zijn. Een ongepaarde t-test 

bevestigt dat de prijzen van biggenvoeder niet meer significant verschillen voor 2014 en 2015 (p=0,6845). 

Dit gaat niet op voor de prijzen van zeugen- en vleesvarkensvoeders (resp. p=0,0101 en p=0,0358). 

Doordat een varkenshouder als individu veelal geen invloed heeft op de marktprijs en deze gewoon moet 

aanvaarden, zijn er weinig significante correlaties tussen de voederprijzen en de beschouwde technische 

kengetallen. De voederprijzen vertonen enkel wat correlaties met de gebruikte hoeveelheid voeder door 

biggen, zeugen en vleesvarkens. Dit doet vermoeden dat varkenshouders naargelang de marktprijzen toch 

anders omspringen met het voeder om het verbruik wat te drukken.  

Door de invloed van de varkenscyclus schommelt de waarde van de verkochte vleesvarkens doorheen een 

boekjaar. Beschouwen we het economisch kengetal over de afgelopen 10 jaar, dan is er over de fluctuaties 

heen een significant stijgende regressie te zien, weergegeven in figuur 10. Beschouwen we de andere 

economische kengetallen, dan is er tevens een toename te merken in gemiddelde mestafzetkosten door 

fokdieren (jonge fokzeugen, jonge fokberen, zeugen en beren) uitgedrukt per GAZ en deze door 

vleesvarkens uitgedrukt per GAZ, alsook in de veeartskosten aan biggen uitgedrukt per GAZ. Deze laatste 

bedragen ruim 40 euro per zeug in 2015.  

 
Figuur 10: Werkelijk en regressieverloop van de waarde van de verkochte vleesvarkens (uitgedrukt in euro per kg) 

Veel technisch-economische kengetallen vertonen een significante correlatie met het behaalde NBR per 

GAZ. In vergelijking met het productiegetal heeft de bedrijfsworpindex een sterker positief verband met 

het NBR per GAZ. Biedt het streven naar een grotere worpindex, en dus het streven naar meer worpen per 

zeug per jaar, een groter economisch potentieel dan het streven naar een hoger productiegetal? Verder is 

het NBR per GAZ negatief gecorreleerd met het sterftepercentage bij biggen en vleesvarkens, het 

opleggewicht, de voederconversie, het voederverbruik en de prijzen van het krachtvoeder. 

4.5 Gewicht van de technisch-economische kengetallen 

Uit de correlatieanalyse bleek er samenhang te zijn tussen het gerealiseerde NBR per GAZ en een groot 

aantal technisch-economische kengetallen. Maar in welke mate beïnvloedt elk van deze 

bedrijfsparameters nu het bedrijfsresultaat van een gangbaar varkensbedrijf? Om de relatie tussen de 

verschillende technisch-economische kengetallen en het bedrijfsresultaat te onderzoeken, wordt een 

lineaire regressiemodel opgesteld. Enkel het meest recentste boekjaar wordt in beschouwing genomen 
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omdat een lineaire regressie vereist dat observaties voor elke variabele onafhankelijk zijn van elkaar. Dit 

wil zeggen dat geregistreerde bedrijfsgegevens slechts 1 keer per bedrijf gemeten mogen zijn. Lineaire 

regressie is met andere woorden ongeschikt om onderzoeksgegevens te analyseren waarbij bedrijven 

herhaaldelijk in de tijd zijn gemeten. 

Om na te gaan in welke mate het NBR per GAZ gerelateerd is aan een technisch-economisch kengetal, 

rekening houdend met de invloed van de andere bedrijfsparameters, voeren we een meervoudige lineaire 

regressie analyse uit met alle kengetallen die gerelateerd zijn aan de varkensproductie als onafhankelijke 

voorspellers voor de uitkomstvariabele NBR per GAZ. Van de beschouwde bedrijfsparameters blijken 17 

onafhankelijke voorspellers een significante relatie te hebben met het gerealiseerde NBR per GAZ.  

Het resultaat van het lineaire regressie analyse is weergegeven in tabel 6 waarbij de verschillende 

parameters gesorteerd zijn volgens de absolute grootte van hun regressiegewicht. Dit regressiemodel 

heeft een R² of proportie verklaarde variantie van 87,89%, maar toch moeten we hier kritisch over zijn. 

Voor de geselecteerde data geven deze 17 onafhankelijke kengetallen een vrij goede voorspelling van het 

gemiddelde NBR per GAZ. Dit model is niet te veralgemenen voor andere bedrijfsdata, maar het kan wel 

een indicatie geven van de meest belangrijke kengetallen voor een goede rendabiliteit binnen de Vlaamse 

varkenssector.  

 Tabel 6: Geschatte parameters in lineair regressie model ter voorspelling van NBR per GAZ (Opgemaakt o.b.v. LMN) 

 

De worpindex, het productiegetal en het gemiddeld gewicht van de verkochte vleesvarkens hebben het 

grootste positieve gewicht op het gerealiseerde NBR per GAZ. De bedrijfsparameters met de sterkste 

negatieve invloed op het bedrijfsresultaat zijn de voederconversie van vleesvarkens, het sterftepercentage 

van vleesvarkens en de kosten aan kunstmatige inseminatie.  

Uit het regressiemodel blijkt tevens dat, rekening houdend met de andere onafhankelijke variabelen, een 

toename van één eenheid afschrijving per GAZ zou resulteren in daling van het NBR per GAZ met meer 

dan één eenheid. Analoog resulteert een toename in kosten aan kunstmatige inseminatie per GAZ in een 

relatief grotere afname van het NBR per GAZ. Het NBR per GAZ neemt tevens af als het voederverbruik 

per GAZ toeneemt, maar niet deze afname is relatief kleiner dan de toename. Dit is te verklaren doordat 

bij toenemend voederverbruik tevens andere kengetallen zoals de dagelijkse groei en productiviteit 

beïnvloed wordt. 

Label DF 
Parameter 
estimate 

Standard 
error 

t Value Pr > |t| 

Intercept 1 -444.89152 190.68711 -2.33 0.0200 
Bedrijfsworpindex 1 151.84867 38.37542 3.96 <.0001 
Voederconversie vleesvarkens (%) 1 -90.92801 20.56832 -4.42 <.0001 
Aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar 1 23.83870 3.78822 6.29 <.0001 
Sterftepercentage vleesvarkens (%) 1 -16.73900 3.05387 -5.48 <.0001 
Gemiddeld gewicht verkochte vleesvarkens (kg) 1 4.39841 1.44621 3.04 0.0025 
Kosten aan kunstmatige inseminatie per GAZ 1 -3.04067 0.67533 -4.50 <.0001 
Percentage verkochte biggen 1 1.76932 0.90519 1.95 0.0492 
Afschrijvingen werkinstallaties per GAZ 1 -1.61684 0.21770 -7.43 <.0001 
Afschrijvingen gebouwen per GAZ 1 -1.33746 0.06333 -21.12 <.0001 
Mestafzettingskosten en heffingen per GAZ 1 -1.18188 0.12872 -9.18 <.0001 
Kosten aan grond en gebouwen per GAZ 1 -1.17354 0.19596 -5.99 <.0001 
Totale dierenartskosten uitgedrukt per GAZ 1 -1.04392 0.17528 -5.96 <.0001 
Fictief betaalde lonen per GAZ 1 -1.01000 0.05021 -20.12 <.0001 
Voederkosten aan biggen per GAZ 1 -0.91651 0.04336 -11.42 <.0001 
Voederkosten aan vleesvarkens per GAZ 1 -0.79330 0.04082 -19.43 <.0001 
Waarde verkochte vleesvarkens per GAZ 1 0.59468 0.03099 19.19 <.0001 
Voederkosten aan fokdieren per GAZ 1 -0.28403 0.12606 -2.25 0.0247 
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4.6 Besluit 

Binnen de Vlaamse gesloten varkenshouderij is het gemiddelde NBR per GAZ reeds verschillende jaren 

negatief. Het gemiddelde resultaat in 2015 bedroeg -361,05 euro per GAZ wat zich reflecteerde in een 

negatieve rendabiliteit van het totale vermogen van gemiddeld -6,44% in 2015. Door verschillen in 

technische en economische kengetallen binnen de sector, slagen sommige bedrijven er toch in betere 

rendabiliteitscriteria te behalen. Zo realiseerde het kwartiel van de varkenshouders met de beste 

bedrijfsrendabiliteit in 2015 een gemiddeld NBR dat ruim 450 euro per GAZ hoger ligt dan de 25% slechts 

scorende bedrijven op vlak van rendabiliteit.  

Uit het exploratief onderzoek op basis van de geselecteerde LMN-gegevens blijken veel technisch-

economische kengetallen significant gecorreleerd te zijn met het gerealiseerde bedrijfsresultaat per GAZ. 

Zo hebben de krachtvoederprijzen, die tot 2014 een stijgende tendens vertonen, een sterke negatieve 

correlatie met het NBR per GAZ. Als prijsnemer heeft de landbouwer zelf weinig invloed op de 

voederprijzen. Wat varkenshouders wel kunnen doen om hun bedrijfsresultaat te verbeteren, is inzetten 

op een hogere worpindex, een lagere voederconversie, een beter productiegetal of een kleiner 

sterftepercentage bij vleesvarkens. Anno 2015 noteerde de Vlaamse gesloten varkenshouderij een 

gemiddelde bedrijfsindex van 2,12 en een productiegetal van 23,62 grootgebrachte biggen per zeug per 

jaar. Deze kengetallen hebben de grootste positieve invloed op het behaalde bedrijfsresultaat per GAZ. 

Ook het belang van de voederconversie is niet te onderschatten. Voederkosten maken een aandeel van 

87,5% uit van de totale variabele kosten. Het verbeteren van de voederconversie biedt potentieel om de 

kosten aan krachtvoeder te drukken en bijgevolg een beter NBR per GAZ te realiseren. Verder zijn ook het 

sterftepercentage bij biggen en vleesvarkens, die in 2015 respectievelijk 15,36% en 3,32% bedragen, sterk 

negatief gecorreleerd zijn met het NBR per GAZ.  

Tevens bestaan er veel correlaties tussen de technisch-economische kengetallen onderling. Zo is het 

productiegetal negatief gecorreleerd met de voederconversie, het voederverbruik en de lactatieperiode. 

De lactatieperiode op zich vertoont dan weer een negatieve relatie met het vervangingspercentage van 

de zeugen. Later spenen biedt dus opportuniteiten om zeugen minder te vervangen. Later spenen 

resulteert ook in een lager sterftepercentage bij biggen en een hoger voederverbruik per big en zeug. De 

sterfte bij vleesvarkens is te reduceren door een hoger opleggewicht van de biggen naar de 

vleesvarkensafdeling te hanteren.  

Welke strategieën kunnen Vlaamse varkenshouders nastreven om, rekening houdend met de correlaties 

tussen de kengetallen, een beter bedrijfsresultaat te realiseren? Is het aangewezen om het productiegetal 

verder te verhogen? Moet de voederconversie verbeterd worden? Vertonen bedrijven die de 

kostenleiderschapsstrategie nastreven effectief lagere voederkosten? Is dit te wijten aan een betere 

voederconversie? In welke technisch-economische kengetallen verschillen de bedrijven die de 

differentiatiestrategie volgen? Deze onderzoeksvragen komen aan bod in het volgende hoofdstuk.  
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HOOFDSTUK 5: RETROSPECTIEVE ANALYSE VAN KOSTENCOMPETITIVITEIT EN 

PRIJSDIFFERENTIATIE 

Uit hoofdstuk 3 bleek de Vlaamse varkenshouder verschillende strategische opties te hebben. Een bedrijf 

kan één van de Porter strategieën nastreven of kan kiezen voor een bedrijfsspecifieke strategie rond bv. 

afzet of samenwerking. Omdat het succes van deze laatste strategieën meestal sterk afhankelijk is van de 

specifieke bedrijfsomgeving, sluiten we ons in dit hoofdstuk aan te sluiten bij de werken van Porter. In dit 

retrospectief onderzoek ligt de focus op de algemeen voorkomende kostenleiderschapsstrategie en de 

strategie van prijsdifferentiatie. Veel varkenshouders trachten in de moeilijke marktsituatie een zo goed 

mogelijk bedrijfsresultaat te realiseren door hun productiekosten in de mate van het mogelijke te drukken. 

Sommige bedrijfsleiders gaan op zoek naar een manier om zich te onderscheiden van collega 

varkenshouders en zo een betere prijs te ontvangen.  

Om te achterhalen wat het succes bepaalt van beide Porter strategieën, analyseren we op basis van de 

LMN-data hoe de kostencompetitieve bedrijven er precies uit zien en welke kengetallen aan de basis liggen 

van een prijsdifferentiatie. Ondanks dat de stuck-in-the-middle strategie minder enthousiast onthaald 

werd in de literatuur, beschouwen we ook het tegelijk nastreven van beide Porter strategieën. 

5.1 Kostenleiderschapsstrategie 

Het succes van Porters kostenleiderschapsstrategie binnen de Vlaamse varkenshouderij is met een aantal 

prominente onderzoeksvragen te beoordelen. Resulteren lagere kosten per zeug in een hoger 

bedrijfsresultaat? Welke technisch-economische kengetallen liggen aan de basis van lagere kosten? Het 

reduceren van welke kostenpost heeft de grootste invloed op het NBR? 

De totale kosten op een varkensbedrijf zijn de som van de variabele kosten, de vaste kosten en de 

vergoeding voor de eigen productiefactoren. Om het effect van bedrijfsgrootte uit te schakelen en tevens 

nauwer aan te sluiten bij Porters definitie van kostenleiderschap, worden de totale kosten beschouwd per 

afgeleverde kg vleesvarken. Omdat bepaalde bedrijven meer biggen verkopen dan andere, en dit tot een 

verkeerde interpretatie van de kosten per afgeleverde kg vleesvarken zou leiden, worden de totale 

bedrijfskosten hier gecorrigeerd met de opbrengsten uit de verkoop van biggen. Om die reden wordt ook 

de waardeverandering van omzet en aanwas afgetrokken van de totale bedrijfskosten. Dusdanig wordt 

per varkensbedrijf een parameter bekomen die de kostencompetitiviteit weergeeft van het bedrijf, of 

m.a.w. hoeveel netto kosten er gemaakt worden per kg vleesvarken dat door dat bedrijf wordt afgeleverd. 

De spreiding van de totale kost per afgeleverde kg vleesvarken wordt weergegeven in figuur 11. De 

indicator voor de kostencompetitiviteit vertoont elk boekjaar grote verschillen van bedrijf tot bedrijf. Zo 

zijn er in 2015 bedrijven die slechts 1 euro kosten maken per kg afgeleverd vleesvarken, terwijl andere 

bedrijven meer dan 1,50 euro aan kosten hebben. De gemiddelde kost per afgeleverde kg vleesvarken is 

afgelopen decennium gestegen, maar deze stijging vlakt af. 

Om het succes van de kostencompetitiviteit te beoordelen, worden de varkenshouderijen met een 

kwartielanalyse voor elk boekjaar afzonderlijk ingedeeld in vier even grote groepen op basis van de 

bedrijfskosten per afgeleverde kg vleesvarken. De polynomiale trendregressies van de kwartielen, die ook 

toegevoegd zijn aan figuur 11, geven de afvlakkende toename van kosten per kg afgeleverd vleesvarken 

weer. 
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Figuur 11: Kwartielregressie van kosten per afgeleverde kg vleesvarken over de periode 2006-2015 (Opgemaakt o.b.v. LMN) 

Het kwartiel van bedrijven met de laagste kosten per kg afgeleverd varkensvlees heeft zowel de laagste 

variabele kosten als de laagste vaste kosten. Hoge vaste kosten kunnen niet worden gecompenseerd door 

lagere variabele kosten.  

Per bedrijf zijn vaste kosten jaar na jaar vrij constant. De totale kosten per bedrijf fluctueren naargelang 

de variabele kosten op het bedrijf. Door de sterk positief significante correlatie tussen de kost per kg 

afgeleverd vleesvarken en de krachtvoederprijs voor biggen, zeugen en vleesvarkens (resp. 0,50 

(p<0,0001), 0,61 (p<0,0001) en 0,62 (p<0,0001)), toont de globale evolutie van de totale kosten per kg 

afgeleverd vleesvarken een vrij gelijkaardig verloop aan de prijsevoluties van de krachtvoeders. Net als de 

krachtvoeders, zijn de totale kosten per kg afgeleverd vleesvarken afgelopen jaren toegenomen tot een 

maximum van gemiddeld 1,30 euro per kg afgeleverd varkensproduct in de boekjaren 2012 en 2013. 

Doordat de fluctuaties in de marktprijzen van krachtvoeders voor elk bedrijf dezelfde zijn, kennen de 

bedrijfskosten per kg afgeleverd vleesvarken ook relatief analoge evoluties. Hierdoor zijn het vaak dezelfde 

bedrijven die terugkomen in één bepaald kwartiel. Kijkend naar de samenstelling van de kwartielen, blijken 

bepaalde varkenshouders er dus in te slagen om systematisch minder kosten per kg afgeleverd vleesvarken 

te maken dan hun collega’s.  

Uit de kwartielanalyse blijken bedrijven met lagere kosten per kg afgeleverd varkensvlees betere 

bedrijfsresultaten te halen. Zoals figuur 12 aantoont is het gerealiseerde NBR per GAZ elk jaar het grootst 

bij het kwartiel met bedrijven met de laagste kosten per kg afgeleverd varkensvlees. Anno 2015 bedraagt 

het gemiddelde bedrijfsresultaat in de vier kwartielen respectievelijk -35,72, -202,71, -345,71 en -654,19 

euro per GAZ. 

Jaartal 
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Figuur 12: Verloop van gewogen gemiddeld NBR per GAZ per kwartiel o.b.v. totale kosten per kg afgeleverd vleesvarken 
(Opgemaakt o.b.v. LMN) 

Leidt de kostenleiderschapsstrategie dan effectief tot een beter bedrijfsresultaat? Een Pearson Correlatie 

test tussen de kosten per afgeleverde kg vleesvarken en het bedrijfsresultaat duidt alvast op een sterke 

negatieve relatie tussen beide parameters. Over alle beschouwde boekjaren heen bedraagt de 

correlatiecoëfficiënt -0,823 (p<0,0001). Deze significante negatieve tendens is ook terug te zien op de 

scatterplot in figuur 13. Het streven naar de kostenleiderschapspositie blijkt dus potentieel te bieden voor 

de Vlaamse varkenshouder.  

 
Figuur 13: Scatterplot van NBR per GAZ i.f.v. de totale kosten per afgeleverde kg vleesvarken (Opgemaakt o.b.v. LMN) 
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Beschouwen we de correlaties tussen de kosten per afgeleverde kg vleesvarken en het bedrijfsresultaat 

voor elk boekjaar afzonderlijk, dan valt op dat de correlatie in de goede boekjaren kleiner is. Net zoals in 

de beschrijvende analyse van hoofdstuk 4 valt op basis van figuur 12 af te leiden dat de jaren 2006, 2008, 

2009 en 2012 de betere boekjaren waren op vlak van bedrijfsresultaten. In deze boekjaren zijn de 

correlaties tussen de kosten per afgeleverde kg vleesvarken en het NBR per GAZ beduidend kleiner dan de 

andere boekjaren. Zo bedraagt de correlatie in 2012 -0.762 (p<0,0001), waar deze in 2015 -0,834 

(p<0,0001) was. Dit weerspiegelt zich ook in figuur 13. De blauwe bollen, welke de goede jaren 2008 en 

2012 voorstellen, liggen niet enkel hoger dan de paarse bollen van 2010, maar ze vormen tevens een 

vlakkere lijn. We kunnen dus concluderen dat de verschillen in kostencompetitiviteit tijdens de slechte 

jaren meer uitgesproken zijn dan tijdens de goede jaren. 

Hoe kan een bedrijf nu kostencompetitief zijn? Varkenshouders kunnen zowel variabele kosten als vaste 

kosten trachten te drukken. Zoals eerder vermeld hebben de meest kostencompetitieve bedrijven zowel 

de laagste variabele kosten als de laagste vaste kosten. Het kwartiel met beste bedrijven maakt zowel in 

het kraamhok, als in de batterij als in de vleesvarkensafdeling de minste variabele kosten.  

Om de reden te achterhalen waarom de kosten per afgeleverde kg vleesvarken zo verschillen van bedrijf 

tot bedrijf, worden de technisch-economische kengetallen van vier kwartielen met elkaar vergeleken over 

de periode 2006-2015. Op deze manier wordt duidelijk wat de belangrijkste kengetallen zijn die de 

kostencompetitiviteit van een varkensbedrijf bepalen. 

Jaarlijks scoren de bedrijven met de laagste kosten per afgeleverde kg vleesvarken het beste op vlak van 

aantal levend geboren biggen per zeug per jaar. Met gemiddeld 29,11 levend geboren biggen per zeug per 

jaar noteerde in dit kwartiel ruin 3 levende biggen per zeug meer in 2014 dan de 25,66 in het kwartiel met 

de hoogste kosten per kg afgeleverd vleesvarken. Ondanks een hogere biggensterfte (resp. 16,38% en 

14,93% voor Q1 en Q4 in 2014), is het gemiddeld productiegetal bij de meest kostencompetitieve 

bedrijven elk jaar het hoogst. Zo bracht dit kwartiel in 2014 bijna 3 biggen per zeug meer groot dan het 

kwartiel met de meeste kosten per afgeleverde kg vleesvarken (resp. 24,35 en 21,45 voor Q1 en Q4). 

Gedurende de periode 2006-2015 zijn het aantal GAZ en de gemiddelde speenleeftijd van de biggen niet 

systematisch beter in één bepaald kwartiel. Dit doet vermoeden dat de kostencompetitiviteit van een 

bedrijf slechts in mindere mate bepaald wordt door de bedrijfsgrootte en de lactatieperiode. Een Pearson 

Correlatie test bevestigt het aantal aanwezige zeugen en de lactatieperiode voor geen enkel boekjaar 

significant gecorreleerd zijn met de kosten per kg afgeleverd vleesvarken. De meest kostencompetitieve 

bedrijven zijn dus niet per se de bedrijven die het meest hebben ingezet op schaalvergroting.  

Het meest kostencompetitieve kwartiel levert door een systematisch hoger productiegetal meer 

vleesvarkens per GAZ af. De krachtvoederkosten per GAZ voor het afmesten van vleesvarkens zijn dan 

hoger ook voor deze gesloten bedrijven (resp. 1378,84 en 1237,18 euro per GAZ voor Q1 en Q4). 

Uitgedrukt per kg afgeleverd varkensvlees is de kost aan krachtvoeder voor vleesvarkens bij de meest 

kostencompetitieve bedrijven echter lager door een betere technische performantie op vlak van 

voederconversie. Zoals figuur 14 weergeeft is de voederconversie het best bij de twee kwartielen met de 

meest kostencompetitieve bedrijven. Door het verschil in voederconversie gebruikt het kwartiel met de 

minste kosten per kg afgeleverd varkensvlees beduidend minder krachtvoeder per vleesvarken (resp. 

251,83 kg en 278,02 kg voor Q1 en Q4). Omdat voederkosten een groot aandeel innemen van de totale 

kosten op een varkensbedrijf, ligt het verschil in voederconversie, en daarmee het verschil in totale 

voederverbruik, mee aan de basis van het verschil in kostencompetitiviteit tussen bedrijven. 
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Figuur 14: Verloop van de voederconversie over de periode 2006-2015 per kwartiel obv kosten per kg afgeleverd vleesvarken 
(Opgemaakt o.b.v. LMN) 

Welke kost heeft de grootste invloed op de kostencompetitiviteit van een varkensbedrijf? Met een 

Pearson Correlation Test op alle geselecteerde LMN data zijn alle correlaties tussen de verschillende 

soorten kosten op een varkensbedrijf en de indicator voor de kostencompetitiviteit berekend. De 

significante correlaties zijn weergegeven in tabel 7. In het algemeen vertonen de totale variabele kosten 

(0,45 (p<0,0001)) een sterkere positieve relatie met het aantal kosten per afgeleverde kg vleesvarken dan 

de vaste kosten (0,29 (p<0,0001)). 

Tabel 7: Pearson Correlatie Coëfficiënten tussen de verschillende kostposten en de totale kosten per kg afgeleverd varkensvlees 

(Opgemaakt o.b.v. LMN) 

 

Wil een varkenshouder kostencompetitief zijn in de varkenssector, dan kan hij dus best inzetten op het 

reduceren van voeder- en energiekosten. Tevens heeft het investeren in gebouwen, en de daaruit 

volgende afschrijvingen en fictieve interesten, een grote invloed op de uiteindelijke kost per afgeleverde 

kg vleesvarken. 

Pearson Correlation Coefficients, N = 535 

 
Kosten per afgeleverde kg 

vleesvarken 
p-waarde 

Kosten per afgeleverde kg vleesvarken  1,00000   
Krachtvoeder aan vleesvarkens per GAZ  0,54030  < 0,0001  
Krachtvoeder aan fokdieren per GAZ 0,39329 < 0,0001  
Krachtvoeder aan biggen per GAZ  0,31291  < 0,0001  
Energiekosten voor verwarming per GAZ 0,30820 < 0,0001  
Andere energiekosten per GAZ 0,30131 < 0,0001  
Afschrijvingen van gebouwen per GAZ 0,25904  < 0,0001  
Fictieve interest op gebouwen per GAZ  0,21631 < 0,0001  
Kosten aan werktuigen per GAZ 0,20373 < 0,0001  
Afschrijvingen van werkinstallaties per GAZ  0,17534 < 0,0001  
Fictieve interest op werkinstallaties per GAZ 0,17191  < 0,0001  
Kosten aan kunstmatige inseminatie per GAZ 0,16177  0,0002  
Kosten aan mestafzet per GAZ 0,15339  0,0004  
Kosten aan gebouwen per GAZ 0,08965 0,0382 
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Als som van het opgenomen voeder en de vermorsing, is het totale voederverbruik op verschillende 

manieren te reduceren. Het morsen van voeder is een pure kost die beperkt kan worden via een goede 

opslag van voeder, de beschikbaarheid van water en een goede afstelling van voederbakken. Een correcte 

afstelling van een voederbak hangt af van de soort voederbak en het soort voeder. Als vuistregel wordt 

aangenomen dat voederbakken niet onnodig vol hoeven te zitten zodat dieren het voeder niet morsen en 

het voeder niet te lang blijft liggen om smaakverlies te voorkomen. Andere opties om voederkosten te 

reduceren zijn bv. streven naar een betere voederconversie of inspelen op de nutriëntenbehoeften. Door 

bv. met twee drachtvoeders te werken naargelang de leeftijd van de zeugen en de grootte van hun toom, 

wordt een goede productie en voederefficiëntie gestimuleerd. Dragende zeugen beter voeden heeft 

tevens directe positieve gevolgen op de prestaties van de dieren in de kraamstal en de vitaliteit van de 

biggen. Dure (biggen)voeders te lang gebruiken resulteert niet meer in een betere groei, maar gaat ten 

koste van de rendabiliteit.  

Opties voor Vlaamse landbouwers om de energiekosten te drukken situeren zich op vlak van transport, 

duurzame energie of bedrijfseigen maatregelen (Kramer et al., 2006). Door transport beter af te stellen, 

zijn kilometers, en energie, te besparen. Op vlak van duurzame maatregelen kan de varkenshouder 

inzetten op warmteopslag of op de productie van biogas. De overige opties betreffen een betere 

stalisolatie, automatisering, natuurlijke ventilatie of dimensionering van mechanische ventilatie. Ook door 

bv. dimmers op de biggenlampen te plaatsen is relatief veel energie te besparen. Hoe dan ook, een cruciale 

eerste stap om energiekosten op een duurzame wijze te reduceren is het bewust worden van de prijs van 

energie en hoe energie het best ingezet wordt. 

5.2 Prijsdifferentiatie 

De tweede generieke strategie van Porter, de differentiatiestrategie, lijkt minder uitgesproken voor te 

komen binnen de Vlaamse varkenshouderij dan de kostenleiderschapsstrategie. Uit onze analyse blijkt 

echter dat prijsdifferentiatie weldegelijk voorkomt in de gesloten varkenssector.  

Als individuele landbouwer heeft de Vlaamse varkenshouder weinig invloed op de gangbare marktprijs van 

varkens. Toch verschillen de opbrengsten per kg afgeleverd varkensvlees sterk van bedrijf tot bedrijf. 

Gemiddeld werd in 2015 een totale opbrengst van 1,17 euro per kg afgeleverd vleesvarken gehaald, maar 

sommige varkenshouders hadden een opbrengst van 1,42 euro per kg, terwijl anderen slechts 0,94 euro 

per kg realiseerden. De eigenlijke verkoopprijs kan de varkenshouder als prijsnemer moeilijk beïnvloeden. 

Factoren die wel bepalend zijn voor het grote verschil in gerealiseerde opbrengsten per kg afgeleverd 

varkensvlees zijn het aantal verkochte en aangekochte biggen bij de productie, de waarde van de 

verkochte biggen en de kwaliteit van de afgeleverde vleesvarkens.  

De mate waarin een bedrijf slaagt om een hogere kwaliteit te geven aan de voortgebrachte vleesvarkens 

en zo hogere prijs te krijgen voor de afgeleverde vleesvarkens ten opzichte van de gemiddelde prijs op de 

markt, wordt uitgedrukt met de ratio price premium. Deze verhouding, ook wel meerprijs genaamd, wordt 

berekend door het marktaandeel qua omzet te delen door het marktaandeel qua afgezette eenheden 

(Jeffery , 2010). Hier wordt de meerprijs per bedrijf voor elk boekjaar als volgt berekend:  

𝑃𝑟𝑖𝑗𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 =  
     

𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑓𝑔𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑙𝑒𝑒𝑠𝑣𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛 𝑜𝑝 ℎ𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓
𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑓𝑔𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑙𝑒𝑒𝑠𝑣𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑙𝑜𝑡𝑒𝑛 𝑉𝑙𝑎𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡

    

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑣𝑙𝑒𝑒𝑠𝑣𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑝 ℎ𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑣𝑙𝑒𝑒𝑠𝑣𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑙𝑜𝑡𝑒𝑛 𝑉𝑙𝑎𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡
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Voortvloeiend uit de definitie schommelt een prijspremium steeds rond de waarde 1. Zoals te zien in figuur 

15, die voor elk varkensbedrijf het prijspremium per afgeleverd vleesvarken weergeeft, is de gemiddelde 

meerprijs over de volledige sector voor elk boekjaar dan ook bij benadering 1. Op bedrijfsniveau is er wel 

een grote verscheidenheid op vlak van gerealiseerde prijspremiums terug te vinden. Zo noteerden 

sommige bedrijven in 2015 een negatief prijspremium lager dan 0,90, terwijl andere varkenshouders er in 

slaagden een prijspremie tot 20% toe te voegen aan hun afgeleverde vleesvarkens.  

 
Figuur 15: Scatterplot van de gerealiseerde meerprijzen per jaar (Opgemaakt o.b.v. LMN) 

Een prijspremium van 1,20 betekent dat het bedrijf voor een vleesvarken 20% meer opbrengsten ontvangt 

dan wat het gemiddeld varkensbedrijf op de markt ontvangt voor datzelfde vleesvarken. Een prijspremium 

van 0,85 daarentegen betekent dat het bedrijf zijn vleesvarkens verkoopt met 15% korting in vergelijking 

met de gemiddelde verkoopwaarde in de sector. Dit verschil in prijspremium is een gevolg van een 

verschillen in gepercipieerde kwaliteitswaarde van de afgeleverde vleesvarkens. 

Om te achterhalen wat het succes van een goede prijsdifferentiatiestrategie bepaalt, wordt opnieuw een 

kwartielanalyse uitgevoerd. De beschouwde LMN-data wordt hierbij per boekjaar ingedeeld in vier 

kwartielen op basis van het prijspremium.  

Uit de samenstelling van de kwartielen valt opnieuw op dat veel bedrijven jaar na jaar terugkomen in 

hetzelfde kwartiel. Bepaalde varkenshouders slagen er dus in om systematisch meer kwalitatieve varkens 

op de markt te brengen en zo een grotere meerprijs te realiseren dan hun collega varkenshouders.  

Een goed prijspremium realiseren, helpt de varkenshouder betere opbrengsten en een beter 

bedrijfsresultaat te halen. De correlatie van het prijspremium met de opbrengst per GAZ en het NBR per 

GAZ is significant positief (resp. 0,14 (p < 0,0001) en 0,21 (p < 0,0001)). 

Aangezien de opbrengsten per GAZ niet enkel bepaald worden door het prijspremium, maar ook afhangen 

van het aantal verkochte biggen, de waarde van de verkochte biggen, de omzet en aanwas, overige 

opbrengsten en de technische kengetallen op het bedrijf, leidt het beste prijspremium niet noodzakelijk 

tot het beste bedrijfsresultaat. Uit de kwartielanalyse blijkt dat de 25% bedrijven met het beste 

prijspremium niet elk jaar het hoogste NBR per GAZ hebben. Zo haalde het kwartiel met de bedrijven met 

het beste prijspremium in 2015 een lager bedrijfsresultaat per GAZ dan het tweede beste kwartiel (resp. -

374,90 en -306,81 euro per GAZ voor Q1 en Q2). 
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Om de technisch-economische kengetallen te achterhalen die bepalend zijn voor de meerprijs van een 

varkensbedrijf, vergelijken we de gewogen gemiddelde technisch-economische kengetallen per kwartiel. 

Bij de meeste kengetallen zijn geen significante verschillen tussen de kwartielen waar te nemen. Enkel qua 

opleggewicht en afleverstrategie onderscheiden de kwartielen zich significant van elkaar. Bij de bedrijven 

met het beste prijspremium is het opleggewicht van de biggen naar de vleesvarkensafdeling is elk jaar het 

laagst en is het gemiddelde aflevergewicht van de vleesvarkens systematisch het grootst. In 2015 was het 

gemiddelde aflevergewicht bij de vier kwartielen respectievelijk 108,73 kg, 110,70 kg, 111,07 kg en 113,76 

kg. Ook de verkoopwaarde van de afgeleverde vleesvarkens is telkens het hoogst bij het kwartiel met het 

beste prijspremium. De kwartielen met de beste en slechtste prijspremiums kregen in 2015 respectievelijk 

1,21 en 1,19 euro per kg voor hun vleesvarkens. 

5.3 Kostencompetitiviteit en prijsdifferentiatie 

Uit voorgaande kwartielanalyses bleken kostencompetitieve bedrijven jaar na jaar het beste NBR per GAZ 

te noteren. Het kwartiel met de bedrijven met het beste prijspremium daarentegen realiseerden niet elk 

jaar het beste NBR per GAZ. Ook is de positieve correlatie tussen de kosten per afgeleverde kg vleesvarken 

en het NBR per GAZ in absolute waarden groter dan de positieve correlatie tussen het prijspremium en 

het NBR per GAZ. De strategie van kostenleiderschap biedt dus meer potentieel om een goed 

bedrijfsresultaat te halen dan de prijsdifferentiatiestrategie. Wat als de Vlaamse gesloten varkenshouder 

nu streeft én lage kosten én een goed prijspremium?  

Porter duidde dat een bedrijf meerdere generieke strategieën tegelijk kan beogen, maar om niet stuck-in-

the-middle te geraken en niet alles als ‘net niet’ te ervaren, focust een bedrijf zich beter op één bepaalde 

strategie. Geldt dit ook voor Vlaamse varkenshouders? Loont het om te streven naar zowel lage kosten 

per kg afgeleverd varkensvlees als naar een hoog prijspremium? Is een combinatie van kostenleiderschap 

en prijsdifferentiatie aan te raden? 

De gemiddelde kosten per afgeleverde kg vleesvarken en het gemiddelde prijspremium over de periode 

van 2006 tot en met 2015 bedragen respectievelijk 1,29 euro per kg en 0,99. Over alle beschouwde LMN-

data is er een kleine, maar significante negatieve correlatie tussen de kosten per afgeleverde kg 

vleesvarken en het prijspremium van een varkenshouderij (-0,09 (p=0,0429)). Mikken op een prijspremium 

leidt dus tot een reductie in bedrijfskosten per kg afgeleverd product. Deze negatieve trend over alle 

varkensbedrijven heen is weergegeven op figuur 16. 
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Figuur 16: Scatterplot van kosten per kg afgeleverd vleesvarken i.f.v. prijspremium (Opgemaakt o.b.v. LMN) 

Hoe slagen sommige varkenshouders er in om met lage kosten per kg afgeleverd varkensvlees een hoog 

prijspremium te creëren terwijl een goed prijspremium voor andere varkenshouders hogere kosten per kg 

product met zich meebrengt?  

Om het succes van de combinatie van kostencompetitiviteit en prijsdifferentiatie te beoordelen, gaan we 

dieper in op de relatie tussen beide strategieën. Op basis van de bedrijven die gedurende de periode van 

2006-2015 elk boekjaar voorkomen in de eigen selectie van LMN-data, werden 5 bedrijven gekozen die 

een duidelijk patroon vertonen in hun evolutie van beide Porterstrategieën doorheen de tijd. Figuur 17 

geeft de evoluties op vlak van kostencompetitiviteit en prijsdifferentiatie weer vanaf 2009. Tabel 8 beval 

enkele gewogen gemiddeldes als samenvattende gegevens van deze panelbedrijven. 

Tabel 8: Gemiddelde gegevens van de 5 panelbedrijven over de periode 2009-2015 (Opgemaakt o.b.v. LMN) 

 

Tabel 8 bevestigt de conclusies uit de kwartielanalyses. Lagere kosten per afgeleverde kg vleesvarken 

leiden in het algemeen tot een beter bedrijfsresultaat per GAZ. Het beste prijspremium biedt daarentegen 

niet altijd de garantie op het beste NBR per GAZ.  

De vijf panelbedrijven elk tot een ander segment van figuur 16. Bedrijf A heeft hoge gemiddelde kosten, 

maar een laag prijspremium. Bedrijf E is net andersom: lage gemiddelde kosten en een hoog prijspremium. 

Lage kosten per kg afgeleverd varkensvlees en een lage gemiddelde meerprijs zijn bij bedrijf C terug te 

vinden. Ten opzichte van bedrijf B realiseert bedrijf B een hoger prijspremium, maar maakt hij hiervoor 

meer kosten per afgeleverde kg vleesvarken. We kunnen dus stellen dat de relatie tussen het behaalde 

prijspremium en de gemaakte kosten per kg afgeleverde vleesvarkens, ondanks de licht negatieve 

correlatie over alle boekhoudkundige data heen, sterk afhankelijk is van de bedrijfsspecifieke situatie.  

 Gemiddelde kost per 
kg afgeleverd vlees 

Gemiddeld 
prijspremium 

Aantal GAZ 
Gemiddeld NBR per 

GAZ 

Bedrijf A 1,480 0,957 164,92 -502,335 
Bedrijf B 1,345 1,046 148,31 -119,899 
Bedrijf C 1,234 0,964 114,02 -14,562 
Bedrijf D 1,128 1,065 161,97 234,509 
Bedrijf E 1,294 1,053 205,01 -93,186 
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Figuur 17: Evolutie van kostencompetitiviteit en prijspremium bij 5 panelbedrijven over de jaren 2009-2015 heen 

Figuur 17 geeft een sterke indicatie dat de strategieën kostencompetitiviteit en prijsdifferentiatie 

langdurig blijven bestaan. De 5 panelbedrijven blijven namelijk vrij goed in een bepaald segment van de 

figuur liggen. Eens een bedrijf een beter prijspremium of lagere kosten haalt dan collega’s landbouwers, is 

dit de jaren nadien ook veelal het geval. Dit werd ook reeds duidelijk uit de samenstelling van de 

uitgevoerde kwartielanalyses.  

Voor elk panelbedrijven is de kost per afgeleverde kg vleesvarken het grootst bij de boekjaren 2012 en 

2013. Deze zijn niet toevallig ook de jaren met de duurste marktprijzen van krachtvoeders. Opnieuw een 

indicatie dat voederkosten een sterke invloed hebben op de kostencompetitiviteit van een varkensbedrijf. 

De tot 2014 sterk gestegen voederprijzen brengen voor elk van de panelbedrijven met zich mee dat de 

kosten per kg afgeleverd varkensvlees toegenomen zijn. Er zijn echter twee verschillende trends te 

onderscheiden, elk weergegeven in een deel van figuur 17. Sommige varkenshouderijen, zoals bedrijven 

A, B en C, evolueerden de voorbije jaren naar hogere kosten per afgeleverde kg vleesvarken zonder hierbij 

een beter prijspremium per afgeleverd vleesvarken te bekomen. Deze bedrijven worden geconfronteerd 

met de sterkste daling in het bedrijfsresultaat per GAZ. Andere bedrijven, zoals D en E in dit panel, kunnen 

met de toegenomen kosten een hoger prijspremium bedingen waardoor het NBR per GAZ relatief minder 

sterk daalt. 
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Van de 5 panelbedrijven lijkt bedrijf D op basis van zijn evolutie in kostencompetitiviteit, prijspremium en 

gerealiseerde NBR per GAZ het best op weg om op een duurzame manier een goed bedrijfsresultaat te 

behalen. Bedrijf D evolueert naar een beter prijspremium en kan hierbij, relatief gezien ten opzichte van 

de andere panelbedrijven, zijn kosten beter drukken. Vergelijken we bedrijf D met de resultaten van de 

bedrijfsanalyse uit hoofdstuk 4, dan is deze varkenshouderij kleiner dan het Vlaamse gemiddelde. 

Gedurende de periode 2009-2015 daalde het aantal GAZ op bedrijf D van ruim 170 naar zo’n 145 

aanwezige zeugen. Verder is het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar op dit bedrijf groter dan 

het productiegetal op een doorsnee varkensbedrijf. Hierdoor is ook de jaarlijkse worpindex van bedrijf D 

hoog. Qua sterfte bij vleesvarkens scoort dit bedrijf met zo’n 5% slechter dan het gemiddelde in de 

Vlaamse sector. Desondanks worden er, door het hoger productiegetal, meer vleesvarkens afgeleverd per 

GAZ. Het hoge productiegetal brengt bij bedrijf D ook hogere voederkosten per GAZ met zich mee ten 

opzichte van het gemiddeld Vlaams gesloten varkensbedrijf. Uitgedrukt per kg afgeleverd vleesvarken is 

bedrijf D echter meer kostencompetitief doordat de vleesvarkens op bedrijf D een beter voederconversie 

hebben en doordat er per GAZ meer vleesvarkens worden afgeleverd waardoor de voederkosten over een 

groter aflevergewicht verspreid worden. 

Moet elke gesloten varkenshouder dan inzetten op het verhogen van het productiegetal en het reduceren 

van de voederconversie? Kan men, als men het aantal GAZ inperkt, andere kengetallen verbeteren om 

alsnog een beter bedrijfsresultaat te halen? Met een eenvoudig simulatiemodel in Excel wordt in volgend 

hoofdstuk een indicatie gegeven van de impact van strategische beslissingen zoals deze. 

Waar situeren biologische varkenshouders zich ten opzichte van hun gangbare collega’s op vlak van 

kostencompetitiviteit en prijsdifferentiatie? Aangezien biologische productiekosten een veelvoud zijn van 

de kosten in de gangbare sector, gaan biologische varkenshouders op zoek naar een erg hoog prijspremium 

om de hoge kosten in de mate van het mogelijke te compenseren. Verwacht wordt dan ook dat biologische 

varkenshouderijen zich ver in de rechterbovenhoek buiten het bereik van figuur 17 zouden bevinden. Leidt 

deze biologische positie qua kosten en prijspremium tot een rendabel bedrijfsresultaat? Met behulp van 

een simulatiemodel wordt in hoofdstuk 7 een indicatie gegeven van de rendabiliteit van de huidige 

biologische varkenshouderij. Zijn bio varkens reeds rendabel in de huidige gekende vorm? Of zal het voor 

de biologische varkenshouderij een uitdaging worden om de productiekosten gradueel te drukken zonder 

het prijspremium hierbij erg te laten dalen? Hoe groot moet het gerealiseerde prijspremium per biologisch 

varken zijn om de hogere biologische productiekosten te compenseren? 

5.4 Besluit 

Uit de kwartielanalyses en de correlaties met het NBR per GAZ valt af te leiden dat de kostenleiders een 

grotere garantie hebben op een goed bedrijfsresultaat dan de bedrijven met een goed prijspremium.  

Kostenleiderschapsstrategie  

Het kwartiel met de meest kostencompetitieve bedrijven vertoont elk boekjaar het grootste gemiddelde 

NBR per GAZ. Porters kostenleiderschapsstrategie biedt dus zeker potentieel voor de Vlaamse 

varkenshouders om een beter bedrijfsresultaat te noteren. Verschillen in kostencompetitiviteit laten 

varkenshouders toe zich te onderscheiden van collega’s op bedrijfseconomisch vlak. Het effect van 

verschillen in kostencompetitiviteit komt nog meer tot uiting tijdens slechte boekjaren dan in goede jaren. 

Het verschil in NBR per GAZ tussen varkenshouders met een goede en een slechte kostencompetitiviteit, 

is in de slechte boekjaren namelijk nog groter. In de goede boekjaren benaderen de kostenleiders en de 

bedrijven met hoge kosten per kg afgeleverd varkensvlees elkaar beter op vlak van NBR per GAZ.   
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Om via kostenminimalisatie een beter bedrijfsresultaat te realiseren, zit het grootste potentieel in de 

krachtvoederkosten. Met 87,5% van de variabele kosten zijn de voederkosten de voornaamste kostenpost 

op een varkensbedrijf. Minder voeder vermorsen, de voederconversie verbeteren of inspelen op de 

nutriëntenbehoeftes kan dan ook een groot verschil veroorzaken op bedrijfseconomisch vlak. 

Uit de analyse blijkt dat de meest kostencompetitieve bedrijven de beste voederconversie hebben. 

Hierdoor realiseren ze de laagste kosten per kg afgeleverd vleesvarken. Het kwartiel met de meest 

kostencompetitieve bedrijven wordt tevens gekenmerkt door een productiegetal die jaarlijks bijna 3 

biggen per zeug per jaar beter is dan het productiegetal bij de 25% slechts presterende bedrijven op vlak 

van kosten per kg afgeleverd product. Door de goede kostencompetitiviteit, in combinatie met de hoge 

productiviteit, noteren de meest kostencompetitieve bedrijven elk jaar het hoogste NBR per GAZ. 

Prijsdifferentiatiestrategie  

De jaarlijkse spreiding op vlak van prijsdifferentiatie tussen de bedrijven in de gangbare varkenssector is 

groot. Bepaalde bedrijven halen een prijspremium van 1,20 terwijl andere varkenshouderijen rond de 0,90 

blijven hangen. Het realiseren van een goed prijspremium draagt bij tot een beter NBR per GAZ, maar het 

halen van het beste prijspremium biedt geen garantie om elk jaar het beste bedrijfsresultaat te halen.  

Stuck-in-the-middle strategie  

Wat als een Vlaamse gesloten varkenshouder zowel kostenleiderschap als prijsdifferentiatie nastreeft? 

Over alle boekhoudkundige LMN-gegevens heen is de kost per afgeleverde kg vleesvarken en het 

prijspremium op een varkensbedrijf licht negatief gecorreleerd. Betekent deze correlatie dan dat het 

gemiddeld prijspremium per bedrijf gedaald is voorbije jaren omdat de kosten per afgeleverde kg 

vleesvarken het afgelopen decennium toegenomen zijn?  Op basis van 5 bestudeerde panelbedrijven blijkt 

dit niet het geval te zijn. Sommige bedrijven slaagden er in om hun prijspremium over de periode 2006-

2015 te verbeteren ondanks de toename in kosten per kg afgeleverd product. Uit deze bedrijven blijkt dat 

het mogelijk is om met een vermindering in aantal GAZ een beter bedrijfsresultaat per GAZ te realiseren 

door een betere voederconversie en een betere productiviteit te scoren dan gemiddeld. 
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HOOFDSTUK 6: PROSPECTIEVE ANALYSE VAN NICHE STRATEGIEËN 

Met een eigen gemaakt simulatiemodel onderzoeken we de impact van strategische beslissingen of 

managementwijzigingen op de rendabiliteitscriteria van een varkensbedrijf. Hoe evolueert het 

bedrijfsresultaat bij een hoger aflevergewicht? Streeft een varkenshouder best naar een betere 

voederconversie of naar een hoger productiegetal? Welk effect heeft een reductie van 10% in 

energiekosten op de rendabiliteit van een varkensbedrijf? Als beslissingsondersteunende tool laat dit 

model dus toe om prospectief onderzoek uit te voeren naar het succes van specifieke bedrijfsstrategieën. 

Op basis van historische evoluties in de beschouwde LMN-data en kwalitatieve informatie over de 

biologische varkenssector is het ook mogelijk om met het model de rendabiliteit voor een toekomstige 

situatie en de rendabiliteit voor de biologische productiestrategie door te rekenen.  

6.1 Het model  

Het model, weergegeven in figuur 18, is opgebouwd in Excel en berekent rendabiliteitscriteria in een 

gangbare situatie, een toekomstige gangbare situatie en een biologische situatie. Het model vereist een 

aantal kengetallen als input. Standaard wordt voor elke situatie een niet te wijzigen input voorgesteld. De 

standaard inputwaarden van situatie 1 zijn gebaseerd op de, in hoofdstuk 4 berekende, gemiddelde 

technisch-economische kengetallen van de Vlaamse gesloten varkenshouderij in 2015. De input van 

situatie 2 wordt berekend op basis van het gekozen simulatiejaar bovenaan de kolom van situatie 2. Op 

basis van de trendregressies in de LMN-data over de periode 2006-2015 passen de inputwaarden in de 

blauwe cellen zich automatisch aan naar het gekozen jaar. Voor situatie 3 is de standaard input gebaseerd 

op de verworven kwalitatieve informatie en de bestaande literatuur omtrent de biologische sector. Om de 

rendabiliteit bij andere inputwaarden te simuleren, en zo de impact van strategische wijzigingen te 

achterhalen, kunnen nieuwe kengetallen ingevuld worden in de groene kolommen.  

 
Figuur 18: Print screen van input van het Excel model dat invloed van bedrijfsstrategieën op rendabiliteitscriteria bepaald 
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Op basis van de inputgegevens simuleert het model per situatie twee rendabiliteitsschema’s die in de 

output zowel per GAZ als per bedrijf uitgedrukt worden. Een voorbeeld van een output wordt gegeven in 

figuur 19. Het eerste rendabiliteitsschema per situatie wordt berekend op basis van de standaard input in 

de bruine cellen. De criteria van het tweede schema per situatie geven hetzelfde resultaat weer, tenzij er 

aanpassingen zijn aangebracht in de groene inputcellen. Onderaan de output zijn de verschillen tussen de 

rendabiliteitsschema’s berekend. Deze verschillen geven een indicatie van de impact van een aanpassing 

in technisch-economische kengetallen op de rendabiliteitscriteria van een varkensbedrijf.  

Figuur 19: Print screen van output van het Excel model dat invloed van bedrijfsstrategieën op rendabiliteitscriteria bepaald 

Uit de analyse in hoofdstukken 4 en 5 werd duidelijk dat veel technisch-economische kengetallen 

gecorreleerd zijn. Om het resultaat communicatief te houden, neemt het model slechts een minderheid 

van de correlaties in beschouwing. Verder worden ook een aantal veronderstellingen gemaakt omtrent 

kosten, opbrengsten en rendementen. Krachtvoeders worden verondersteld volledig aangekocht te 

worden en factorkosten worden nul verondersteld. Tevens wordt geen rekening gehouden met subsidies 

en belastingen. Om conform het AMS te werken, wordt er gerekend met een rentevoet van 5%. 

Er werd dus gekozen voor een eerder beperkt Excel-model dat op basis van de richtwaarden en een LMN-

boekhoudanalyse rendabiliteitscriteria berekent voor 3 specifieke situaties. Deze methode levert bijgevolg 

geen exacte resultaten, maar helpt wel om een aantal in vraag gestelde aspecten al dan niet te bevestigen 

en indicaties te geven over de invloed van wijzigingen in bepaalde kengetallen.  
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6.2 Modelsimulaties 

Verificatie van het simulatiemodel 

Het model is te verifiëren door de rendabiliteitscriteria uit tabel 3 te vergelijken met de gesimuleerde 

rendabiliteitscriteria voor een varkensbedrijf bij een input bestaande uit de gemiddelde technisch-

economische kengetallen van de LMN-gegevens van 2015. De gemiddelde kengetallen voor de gangbare 

gesloten varkenshouderij werden in de eerste kolom van tabel 5 in hoofdstuk 4 gegeven. Geven we deze 

cijfers mee als input met het model, dan simuleert het model de output dit weergegeven is op de print 

screen in figuur 19. Daar zien we in de kolom van ‘situatie nr. 1’ dat een varkensbedrijf met de gemiddelde 

kengetallen een NBR zou realiseren van -373,61 euro per GAZ. We zien dat alle het NBR per GAZ en alle 

andere gesimuleerde rendabiliteitscriteria vrij goed aanleunen bij deze uit tabel 3.  

Met de huidige trends richting 2025   

In hoofdstuk 4 werd de tendens bij een aantal kengetallen besproken. De tweede kolom van tabel 5 gaf 

de regressiecoëfficiënt van deze evoluties over de periode 2006-2015 weer. Trekken we deze evoluties 

door naar het boekjaar 2025, zou het aantal aanwezige zeugen toegenomen zijn tot ruim 190 en het 

productiegetal gestegen zijn tot 27,58 grootgebrachte biggen per zeug per jaar. Ook het sterftepercentage 

bij vleesvarkens wordt beter. De voederconversie daarentegen stijgt tot 3,1 kg voeder per kg varkensgroei. 

In 2025 zouden vleesvarkens ook afgeleverd worden aan een hoger gewicht, maar zullen biggen vroeger 

gespeend worden.  

Door hogere opbrengsten uit de verkoop van vleesvarkens per GAZ is de gesimuleerde bruto-opbrengst in 

2025 bijna 1000 euro per GAZ beter. Meer dieren per zeug, het hoger aflevergewicht van vleesvarkens en 

de mindere voederconversie resulteren wel in meer voederverbruik. Samen met de sterk stijgende trend 

in voederprijzen brengt dit met zich mee dat variabele kosten in 2025 bijna 1400 euro per GAZ hoger zijn. 

Op basis van de trends geeft het model aan dat het BS 478,62 euro per GAZ lager zou liggen dan het BS in 

2015. Met -717,10 euro per GAZ is het uiteindelijke NBR per GAZ geen 478,62 euro per GAZ maar 356,20 

euro per GAZ slechter dan het criterium anno 2015 doordat afschrijvingen en onderhoudskosten per GAZ 

in 2025 lager zouden zijn volgens de trends. 

Het lijkt echter weinig plausibel dat de marktprijzen van mengvoeders de stijgende trend effectief zullen 

volgen. De krachtvoederprijzen zijn sinds 2014 vrij stabiel op een constant hoog niveau gebleven. Voeren 

we een nieuwe simulatie uit voor een bedrijf dat de hierboven vermelde technische kengetallen behaalt, 

maar dat het krachtvoeder kan kopen aan de marktprijzen van 2015, dan zullen de bruto-opbrengsten 

dezelfde blijven en zullen de variabele kosten slechts 325 euro per GAZ hoger liggen in 2025 dan de 

uitgangssituatie van 2015. Dit resulteert in een BS en een NBR dat in 2025 respectievelijk 587,07 en 709,49 

euro per GAZ hoger zouden liggen dan de gesimuleerde criteria in 2015. Als de krachtvoederprijzen in 2025 

dezelfde zouden zijn als die in 2015, dan zou de Vlaamse gesloten varkenshouder dus opnieuw een positief 

NBR per GAZ realiseren van 348,59 euro per GAZ op voorwaarde dat de trendregressies in de kengetallen 

over de periode 2006-2015 zich effectief zullen voortzetten. Met de trendregressies en de voederprijzen 

anno 2015 wordt voorspeld dat het NBR per GAZ voor het eerst weer positief zou zijn in boekjaar 2020. 

Effecten van de verwachte toename in productiegetal  

Verwacht wordt dat het productiegetal in de gesloten varkenshouderij naar het voorbeeld van de Vlaamse 

fokkerij gaat stijgen richting de 30 grootgebrachte biggen per zeug. Welk effect heeft het verder 

verbeteren van de productiviteit van de zeugen?  



56 

Verhogen we het productiegetal in de modelinput van de fictieve basissituatie naar 25,98, dan stijgt de 

bruto-opbrengst per GAZ met 11,40% doordat er per GAZ meer vleesvarkens worden afgeleverd. Wegens 

extra voederkosten per GAZ nemen ook de variabele kosten per GAZ toe met 8,95% waardoor een 10% 

beter productiegetal uiteindelijk resulteert in een bruto saldo dat 115 euro per GAZ beter is. Met meer 

grootgebrachte biggen per zeug per jaar moeten er ook meer biggenplaatsen op het bedrijf aanwezig zijn 

waardoor de onderhoudskosten en afschrijvingen per zeug toenemen. Het betere bruto saldo wordt 

slechts beperkt geneutraliseerd door deze bijkomende kosten waardoor het uiteindelijke NBR per GAZ nog 

steeds 80 euro beter is. Met andere woorden, een 10% hoger productiegetal resulteert anno 2015 in een 

NBR van -277,17 euro per GAZ in plaats van een NBR van -360,90 euro per GAZ.  

Opnieuw moeten we hier kritisch zijn. Door de eenvoud van het model werd in deze analyse abstractie 

gemaakt van veel correlaties tussen technische-economische kengetallen. In realiteit zal een hoger 

productiegetal leiden tot hogere kosten per GAZ aan geneeskunde, mestafzet, voeder, … Een hogere 

productiviteit brengt meestal ook meer heterogene biggentomen en consequenties op vlak van 

management, arbeid en stalcapaciteit met zich mee. Een hoger productiegetal zorgt dan ook niet op elk 

bedrijf voor een hoger bruto saldo. Een algemeen toepasbare strategie die wel altijd tot een betere 

rendabiliteit leidt is de productiviteit verhogen door het aantal verliesdagen te reduceren. Minder dagen 

leegstand en kortere cycli resulteren in lagere kosten per GAZ en hogere bruto saldi. 

Invloed van een betere voederconversie  

Voederkosten spelen een niet te onderschatten grote rol op het bedrijfsresultaat. Leidt een kleine 

verbetering in voederconversie tot een groot gevolg op bedrijfseconomisch vlak? Uit de vergelijking van 

de uitgangssituatie met een voederconversie van 2,99 en de aangepaste situatie met een voederconversie 

van 2,89, valt te besluiten dat een reductie van 0,1 in voederconversie resulteert in een toename van het 

NBR per GAZ. In dit specifieke geval steeg het NBR met 45,59 euro te verhogen tot -315,31 euro per GAZ.  

Een reductie in voederconversie van 0,1 zorgt dat een vleesvarken in z’n afmestperiode ongeveer 9 kg 

minder krachtvoeder verbruikt. Tegen de huidige marktprijs anno 2018 van 230 euro per ton (Bio'Or, 2018) 

maakt dit al snel een verschil van 2,07 euro per vleesvarken. Als zeugen 23 vleesvarkens per jaar afleveren 

veroorzaakt de betere voederconversie een stijging in het NBR per GAZ van 47,61 euro.  

In tegenstelling tot hogere productiegetallen geeft een betere voederconversie wel op elk bedrijf garantie 

op betere bruto saldi. Een verbetering in voederconversie heeft namelijk weinig invloed op de kosten per 

GAZ aan geneeskunde, mestafzet, … en de homogeniteit van de biggentomen. Recente jaren werd sterk 

ingezet op de reductie van voederconversie, maar de evolutie in dit kengetal over de periode 2006-2015 

verraadt dat het niet eenvoudig is om de voederefficiëntie te wijzigen. Een reductie van 0,1 in de 

voederconversie zal dan ook wellicht niet voor elk bedrijf weggelegd zijn de komende jaren.  

Impact van een bewuster energiemanagement   

De energiekosten bedragen slechts een minderheid van de totale kosten op een varkensbedrijf. De kosten 

aan energie bedroegen in 2015 gemiddeld 89,06 euro per GAZ. Energiekosten zijn slechts een kleine 

variabele kostenpost en hun correlatie met het NBR is minder sterk dan de correlatie tussen het NBR en 

de voederkosten. Bijgevolg is te verwachten dat een verbetering in energie-efficiëntie een minder grote 

impact zal hebben op het bedrijfsresultaat dan het verbeteren van de voederefficiëntie. Volgens 

inschatting zou een besparing van 10% op energiekosten wel makkelijk te bekomen zijn door een betere 

afstelling van ventilatie en verwarmingsapparatuur, het gebruik van dimmers, …  
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Uit het model blijkt dat 10% lagere energiekosten slechts leidt tot een verbetering in het NBR per GAZ van 

6,02%. Het effect op het NBR per GAZ zal in de praktijk wellicht nog kleiner zijn aangezien een bewuster 

energiemanagement ook hogere vaste kosten ten gevolge van de investeringen met zich mee zal brengen.  

Interactie tussen kostenleiderschap en differentiatie  

Als voornaamste drivers van de totale kosten per afgeleverde kg vleesvarken en het gerealiseerde 

prijspremium, zijn de voederkosten en de waarde van de afgeleverde vleesvarkens belangrijke kengetallen 

voor een varkensbedrijf. Met het model werd onderzocht hoeveel voeder een varkenshouder bij een 

gelijkblijvend NBR per GAZ meer mag verbruiken als hij erin slaagt om zijn vleesvarkens 10% duurder te 

verkopen.  

In de uitgangssituatie van het model staat de verkoopprijs van vleesvarkens standaard ingesteld op 1,20 

euro per kg afgeleverd vleesvarken. Om hetzelfde NBR per GAZ te realiseren mag een varkenshouder die 

aan 1,32 euro per kg kan verkopen 320,53 kg krachtvoeder gebruiken i.p.v. de standaard ingestelde 266,68 

kg. Slaagt een varkenshouder er m.a.w. in om de waarde van zijn vleesvarkens 10% te verbeteren zonder 

het voederverbruik per vleesvarken 20,19% te laten toenemen, zal hij een beter NBR per GAZ realiseren. 

Andere kengetallen worden bij deze simulaties constant verondersteld. 

6.3 Elasticiteit van kengetallen 

Met het model zijn we ook in staat om de elasticiteit in te schatten van de technisch-economische 

kengetallen. De elasticiteit van een bepaalde parameter beschrijft hoe sterk het NBR per GAZ reageert op 

een procentuele verandering van het kengetal. De elasticiteit van een kengetal wordt gedefinieerd als:  

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑁𝐵𝑅 𝑝𝑒𝑟 𝐺𝐴𝑍

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑛𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙
 

Met het model is de gesimuleerde elasticiteit te bepalen door het verschil in NBR per GAZ waar te nemen 

wanneer een standaard ingevuld kengetal bij ‘situatie nr. 1’ met 1% beter wordt. We beschouwen hier 

enkel de elasticiteit van de kengetallen die het grootste gewicht bleken te hebben op het NBR per GAZ. Uit 

een meervoudige lineaire regressieanalyse bleken de worpindex, het productiegetal en het aflevergewicht 

de grootste positieve invloed te hebben op het NBR per GAZ. De kengetallen met de meest negatieve 

invloed op het NBR per GAZ waren de voederconversie van vleesvarkens en het sterftepercentage van 

vleesvarkens. Tabel 9 geeft een overzicht van de elasticiteiten van deze kengetallen.  

Tabel 9: Elasticiteit van de kengetallen met de grootste invloed op het NBR per GAZ 

 Elasticiteit 

Bedrijfsworpindex 2,116 

Voederconversie vleesvarkens (%) 23,777 

Aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar 25,474 

Sterftepercentage vleesvarkens (%) 0,094 

Gemiddeld gewicht verkochte vleesvarkens (kg) 1,435 

Op basis van het opgestelde simulatiemodel blijkt een hoger productiegetal het grootste effect te hebben 

op het gerealiseerde NBR per GAZ. Ook de elasticiteit van de voederconversie is groot. Een kleine 

verbetering in één van beide kengetallen kan een uitvergroot effect hebben het netto bedrijfsresultaat. 

Dit wordt ook wel het hefboomeffect genoemd.   
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6.4 Beperkingen van het simulatiemodel 

De grootste beperking van dit simulatiemodel is dat niet alle correlaties tussen de kengetallen op een 

varkenshouderij in rekening gebracht worden. Tevens zijn de veronderstellingen dat alle krachtvoeders 

aangekocht worden en dat er geen betaalde factorkosten zijn, beperkingen aan dit rekenkundig model. 

Het model is opgebouwd op basis van gemiddelde waarden uit de Vlaamse varkenssector en gegevens uit 

de praktijk. Er wordt geen rekening gehouden met de bedrijfscontext van varkenshouders. Welke 

mogelijkheden biedt de omgeving qua afzet? Zijn er nabije mogelijkheden om mest goedkoop af te zetten? 

In welke staat zijn de varkensstallen? Zijn er jongvolwassenen in huis die kunnen helpen bij de productie? 

In realiteit zijn de sterk uiteenlopende inkomens van varkenshouders sterk afhankelijk van de 

bedrijfscontext. 

Een andere beperking zijn wij als gebruiker. De output van een model is namelijk maar zo goed als de input 

dat de gebruiker erin steekt. In elke simulatie worden aannames gemaakt door slechts bepaalde 

kengetallen te doen wijzigen, waardoor de uitkomst van het model sterk afhankelijk is van de input. 

6.5 Besluit 

Op basis van de trendregressies in de LMN-data over de periode 2006-2015 wordt met een eigen opgesteld 

Excel-model voorspeld dat de gemiddelde Vlaamse gesloten varkenshouder vanaf 2020 opnieuw een 

positief NBR per GAZ zou realiseren op voorwaarde dat de marktprijzen van de krachtvoeders op het 

prijsniveau van 2015 blijven. De vraag rest of de beschouwde trends in kengetallen zich effectief zullen 

voortzetten de komende jaren. 

Een wel te verwachten trend is de toename in productiegetal. Het model duidt dat een beter 

productiegetal resulteert in een significant verbeterde NBR per GAZ. Het simulatiemodel houdt echter 

geen rekening met het feit dat een hogere productiviteit ook consequenties heeft voor de homogeniteit 

van de biggentomen, de arbeid, het management en de stalcapaciteit. Het is dan ook maar de vraag of een 

stijging in productiegetal eenduidige betere bedrijfsresultaten zal voortbrengen.  

Het verbeteren van de voederconversie, wat niet eenvoudig blijkt te zijn, biedt ondanks een lagere 

elasticiteit dan misschien wel meer perspectieven voor de Vlaamse varkenshouder. Krachtvoederkosten 

zijn grootste post van de diverse soorten kosten op een varkensbedrijf en zijn het sterkst gecorreleerd zijn 

met het NBR per GAZ. Een kleine verbetering in voederefficiëntie kan bijgevolg een sterk hefboomeffect 

hebben op het bedrijfseconomisch resultaat van een gesloten varkenshouderij.  

De Vlaamse gesloten varkenshouderij kan als bedrijfsstrategie ook een bewuster energiemanagement 

nastreven. Met een juiste afstelling van de apparatuur, het gebruik van dimmers, meer natuurlijke 

ventilatie, … zouden makkelijk 10% energiekosten te besparen zijn. Volgens het model zouden 10% lagere 

energiekosten voor de gemiddelde Vlaamse varkenshouder anno 2015 resulteren in een NBR per GAZ dat 

6,02% beter is. Opnieuw moeten we hier kritisch zijn. Een bewuster energiemanagement zal in de praktijk 

wellicht hogere vaste kosten met zich meebrengen. De simulatie hield hier nu geen rekening mee. In de 

praktijk zal het drukken van energiekosten wellicht dus geen noemenswaardig effect hebben op het netto 

bedrijfsresultaat. 

  



59 

HOOFDSTUK 7: EMPIRISCHE ANALYSE VAN DE BIOLOGISCHE STRATEGIE  

Veel Vlaamse gesloten varkenshouderijen hadden afgelopen jaren te maken met een dalend of zelfs 

negatief familiaal arbeidsinkomen. In hun zoektocht naar een betere rendabiliteit passen bedrijfsleiders 

strategieën toe om de productiviteit op te drijven, de hoge productiekosten te drukken, schaalvergroting 

verder te zetten, … Dat de productie tot het uiterste wordt gedreven om in de moeilijke marktsituatie 

alsnog een goed bedrijfsresultaat te halen, zet zowel consumenten als producenten aan het denken. Is het 

duurzaam om op de huidige manier gangbaar varkensvlees te produceren? Om in te spelen op de 

wijzigende externe en interne bedrijfscontext zijn er voor de varkenshouder verschillende mogelijkheden. 

In dit hoofdstuk wordt het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering als casestudy bestudeerd. 

De biologische principes en de biologische marktsituatie kwam reeds eerder in dit werk aan bod. De 

stagnerende ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen verraadt alvast een spanningsveld. 

Waar situeren de knelpunten zich voor de biologische varkensstrategie in Vlaanderen? Wat zijn de troeven 

van de biologische varkenshouderij? Er wordt ook dieper ingegaan op de technisch-economische 

kengetallen bij de biologische productiemethode. Is het produceren van biologische vleesvarkens met 

deze kengetallen een rendabele bedrijfsstrategie in Vlaanderen?  

7.1 Methode 

Het LMN bevat weinig boekhoudkundige bedrijfsgegevens van biologische varkenshouderijen. Zonder de 

vertrouwelijkheidseis te schenden is het hierdoor niet mogelijk om de biologische varkensstrategie te 

evalueren met een analyse zoals in de hoofdstukken 4 en 5. Om de biologische rendabiliteit te beoordelen 

werd voor dit onderzoek de beperkte hoeveelheid bestaande literatuur geraadpleegd in combinatie met 

een eigen uitgevoerd kwalitatief onderzoek.  

Kwalitatieve informatie werd gewonnen via systeemgerichte interviews via de sneeuwbalmethode. Deze 

methode houdt in dat een geïnterviewd individu één of meerdere personen aanduidt die volgens de 

geïnterviewde goede en betrouwbare informatie zouden kunnen aanleveren voor het onderzoek 

(Mortelmans, 2003). Systeemgericht duidt op het feit dat er in de interviews vooral ingegaan wordt op 

factoren die aangehaald zijn als noodzakelijk om een geslaagde biologische bedrijfsvoering te hebben. 

Door zowel landbouwers als experten in het onderzoek te betrekken, werden zowel praktijkervaringen als 

inzichten in het functioneren van de biologische sector binnen de specifieke socio-economische context 

bekomen.  

In totaal zijn vijf biologische varkenshouders en vier deskundigen geïnterviewd. Door de beperkte omvang 

van de ondervraging zijn resultaten niet zomaar te veralgemenen, maar toch is de gedegen expert info 

bruikbaar als indicatie voor de waarden van technisch-economische kengetallen in de bio sector.  

7.2 Kwalitatieve biologische informatie 

Kleine sector  

De biologische varkenshouderij in Vlaanderen is een heel kleine sector. In 2017 brachten 21 gecertificeerde 

biologische Vlaamse varkenshouderijen samen 6428 biologische varkens voort (Timmermans & Van 

Bellegem, 2018). Slechts 8 van deze varkensbedrijven zijn gespecialiseerd. Verder zijn er momenteel nog 

2 bedrijven in omschakeling.  
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De beperkte omvang van de sector brengt met zich mee dat er ook binnen het beleid eerder weinig 

mensen werken rond de biologische varkenshouderij. Bijgevolg werd er in de sneeuwbalmethode heel 

vaak naar dezelfde personen verwezen. Met Lieve Decock (ILVO en NOBL), Ignace Deroo (Boerenbond), 

Paul Verbeke (BioForum) en Sander Van Haver (BioForum) zijn wellicht de voornaamste organisaties in dit 

onderzoek betrokken.  

Zichzelf beschermende sector  

De biologische producenten beschermen hun eigen kleine sector. Ongeveer de helft van de 

gecontacteerde biologische varkenshouders wenste liever niet mee te werken om zo zeker geen reclame 

te maken voor de biologische productiemethode. De vrees leeft dat een toename van zo’n 200 biologische 

zeugen de marktvraag zou verzadigen en bijgevolg de markt zou doen instorten. Ter vergelijking, in 2015 

had het gemiddeld gesloten gangbaar varkensbedrijf 180,45 GAZ.  

Biologische producenten benadrukken dat de zware investeringen het nu al moeilijk maken om rond te 

komen. Men wil dan ook vermijden dat grote gangbare producenten ook willen meegenieten van die paar 

procent dat de biologische sector nu uitmaakt van de totale Vlaamse varkensmarkt.  

Voornaamste knelpunten voor de biologische varkensproductie 

Een eerste, wellicht grootste, knelpunt is de grondgebondenheid. Er is biologische grond nodig voor zowel 

de verplichte uitloop als voor de afzet van mest. De afzet van de fosfaatrijke biologische mest mag 

geschieden op eigen grond of biologische grond van een collega, maar deze grond ligt veelal op grote 

afstand, wat voor de nodige transportkosten zorgt.  

Verder zijn de huisvesting en de organisatie van de verplichte uitloop potentiële knelpunten. Voor 

intensieve gangbare varkenshouders is het vaak fysiek onmogelijk om een uitloop aan te leggen naast de 

bestaande varkensstallen zonder grote investeringen te doen. Een nieuwe stal bouwen is vaak de beste 

optie voor een optimale huisvesting, maar is tevens vaak het duurst. Het ombouwen van de ruwbouw van 

een afgeschreven stal vormt veelal een meer betaalbare optie, maar vereist een goede studie om te 

voldoen aan alle eisen qua buitenloop, binneninrichting, lichtinval, ... Door natuurlijke ventilatie en minder 

verwarming is een biologische stal soms goedkoper dan een gangbare. De huisvestingskost per biologische 

zeug is echter altijd hoger omdat er minder dieren op hetzelfde oppervlak toegelaten zijn. Naast de 

klassieke stallen zijn er ook alternatieve, meer eenvoudige huisvestingssystemen zoals kleine ingestrooide 

openfrontstallen of de verplaatsbare piglo’s (Van Haver, 2016). 

Het omschakelen naar bio vergt de nodige productiekennis en veel fysieke arbeid. Het betekent tevens dat 

de landbouwer moet breken met zijn traditionele manier van werken en zijn vertrouwde bedrijfsomgeving 

van afnemers en leveranciers. Biologische varkenshouders moeten op zoek naar een bio-gecertificeerd 

slachthuis dat vaak op een grotere afstand ligt om een kleiner aantal dieren te slachten. Om dit tijdelijk op 

te lossen, laat het beleid sinds enkele jaren toe dat biologische varkens ook geslacht mogen worden in een 

niet bio-gecertificeerd slachthuis onder de verantwoordelijkheid van de varkenshouder zelf. In de 

toekomst wil men via projecten als een mobiele slachteenheid aan dit knelpunt verhelpen (Verbeke, 2018). 

Een laatste belangrijk knelpunt is het beperkte aanbod aan kwalitatieve biologische voeders. De 

beschikbaarheid van biologische voeders is meestal geen probleem, maar de kwaliteit van sommige 

fasevoeders wel. Zo stellen een aantal varkenshouders dat er een gebrek is aan goed kwalitatief biologisch 

voeder voor de fase na het spenen tot de 30-40 kg. De voordelen die opgebouwd worden door later te 

spenen, gaan verloren door de minderwaardige voeders. Lysine en andere chemische aminozuren 

toevoegen aan het voeder, zou de situatie verbeteren, maar dit laat de biologische wetgeving niet toe.  
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Voornaamste troeven voor de biologische varkensproductie 

In de biologische markt zijn de verkoopprijzen veel stabieler en hoger. De vraag naar biologisch 

varkensvlees is afgelopen jaren steeds groter geweest dan het aanbod. Verwacht wordt dat de vraag in de 

nabije toekomst licht zal blijven toenemen aangezien de Belgische handelaars steeds vaker een biologisch 

varken wensen dat geboren, gefokt en geslacht is binnen België. Anno 2018 is de opbrengst van een 

biologisch vleesvarken ongeveer 3,5 euro/kg (Deroo, 2017). Afhankelijk van de kwaliteitsklasse brengt een 

gangbaar varken zo’n 1,20 euro/kg op.  

Andere troeven van biologische producten zijn dat ze beschouwd worden als gezonder, milieuvriendelijker 

en voedselveiliger met een betere gepercipieerde smaak en kwaliteit (Verbeke, 2017). Ten opzichte van 

de gangbare landbouw creëert de biologische sector ook een maatschappelijke meerwaarde op vlak van 

bodemvruchtbaarheid, antibioticagebruik, water- en luchtkwaliteit (Hartridge & Pearce, 2001).  

Dat consumenten steeds bewuster omgaan met dierenwelzijn, speelt ook in het voordeel van de 

biologische varkensstrategie. Het welzijn van de biologische varkens wordt hoger ingeschat. Ze beschikken 

over een uitloop en er is meer ruimte en afleiding in de ingestrooide stal. De biologische varkens zijn 

bijgevolg een stuk rustiger, wat resulteert in een grotere arbeidsvreugde bij de biologische varkenshouder. 

Economische kengetallen 

Zoals reeds aangehaald haalt de biologische sector een hogere en stabielere verkoopprijs dan de gangbare 

varkenshouderij. Deze prijs krijgt een biologische varkenshouder pas na het voltooien van de 

omschakeling. Tijdens de omschakelingsperiode moeten varkenshouders reeds voldoen aan de 

biologische regelgeving, maar worden ze er nog niet naar betaald. Verder zijn er 4 soorten subsidiëring 

specifiek voor biologische landbouwers: VLIF-steun tot wel 30%, een bio hectare steun, een tussenkomst 

voor bedrijfsadvies en een gedeeltelijke teruggave van de controlekost. Om producten als biologisch te 

mogen verkopen moeten bio landbouwers de controles voor het voldoen aan de biologische wetgeving 

zelf bekostigen. Deze controles bestaan uit een basisbedrag van ongeveer 300 à 350 euro en een bedrag 

a ratio van het aantal hectare uitloop en het aantal dieren. De tussenkomst in controlekost compenseert 

ongeveer het basisbedrag. 

De voornaamste kosten op een biologische varkenshouderij zijn de voederkosten. Deze zijn hoger bij een 

biologisch bedrijf dan bij een gangbaar bedrijf doordat er meer krachtvoeder gebruikt wordt wegens een 

mindere voederconversie bij de biologische varkens en doordat de bio voeders duurder zijn. Tabel 10 geeft 

een vergelijkend overzicht van de biologische en gangbare voederprijzen. De vermelde bedragen zijn 

richtwaarden van de basisprijzen voor krachtvoer. In functie van afstand en tonnage kan een 

varkenshouder kortingen tot 40 euro per ton bedingen.  

Tabel 10: Gangbare en biologische voederprijzen op 16 maart 2018 - Bron: (Bio'Or, 2018) 

 Gangbare sector Biologische sector 

Prijs biggenvoeder (euro per ton) 300 540 

Prijs zeugenvoeder (euro per ton) 239 520 

Prijs vleesvarkensvoeder (euro per ton) 230 515 

Verder kent de biologische varkenshouderij extra variabele kosten door het verplicht instrooien van de 

vleesvarkensstallen, de hogere fysieke arbeid en het moeten afzetten van zowel drijfmest als mengmest. 

Ten opzichte van een gangbare varkenshouderij worden de biologische energiekosten iets lager ingeschat 

doordat stallen minder verwarmd zijn en doordat de stallen meer natuurlijk geventileerd worden. 
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Ook de vaste kosten op een biologische varkensbedrijf zijn hoger dan bij de gangbare collega’s. Bovenop 

de investering in een gepaste huisvesting met uitloop komt er eventueel nog materiaal om de stal uit te 

mesten zoals een sheifer of bobcat. In het geval mest niet direct weg te voeren is, is ook mestopslag een 

bijkomende vaste kost. Ook op een biologisch bedrijf zijn de vaste kosten vrij klein ten opzichte van de 

krachtvoederkosten waardoor het totale kostenplaatje net als op een conventioneel varkensbedrijf sterk 

beïnvloed wordt door de voederprijzen en de voederconversie (Verbeke, 2018). 

Technische kengetallen 

Het beperkt aantal biologische varkenshouderijen produceren op een zeer diverse manier bio varkensvlees 

wat resulteer in sterk gespreide kengetallen voor de sector (Verbeke, 2018). De technische prestaties van 

de gemiddeld kleinere biologische bedrijven zijn sterk afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie. De 

voornaamste verschillen met de gangbare sector zich op vlak van de speenperiode, de productiviteit, 

sterftepercentages en de voederconversie.  

Een biologische big mag wettelijk pas gespeend worden vanaf 40 dagen. Deze hogere speenleeftijd zorgt 

dat de baarmoeder van een biologische zeug twee tot drie weken langer kan herstellen in vergelijking met 

haar gangbare collega. Bijgevolg zijn zeugen beter uitgerust waardoor het vervangingspercentage, zo’n 

35% bij biologische zeugen, lager is dan de gemiddelde 45% in de gangbare sector. Biologische bedrijven 

die nog in uitbreiding zijn, of die hun gangbare zeugenrassen nog aan het uitselecteren zijn, kunnen echter 

nog hogere vervangingspercentages hanteren. Een biologische zeug brengen gemiddeld 20 tot 22 biggen 

groot per jaar. Door de selectie naar robuuste biggen ligt het biologisch productiegetal lager dan in de 

conventionele sector waar in 2015 gemiddeld 23,62 biggen per zeug werden grootgebracht. Met 2,0 is ook 

de gemiddelde worpindex dan ook kleiner bij de biologische productie.  

De langere lactatieperiode zorgt dat het opleggewicht van de biologische big naar de vleesvarkensafdeling 

hoger is. Biologische biggen zijn bij de start van het afmesten dus kloeker, maar dit voordeel gaat snel 

verloren door een koudere stal enerzijds en het gebrek aan kwalitatief fasevoeder anderzijds. Ondanks de 

kloekheid van de biggen, is het sterftepercentage bij biologische biggen hoger door een combinatie van 

een koudere vloer, loslopende zeugen en meer tocht in de stal door de vele openingen. Deze wordt geschat 

op zo’n 18 à 20%. Het sterftepercentage van biologische vleesvarkens is veelal beperkt tot 2% en dus lager 

dan in de gangbare sector. Dit is te wijten aan het feit dat overlevende biggen wat robuuster zijn en dat 

de bio varkens reeds afgehard zijn door gewenning aan de temperatuuromstandigheden.  

Het uiteindelijke aflevergewicht van biologische vleesvarkens ligt in dezelfde grootteorde als dat van 

gangbare varkens. Ook de cyclus van biologisch big tot slachtbaar vleesvarken bedraagt 7,5 à 8 maanden 

in de biologische productie. De voederconversie op bio bedrijven is hoger doordat de biologische 

vleesvarkens meer bewegen, in een minder constante staltemperatuur leven en grotere invloeden 

ondervinden van weersomstandigheden. De voederconversie bij de geïnterviewde varkenshouders 

bedroeg gemiddeld 3,35 kg voeder per kg vleesvarken. 

7.3 Reflectie op het succes van biologische varkenshouderij 

Welk rendabiliteitspotentieel biedt de biologische varkensstrategie in Vlaanderen? Situatie 3 van het in 

hoofdstuk 6 opgestelde Excel-model laat toe om op basis van biologische technisch-economische 

kengetallen de rendabiliteitcriteria bij de biologische strategie te simuleren. De standaard ingevulde 

inputwaarden, zoals op figuur 18 te zien, zijn gebaseerd op de kwalitatieve interviews en de informatie uit 

grijze literatuur. Het NBR per GAZ bij deze standaard input en dat bij een aantal andere simulaties met 

plausibele inputwaarden, is weergegeven in Tabel 11.  
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Tabel 11: Beknopte tabel van het biologisch NBR per GAZ bij een aantal modelsimulaties 

 
Productiegetal 

Vervangings% 
zeugen 

Sterfte% 
biggen 

Sterfte% 
vv 

Voederconversie 
NBR per 

GAZ 

Standaard simulatie 21 40 20 2,0 3,35 852,05 

Modelsimulatie 1 23 40 20 2,0 3,35 1276,18 

Modelsimulatie 2 23 45 25 3,5 3,35 684,65 

Modelsimulatie 3 18 40 18 2,0 3,35 366,04 

Modelsimulatie 4 18 40 18 2,0 3,45 290,08 

Modelsimulatie 5 18 35 18 2,5 3,45 271,19 

Met de standaard ingevulde kengetallen resulteert het biologische bedrijfsresultaat in een positief NBR 

van 852,05 euro per GAZ. Deze output is ook terug te vinden in de kolom van ‘situatie nr. 3’ op figuur 19.  

In vergelijking met de 2310,68 euro per gangbaar GAZ zijn biologische variabele kosten ongeveer dubbel 

zo groot. Door een verschil in voederconversie, aflevergewicht en voederprijzen geeft de output een 

variabele kost van 4480,53 euro per biologisch GAZ aan. De biologische bruto-opbrengsten per GAZ zijn 

door een hogere opbrengst uit de verkoop van vleesvarkens bijna drie keer zo groot: 7892,76 euro per 

GAZ in vergelijking met 2834,36 euro per GAZ op een gangbaar bedrijf. Dit resulteert in een BS van 3412,23 

euro per GAZ. Een BS dat dus bijna 2000 euro per GAZ hoger ligt ten opzichte van het BS van de gangbare 

gemiddelde simulatie voor 2015. Doordat de gesimuleerde biologische afschrijvingen, onderhoudskosten 

en arbeidskosten respectievelijk zo’n 270, 365 en 900 euro per GAZ groter zijn, zou het gerealiseerde NBR 

per GAZ op een biologisch varkensbedrijf ruim 1200 euro per GAZ beter zijn dan het gemiddelde netto 

resultaat van de gangbare varkenshouder uit 2015. Het model geeft voor deze standaard biologische input 

een NBR van 852,05 euro per GAZ. 

Bij dit goed bedrijfsresultaat zijn een aantal belangrijke zaken op te merken. Nog meer dan de gangbare 

productiewijze vertoont de biologische sector een grote verscheidenheid in kengetallen. In de kleine 

sector produceren de varkenshouders elk met een eigen specifieke aanpak en visie. Veel kengetallen zijn 

afhankelijk van de context waarin de biologische varkenshouder werkt. De op de interviews gebaseerde 

waarden van de kengetallen die gebruikt zijn in het simulatiemodel kunnen bijgevolg sterk onderhevig zijn 

aan bias. Als de streekproef één andere varkenshouder had bevat, hadden een aantal gebruikte 

kengetallen er misschien wel helemaal anders uitgezien. Om de onzekerheden in een aantal  Om deze 

onzekerheden op te vangen, werden verschillende simulaties met het model uitgevoerd waarbij een aantal 

essentiële kengetallen telkens anders ingevuld werden. De gebruikte inputs en de verkregen output van 

deze simulaties zijn weergegeven in bovenstaande tabel 11. 

De simulaties leren ons dat zowel een hoger productiegetal als een betere voederconversie bijdragen tot 

een beter biologisch bedrijfsresultaat. Modelsimulatie 1 geeft ten opzichte van de uitgangssituatie een 

verbetering in NBR van ruim 420 euro per GAZ als de biologische varkenshouder 2 biggen per zeug per jaar 

meer zou grootbrengen. Zoals in de 2e modelsimulatie te zien is, wordt het effect van een hoger 

productiegetal op het NBR per GAZ volledig geneutraliseerd als er rekening wordt gehouden met het feit 

dat een hoger productiegetal meer vervanging van de zeugen en hogere sterftepercentages met zich 

meebrengt. Productiegetallen van 18 grootgebrachte biggen per zeug per jaar, niet uitzonderlijk in de 

biologische sector, resulteren ondanks lagere sterftepercentages toch in mindere bedrijfsresultaten. 

Het effect van de voederconversie wordt duidelijk als we modelsimulatie 3 en 4 vergelijken. In simulatie 4 

wordt een biologische voederconversie van 3,45 kg voeder per kg varkensvlees beschouwd. Deze is 0,1 

eenheid slechter dan de standaard ingevulde voederconversie, maar is zeker nog plausibel. Het verschil in 

voederconversie resulteert in een verschil van 75 euro per GAZ in het netto bedrijfsresultaat. 
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Ook zijn de sterftepercentages voor de biologische varkenshouderij belangrijk. De biologische productie 

wordt doorgaans gekenmerkt door een hoger sterftepercentage bij biggen en een lager sterftepercentage  

bij vleesvarkens. Een kleine verandering in sterftepercentage kan echter een grote invloed hebben op het 

biologisch bedrijfsresultaat. Zo geeft simulatie 5 ten opzichte van simulatie 4 een NBR dat 19 euro per GAZ 

lager ligt door een 0,5% hoger sterftepercentage bij vleesvarkens 0,5.  

7.4 Besluit 

De biologische varkensstrategie anticipeert op de wijzigende perceptie van de consument omtrent 

dierenwelzijn en levert een product af dat zich onderscheidt op vlak van kwaliteit, milieuvriendelijkheid, 

smaak, …  De biologische varkenshouderij heeft ook als troef dat de verkoopprijzen hoger en stabieler zijn. 

De biologische varkensprijs is ruim 3 keer zo groot als de marktprijs per kg gangbaar varkensvlees, maar 

hiertegenover staat wel biologische productiekosten die vaak het dubbele zijn van de gangbare kosten.  

Nog meer dan de hogere behoefte aan fysieke arbeid en kennis gerelateerd aan de productiemethode, 

vormt grondgebondenheid een knelpunt voor de biologische varkensstrategie in Vlaanderen. De verplichte 

uitloop en de nood aan biologische grond om fosfaatrijke mest af te zetten vormen de grootste 

hindernissen voor de gangbare varkenshouder die vandaag wil omschakelen.  

Gebaseerd op kwalitatief verworven informatie over de biologische productiestrategie in Vlaanderen 

werden enkele modelsimulaties uitgevoerd. Op een biologisch bedrijf streeft de varkenshouder het best 

naar een goed productiegetal, een lage voederconversie en weinig sterfte bij biggen en vleesvarkens. In 

tegenstelling tot het bedrijfsresultaat voor de gangbare varkenshouder anno 2015, geven de biologische 

modelsimulaties wel telkens in een positief NBR per GAZ aan.  

We kunnen dus stellen dat de biologische varkensstrategie mooie opportuniteiten kan bieden voor een 

gangbare varkenshouder op voorwaarde dat het mogelijk is voor hem om de verplichte uitloop en de 

biologische mestafzet te organiseren zonder al te grote investeringen. Het is echter sterk aan te raden dat 

elke gangbare varkenshouder, voordat hij omschakelt naar biologische varkensproductie, grondig rekent 

vanaf zijn eigen bedrijfssituatie. Nog meer dan in de gangbare varkenshouderij vertonen de technisch-

economische kengetallen een grotere onzekerheid. Kengetallen gerelateerd aan een biologisch bedrijf zijn 

sterk afhankelijk van de bedrijfsomgeving, en zo is het uiteindelijke bedrijfsresultaat dat ook. 
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HOOFDSTUK 8: CONCLUSIE 

Dit laatste hoofdstuk biedt een algemeen besluit van deze masterproef en de bekomen resultaten. 

Vervolgens worden een aantal aspecten in discussie gesteld en enkele beperkingen van het onderzoek 

aangegeven. Tenslotte worden enkele aanbevelingen gegeven voor eventueel verder onderzoek. 

8.1 Algemeen besluit 

In deze masterproef wordt het succes van verschillende bedrijfsstrategieën voor de gesloten Vlaamse 

varkenshouderij onderzocht. De scriptie is opgedeeld in drie grote delen waarbij het eerste deel een 

theoretische benadering van bedrijfsstrategieën bevat. Op basis van de bestudeerde concepten worden 

vervolgens een aantal bedrijfsstrategieën in de Vlaamse gangbare varkenssector geëvalueerd. Het derde 

luik omvat een eigen empirisch onderzoek naar het rendementspotentieel van de biologische 

varkensstrategie in Vlaanderen.   

Literatuurstudie 

Met zijn vijfkrachtenmodel biedt Porter de nodige handvaten aan om een beter inzicht te verwerven in de 

externe en interne omgeving van bedrijven. Rekening houdend met de bedrijfsomgeving en de vijf 

marktkrachten kan elke onderneming een eigen strategie opstellen door een antwoord te formuleren op 

vier grote strategische vragen: Waar zullen we actief zijn? Hoe kunnen we een concurrentieel voordeel 

uitbouwen? Met wie zullen we actief zijn? En wat zijn onze eigen sterktes en zwaktes? In een poging de 

verschillende bedrijfsstrategieën te categoriseren wordt Porter vaak geciteerd. Met kostenleiderschap, 

differentiatie en focus onderscheidt Porter drie generieke strategieën waarmee een bedrijf zich kan 

positioneren tegen de vijf marktkrachten. Om niet het effect van ‘stuck-in-the-middle’ te ervaren, raadt 

Porter aan om slechts één bepaalde generieke strategie na te streven.  

Gesloten conventionele Vlaamse varkenshouderij 

De varkenssector is van groot economisch belang binnen de Belgische land- en tuinbouw, maar toch staan 

de winstmarges van de varkenshouders reeds langere tijd onder druk. De Vlaamse gangbare varkensmarkt 

moet in toenemende mate omgaan met prijsvolatiliteit, hogere inputprijzen en externe marktinvloeden. 

Ook de mestafzetproblematiek en de toenemende marktverzuchting dragen bij aan de moeilijke 

productieomstandigheden voor de Vlaamse varkenshouder.  

In deze marktsituatie is het gemiddeld NBR per GAZ van de Vlaamse gesloten varkenshouder reeds 

verschillende jaren negatief. Over de periode 2006-2015 zijn de gemiddelde rendabiliteitscriteria al 

fluctuerend slechter geworden. Door een variatie in onderliggende technisch-economische kengetallen 

vertonen deze criteria echter wel voor elk boekjaar een grote spreiding over de verschillende gesloten 

bedrijven binnen de varkenssector. Op welke technisch-economische kengetallen dient de Vlaamse 

varkenshouder best in te zetten om een zo goed mogelijk resultaat te halen? 

Uit de technisch-economische bedrijfsanalyse op basis van de bedrijfseconomische gegevens van het 

landbouwmonitoringsnetwerk blijkt een beter bedrijfsresultaat vooral te realiseren zijn door een hoge 

worpindex, lage voederconversie, groot productiegetal en weinig sterfte bij de biggen en de vleesvarkens. 

Via hefbomen kan een beperkte verbetering in de technische-economische kengetallen reeds een grote 

invloed hebben op het bedrijfsresultaat. Het aantal aanwezige zeugen op een varkensbedrijf is niet 

gecorreleerd met de totale kosten per afgeleverde kg vleesvarken en het NBR per GAZ. Wel vertoont het 

bedrijfsresultaat per GAZ een sterke negatieve correlatie met de prijzen van het krachtvoeder. Deze 

voederprijzen kan de individuele varkenshouder als prijsnemer echter weinig beïnvloeden.  
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Tevens leert het exploratief onderzoek naar kengetallen binnen de gesloten Vlaamse varkenshouderij ons 

dat er veel correlaties zijn tussen de technisch-economische kengetallen onderling. Over de volledige 

gesloten varkenshouderij is het productiegetal zo positief gecorreleerd met de dagelijkse groei van 

vleesvarkens. Streven naar een hoger productiegetal leidt dus niet per se tot het inboeten aan 

groeisnelheid. Dit biedt perspectieven aangezien verwacht wordt dat het productiegetal, naar het 

voorbeeld van de gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven, zal toenemen richting 30 grootgebrachte 

biggen per zeug per jaar. Anno 2015 worden gemiddeld 23,62 biggen grootgebracht per zeug per jaar 

binnen de gesloten varkenshouderij. Dit productiegetal is negatief gecorreleerd aan de voederconversie, 

het voederverbruik en de lactatieperiode. Op zijn beurt vertoont de lactatieperiode negatieve correlaties 

met de biggensterfte, het vervangingspercentage van zeugen en het voederverbruik van zowel biggen als 

zeugen. Gemiddeld zal een varkenshouder die later speent minder zeugen vervangen en minder biggen 

verliezen, maar het voederverbruik door een big en de verbruikte hoeveelheid voeder door een zeug zal  

wel groter zijn. Een laatste belangrijke correlatie is de negatieve correlatie tussen het opleggewicht van 

biggen en het sterftepercentage bij vleesvarkens. Het belang van een goed opleggewicht voor een vlotte 

productie van vleesvarkens wordt hiermee bevestigd. 

Welke strategieën kunnen Vlaamse varkenshouders nastreven om, rekening houdend met de correlaties 

tussen de kengetallen, een beter bedrijfsresultaat te realiseren? Bieden de kostenleiderschapsstrategie en 

de prijsdifferentiatiestrategie veel potentieel voor de Vlaamse gesloten varkenshouderij? Met een 

retrospectieve analyse gebaseerd op de data van het landbouwmonitoringsnetwerk voor de boekjaren 

2006-2015, beoordelen we het succes van deze twee generieke Porterstrategieën voor de gesloten 

varkenshouderij in Vlaanderen. Uit de analyse blijkt dat, eens een bedrijf één van beide Porterstrategieën 

succesvol uitvoert, het bedrijf de daaropvolgende boekjaren ook goed scoort op vlak van 

kostencompetitiviteit of prijsdifferentiatie. Bedrijfsstrategieën worden dus gedurende een langere tijd 

aangehouden.  

Kostenleiderschap komt vaker voor in de Vlaamse gesloten varkenssector dan prijsdifferentiatie. Met de 

kostencompetitiviteit kan een varkenshouder zich ook beter onderscheiden van zijn collega’s. In 

tegenstelling tot een goed prijspremium, dat voornamelijk bepaald is door het opleggewicht en de 

afleverstrategie, leidt een goede kostencompetitiviteit wel elk boekjaar tot de betere bedrijfsresultaten 

per GAZ. Produceren aan de laagste kosten per kg afgeleverd vleesvarken resulteert elk boekjaar in de 

beste resultaten per GAZ. De verschillen in kostencompetitiviteit komen nog meer tot uiting in de slechte 

boekjaren dan in de goede jaren.  

Het vergelijken van bedrijfseconomische gegevens leert ons dat hoge vaste kosten niet te compenseren 

zijn door lage variabele kosten en dat voederkosten het grootste potentieel bieden om een goede 

kostencompetitiviteit te bedingen. Van alle soorten kosten op een varkensbedrijf nemen voederkosten 

namelijk het grootste aandeel in van de totale kosten en vertonen ze het grootste negatieve verband met 

het NBR per GAZ.  

Wat met bedrijven die de strategieën van kostenleiderschap en prijsdifferentiatie combineren? Op basis 

van de beschouwde boekhoudkundige data over de periode 2006-2015 blijkt een hoger prijspremium te 

leiden tot lagere kosten per kg afgeleverd vleesvarken. Dit is echter niet bij elk bedrijf het geval. Er zijn 

Vlaamse varkenshouders die de toegenomen productiekosten succesvol combineren met een hoger 

prijspremium. Zo’n bedrijf kan, ondanks een vermindering van zijn zeugenstapel, een mooi 

bedrijfsresultaat realiseren door een productiegetal en een voederconversie te noteren dat beter is dan 

gemiddeld.  
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Wegens de specifieke landbouwomgeving zijn niet alle bedrijfsstrategieën te kaderen binnen de opdeling 

van Porter. Om het succes van deze specifieke strategieën omtrent energiemanagement, lokale afzet, 

verdere procesoptimalisatie, … te evalueren is een communicatief Excel-model opgesteld. Het model laat 

toe om de impact van strategische beslissingen op de rendabiliteitscriteria van een bedrijf te bepalen. Zo 

is een betere voederconversie sterker aan te raden dan een meer energiebewust management. Samen 

met de voederconversie, heeft ook het productiegetal een grote invloed op het gesimuleerde 

bedrijfsresultaat. Verwacht wordt dat dit productiegetal de komende jaren zal stijgen, wat positief zou zijn 

voor de gerealiseerde bedrijfsresultaten. Op basis van de trendregressies in de boekhoudkundige 

gegevens van het landbouwmonitoringsnetwerk over de periode 2006-2015, voorspelt het model dat het 

NBR per GAZ in 2020 weer positief zou zijn op voorwaarde dat de voederprijzen niet stijgen boven het 

prijsniveau van 2015. Of de trends in de kengetallen zich effectief zullen voordoen is nog maar de vraag. 

Biologische varkenshouderij in Vlaanderen 

Het opgestelde model laat ook toe om de rendabiliteitscriteria bij de biologische varkensstrategie door te 

rekenen. Vormt de biologische varkenshouderij voor Vlaamse varkenshouders een rendabele strategie om 

zich te onderscheiden en een concurrentieel voordeel te bedingen? Dagelijks bewijzen omgeschakelde 

landbouwers dat het mogelijk is om in Vlaanderen een respectabel inkomen te halen uit de biologische 

varkensstrategie. Ook het model simuleert een positief bedrijfsresultaat op basis van de kwalitatief 

verworven informatie. Het blijkt dus mogelijk te zijn om op een biologisch varkensbedrijf een 

arbeidsinkomen te halen dat vergelijkbaar is met het inkomen van conventionele varkenshouders als de 

verkoopprijs van de biologische vleesvarkens een drievoud is van de gangbare prijs per kg.  

De modelsimulaties geven aan dat de biologische varkensstrategie opportuniteiten heeft in Vlaanderen. 

Ook met betrekking tot de evoluties naar strengere milieunormen en de wijzigende perceptie van 

consumenten omtrent dierenwelzijn, biedt de biologische productiemethode perspectieven. De 

biologische strategie lijkt vooral weggelegd te zijn voor kleinere varkensbedrijven met beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden en voor reeds extensievere bedrijven. Deze laatste kunnen, zonder al te veel 

inspanningen om biologisch gecertificeerd te zijn, hun inkomsten verhogen via een hogere verkoopprijs 

en via de premies voor biologische productie. 

Op de vraag of de biologische strategie voor de gemiddelde Vlaamse gangbare varkenshouder een aan te 

raden bedrijfsstrategie is, is moeilijk een eenduidig antwoord te geven. Een brede waaier van vooraf 

moeilijk te bepalen factoren beïnvloeden het succes van de biologische strategie voor een bedrijf. Is het 

fysiek mogelijk om een uitloop te organiseren zonder zwaar te investeren? Zijn er voldoende biologische 

afzetmogelijkheden voor de mest? Het is belangrijk dat een gangbare varkenshouder alvorens om te 

schakelen grondig nadenkt over deze, en tal van andere vragen, vanuit zijn eigen bedrijfssituatie. 

8.2 Discussie  

In deze masterproef lag de klemtoon bij de uitgevoerde analyses vaak op gewogen jaargemiddeldes die, 

op basis van de LMN-boekhoudingen, werden berekend over één bepaald boekjaar of over de volledige 

periode 2006-2015. We dienen echter op te merken dat bedrijfsresultaten zowel binnen één jaar als over 

de jaren heen grote schommelingen vertonen. Zo zijn bv. de wekelijkse fluctuaties in de krachtvoeder-, 

biggen- en varkensprijzen niet in rekening gebracht. Conclusies getrokken op basis van de gewogen 

gemiddeldes zullen bijgevolg louter indicatief zijn voor de huidige situatie. De relatieve verhoudingen qua 

soorten kosten, de relaties tussen de kengetallen en het succes van bepaalde bedrijfsstrategieën zullen 

echter nog steeds opgaan voor de Vlaamse varkenshouders anno 2018. 
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In de retrospectieve analyse naar het succes van de prijsdifferentiatiestrategie voor de Vlaamse 

varkenshouders werd voor elk bedrijf per boekjaar een prijspremium gedefinieerd als verhouding van het 

marktaandeel qua omzet tot het marktaandeel qua aantal verkochte vleesvarkenseenheden. Aangezien 

de parameter uitgedrukt is per afgeleverd varken, is het aflevergewicht dat een varkensbedrijf nastreeft 

indirect meegerekend in de gedefinieerde prijspremium. Een prijspremium uitgedrukt per kg afgeleverd 

vleesvarken, ofwel de verhouding van het marktaandeel qua omzet tot het marktaandeel qua afgeleverd 

vleesvarkensgewicht, zou abstractie maken van het aflevergewicht dat varkenshouderijen hanteren. Op 

deze manier zou het succes van de prijsdifferentiatiestrategie binnen de Vlaamse gesloten varkenshouderij 

nog correcter beoordeeld kunnen worden. 

Naast de veronderstellingen dat alle krachtvoeder aangekocht wordt en betaalde factorkosten niet 

aanwezig zijn, brengt het model veel correlaties tussen de technisch-economische kengetallen niet in 

rekening. Zo kan met goede data, op een transparante manier, de invloed van een wijziging in 

bedrijfskengetallen bepaald worden. Dat het model niet te complex is en communicatief blijft, is van groot 

belang voor de kwalitatieve invulling van de biologische data.  

De kwaliteit van het uitgevoerde kwalitatieve onderzoek kan in vraag gesteld worden door de beperkte 

omvang van de steekproef en doordat de data-analyse uitgevoerd is door de ondervrager zelf, en niet door 

verschillende onderzoekers (Silverman, 2001). De terughoudendheid van de biologische varkenshouders 

om mee te werken aan mijn analyse vormde echter een belemmering om veel bio varkenshouders in de 

studie te betrekken.  In het beperkte tijdskader van deze masterproef is het echter nooit de bedoeling 

geweest om kwalitatieve, te veralgemenen informatie over de biologische varkenssector te verzamelen. 

Het doel van de kwalitatieve analyse was om een beeld te krijgen van de technisch-economische 

kengetallen die gerelateerd zijn aan de biologische strategie. Op basis van deze kwalitatieve informatie, 

en de biologische informatie uit bestaande literatuur, werd de rendabiliteit van een fictief biologisch 

bedrijf gesimuleerd. De bekomen resultaten zijn bijgevolg louter indicatief.  

Globaal gezien blijken de gesimuleerde bedrijfsresultaten voor de biologische varkensproductie positief te 

zijn, al variëren deze wel sterk naargelang de gerealiseerde technisch-economische kengetallen. Met dit 

werk stellen we dat de biologische varkenshouderij een rendabele strategie kan zijn voor Vlaamse 

varkenshouders. Uit de kwalitatieve gesprekken met biologische varkenshouders bleek dat biologische 

landbouwers echter niet graag het begrip ‘rendabel’ in de mond nemen. De biologische varkenshouders 

spreken liever over het bepalen van een vergoeding voor de eigen arbeid en de ingezette 

productiemiddelen dan over het al dan niet rendabel zijn.  

Tot slot wil ik deze discussie graag eindigen met een quote van één van de geïnterviewde landbouwers: 

“Biologisch en gangbaar groeien naar elkaar toe. Alleen al door de opgelegde regelgeving moeten 
gangbare varkens steeds milieubewuster worden. Voor de biologische strategie zal het een 
prioriteit zijn om zich te kunnen blijven onderscheiden van de gangbare varkenshouderij.”  

8.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het exploratief onderzoek op basis van de LMN-data kan nog in vele richtingen uitgebreid en verbreed 

worden. Zo is er tegenwoordig nog maar weinig geweten over de omzet en aanwas van fokdieren. Binnen 

het tijdskader van deze masterproef was het niet mogelijk om de kosten gerelateerd aan omzet en aanwas 

uit te zuiveren. Verder onderzoek hiernaar kan interessante informatie leveren. Uit welke posten bestaan 

deze opfokkosten? Leidt een hoger productiegetal tot hogere kosten aan de opfok van zeugen? Wat is het 

gemiddeld vleesvarkensgewicht bij de transfer naar jonge fokzeug? Worden jonge fokzeugen vaker uit de 

eigen vleesvarkens geselecteerd als marktprijzen voor de verkoop van vleesvarkens slecht zijn?  
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Ook zou de analyse op basis van de LMN-data uitgebreid kunnen worden om te achterhalen of er effectief 

bedrijven zijn die geminderd zijn in zeugen de afgelopen jaren. Gemiddeld gezien is het aantal aanwezige 

zeugen per bedrijf elk boekjaar gestegen van 136,43 zeugen in 2006 naar 180,45 zeugen in 2015. Deze 

positieve trend bleek ook uit de bedrijfsanalyse in hoofdstuk 4. Uit de analyse in hoofdstuk 5 bleek er 

echter een bedrijf D te bestaan die afgelopen jaren geminderd is aantal aanwezige zeugen en zo een groter 

prijspremium kan realiseren. Is het verkleinen van de zeugenstapel een rendabele bedrijfsstrategie binnen 

de gesloten varkenshouderij? Door een stijging in het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar 

wordt de varkenshouder alvast voor de keuze gezet om ofwel minder zeugen te houden met de bestaande 

biggenstalcapaciteit ofwel te investeren in extra biggenplaatsen. Zijn er veel varkenshouders die voor de 

eerste optie kiezen? Hoe evolueert hun rendabiliteit bij het houden van minder zeugen? 

Ook kan verder onderzoek verricht worden naar de impact van het niet meer mogen castreren. Sinds 

enkele jaren wordt er hevig gediscussieerd omtrent het verbod op castratie van biggen door het dierenleed 

dat ermee gepaard gaat. Castraties zouden normaal vanaf 1 januari 2018 verboden worden vanuit de 

Europese Commissie, maar een strikte wet bleef uit. Wegens het risico op berengeur heeft Delhaize recent 

als eerste Belgische warenhuisketen beslist om enkel nog varkensvlees van intacte varkens te verkopen 

(Goethuysen, 2018). Welk effect heeft deze maatregel op de bedrijfsresultaten als andere warenhuizen 

het voorbeeld van Delhaize zouden volgen? Zijn er anno 2015 al bedrijven in de LMN-boekhouding die hun 

varkens niet castreren? Welk aflevergewicht hanteren deze bedrijven?  

Aangezien het voor elke varkenshouder belangrijk is om vanuit zijn eigen specifieke bedrijfscontext een 

strategische beslissing door te rekenen, kan het opgestelde simulatiemodel mist enige aanpassingen in de 

toekomst misschien gepubliceerd worden. Een varkenshouder zou dan de rendabiliteit bij een bepaalde 

bedrijfsstrategie kunnen doorrekenen met kengetallen die in zijn eigen bedrijfssituatie haalbaar lijken. Om 

het model algemeen toepasbaar te maken, dient het nog uitgebreid te worden naar gespecialiseerde niet-

gesloten varkensbedrijven. Om nog een betere weergave van de realiteit te vormen, kunnen in verder 

onderzoek meer correlaties opgenomen worden in het simulatiemodel, al zal het model dan wel inleveren 

aan eenvoud en transparantie.  

Ten slotte ook een aanbeveling voor verder praktisch onderzoek. Verschillende biologische producenten 

gaven aan dat de op de markt beschikbare biologische fasevoeders niet kwalitatief genoeg zijn. Zo zou een 

biologische big de opgebouwde voordelen door het later spenen verliezen ten gevolge van kwalitatief 

minderwaardige momentvoeders in de periode tussen het spenen en de 30 kg. Om zich in de toekomst te 

kunnen blijven onderscheiden van de gangbare varkenshouderij op vlak van afgeleverde vleeskwaliteit, is 

het voor de biologische varkenshouderij aangewezen dat er praktisch onderzoek verricht wordt naar 

betere biologische fasevoeders. 
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