
Aanpassing methodiek berekening gemiddelde mengvoederprijzen 

 

Met ingang van 1 juli vindt een aanpassing plaats van de berekening van de maandelijkse 

mengvoederprijzen. De weging per diersector van de deelnemende bedrijven wordt gemaximaliseerd 

en de invloed van de waarnemingen die afwijken van het algehele marktbeeld wordt beperkt.  

Ten behoeve van het berekenen van de maandelijkse mengvoederprijzen ontvangt het LEI op 

vrijwillige basis de prijzen van mengvoeders van een aantal mengvoederbedrijven. De methode die 

ten grondslag ligt aan de berekening van de maandelijkse mengvoederprijzen is een gewogen 

gemiddelde. De prijzen van de deelnemende bedrijven worden gewogen met de binnenlandse afzet 

per diersector. Zo tellen prijsveranderingen bij producten van grote bedrijven zwaarder mee ten 

opzichte van kleinere bedrijven. De berekende prijzen worden gebruikt voor statistische en 

onderzoeksdoeleinden. 

Vanwege de voortgaande concentratie in de mengvoedersector zal met ingang van 1 juli de weging 

van de deelnemende bedrijven per diersector worden gemaximaliseerd (capping factor) zodat de 

berekende maandprijs op voldoende waarnemingen blijft gebaseerd. Tevens zal vanwege het 

groeiende assortiment aan producten en voerreeksen de methodiek worden aangepast. Vanaf 1 juli 

zal gebruik worden gemaakt van een andere statistische methode, de zogenaamde winsorized mean, 

waardoor de invloed van de waarnemingen die afwijken van het algehele marktbeeld wordt beperkt. 

Het LEI heeft met deze aanpassing een basis gelegd om ook in de toekomst de prijsontwikkeling van 

mengvoeders zo goed mogelijk weer te geven. 

Naast de methodiekwijziging zal van een beperkt aantal producten alleen nog een gemiddelde 

jaarprijs worden gepubliceerd en komt de maandelijkse publicatie van deze producten te vervallen. 

Dit betreft voornamelijk producten uit de kleine veehouderijsectoren. Zie de bijlage voor een volledig 

overzicht. Daarnaast komt de prijs van volledig vleeskuikenkorrel en afmestkorrel te vervallen en 

wordt de prijs van geconcentreerd vleeskuikenkorrel met circa 35% tarwe opgenomen in het 

overzicht. Dit product wordt in toenemende mate toegepast en geeft een goede indicatie van de 

ontwikkeling van de voerkosten in de sector. 

De aanpassingen kunnen effect hebben op de gepresenteerde gegevens. Daarom zal het eventuele 

verschil in juli tussen de “oude” en “nieuwe” methodiek éénmalig worden gepubliceerd. 

Het LEI streeft ernaar de ontwikkeling van de mengvoederprijzen zo goed mogelijk in beeld te 

brengen. Het LEI kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor transmissiefouten en voor 

conclusies en besluiten van gebruikers op basis van de gepubliceerde prijzen. 

 

 

 



Bijlage 1 Overzicht rapportage maandelijkse mengvoederprijzen 

 

 

Voor 1 juli werden alle bovenstaande mengvoeders gepubliceerd, behalve vleeskuikenkorrel 

geconcentreerd met 35% tarwe. Na 1 juli vervallen de producten waar geen kruisje bij is geplaatst. In 

totaal vervallen 9 producten en wordt er 1 product aan toegevoegd.   

 

 

 

 

 

 

 


