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Deel II De Benchmarks van DCA-Markets

DCA notering Biggen
DCA Groep rapporteert onder de naam DCA-Markets wekelijks een notering voor biggen. 
Hieronder worden de specificaties van deze benchmark omschreven.

Omschrijving van het goed 

Kwaliteit
Standaard big van 25 kilo, geproduceerd op een zeugenbedrijf dat voldoet aan de eisen 
en omschrijvingen uit hoofdstuk 2 van ‘De wet dieren’ ingangsdatum 1 juli 2014.:

- speenleeftijd minimaal 3 weken
- opgefokt op volledig kunststof rooster in biggenopfok 
- minimaal 0,3 m2 hokoppervlak per big in biggenopfok

Aanvullende eisen voor een standaard big:
- inclusief twee entingen (mycoplasma en circo) 
- geen zichtbare afwijkingen
- gezond

Kwantiteit
Minimaal 1 standaard big

Prijs
De prijs die een handelaar op de dag van input heeft betaald of wil betalen voor een 
standaard big.

Op de prijs van de standaard big kunnen toe- en afslagen worden toegepast volgens 
onderstaande tabellen.

  Gewichtstoeslagen en gewichtskortingen:

         25-30 kg     € 1,00 per kg

           > 30 kg    € 0,60 per kg

           20-25 kg  - € 1,00 per kg

           < 20 kg  - € 1,00 per kg
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Richtbedrag inhouding vaste kosten
Advies vaste kosten: gemiddeld €2,30 kosten per big, in te houden bij de vermeerderaar.   

Richtlijntabel kwaliteit:

Een plus (+) wordt opgenomen voor:

- opgefokt op betonvloeruitvoering (+2%)
- vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 0,35 m2/big (+1%)
- vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 0,40 m2/big (+2%) 
- leeftijd spenen hoger dan of gelijk aan 4 weken (+3%)
- bloedmonitoring, minimaal driemaal per jaar (+1%)

Vrij onderhandelbaar tot gemiddeld 10% voor de volgende factoren:

- koppelgrootte
- beren/borgen
- genetica
- flexibiliteit afleverdag - uniformiteit
- duur van het laden

Een min (-) wordt opgenomen voor:

- oor necrose:  0% tot slachtbigprijs
- hoest: 0% tot slachtbigprijs
- afwijkingen: 0% tot slachtbigprijs

De volgorde van de verrekening is vast en als volgt:

- eerst wordt de prijs van de basisbig bepaald
- vervolgens worden de percentages verrekend 
- daarna worden de kosten en kilo’s verrekend - tot slot wordt de btw toegepast

De prijzen zijn exclusief btw.

Timing
Levering in de lopende week van zondag 00:00 uur tot en met zaterdag 23:59 uur.

Locatie
Afgehaald Nederlands zeugenbedrijf.

Unit
Prijs in euro’s per big afgerond op vijftig eurocent.
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Hoe wordt de prijsinput verzameld
Prijsinput wordt in een week verzameld tot maandag 15:00 uur. Contribuanten die lid zijn 
van Vee en Logistiek Nederland kunnen input leveren. 

Contribuanten loggen in, in het DCA-Markets prijsrapporteringsysteem en voeren hun 
prijs en eventueel hun commentaar in.

Op maandag om 10:00 uur wordt er een reminder gestuurd aan die contribuanten die 
nog geen prijs hebben opgegeven.

Tevens wordt een groep van insiders gebeld door de DCA-beoordelaar en gevraagd om 
een indicatie van de markt.

Input analyse, bewerking en publicatie
Het DCA-Markets prijsrapporteringsysteem berekent een gemiddelde prijs uit de prijsinput 
van contribuanten. Dit gaat volgens onderstaande methode.

Van het aantal inputprijzen wordt 10% van het aantal waarnemingen geëlimineerd 
aan de bovenkant van de prijsrange. Op dezelfde manier wordt 10% van het aantal 
waarnemingen geëlimineerd aan de onderkant van de prijsrange. Op basis van de 
resterende 80% wordt een gemiddelde prijs bepaald. Van de eerder geëlimineerde prijzen 
worden de prijzen die minder dan €2,00 afwijken van het hiervoor berekende gemiddelde 
toegevoegd aan de range waarna een nieuwe gemiddelde prijs wordt berekend. De prijs 
die insiders hebben opgegeven tellen hierbij dubbel mee.

Het bedrag dat overblijft is de contribuantenprijs van die week en wordt afgerond op 
halve euro’s.

Er wordt niet volume gewogen, contribuanten geven ook geen volumes in.

Het bereik van de inputprijzen (hoogste prijs en laagste prijs) wordt bepaald na 
toepassing van dit eliminatie principe.

De uitkomst van de berekening en de afwijking van de weken daarvoor wordt vergeleken 
met de commentaren van de groep insiders.

De DCA-beoordelaar volgt standaard de contribuantenprijs van die week. Hij mag hiervan 
afwijken als de gemiddelde indicatie en de bijbehorende commentaren daar aanleiding 
toe geven. De uiteindelijke prijs moet echter altijd binnen het bereik liggen van de 
contribuantenprijs van die week.

De uiteindelijke benchmarkprijs wordt op maandag om 18:00 uur gepubliceerd via sms 
en gepubliceerd op de website van Boerenbusiness.nl, een zusterorganisatie van DCA- 
Markten.



Versie januari 2023

Dit samen met een korte toelichting, het bereik van de contribuantenprijs van die week en 
het daarbij behorende aantal waarnemingen die meetellen (na eliminatie van prijzen die 
te veel afwijken van het gemiddelde zoals hierboven omschreven).

Als bovenstaande procedure om enige reden niet toegepast kan worden dan besluit de 
directie van DCA-Markets hoe de uiteindelijke benchmarkprijs in die week wordt bepaald 
of besluit zij voor die week geen benchmarkprijs op te maken en dit met onderbouwing te 
publiceren.


