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Deel II De Referentieprijzen van DCA®-Markets  

DCA notering spot- en forward prijzen gele uien 

DCA-Markets rapporteert gedurende het seizoen elke week op donderdag de notering 

voor spotprijs uien (DCA-SU©) en vooruit (forward) prijzen van uien (DCA-SUF©). 

Omschrijving van het goed 

Kwaliteit 

Omdat de DCA-SU een samengestelde notering is gelden de specificaties van de 

individuele noteringen van gele uien die in de berekeningen mee worden genomen. 

Prijs 

De DCA-SU notering is een van-tot spot notering voor gele uien. Deze wordt berekend 

op basis van de prijzen van de beurzen in Goes, Middenmeer en Emmeloord. Hierbij 

wordt er gewogen naar grofte en areaal. 

De DCA-SUF zijn berekende forward prijzen gebaseerd op de DCA=-SU spot notering en 

een bewaarvergoeding per week tot aan de laatste donderdag van de betreffende 

forward maand. 

Timing 

Voor de berekening van DCA-SU wordt overeenkomstig de specificaties van de 

betreffende beurzen uitgegaan van levering binnen drie weken, beginnend in de 

lopende week. 

Voor de DCA-SUF prijzen wordt gerekend met een levering op de laatste donderdag van 

de betreffende forward maand. 

Locatie 

Droog uit bewaring Nederland 

Unit 

Euro per honderd kilogram afgerond op 0,25 Euro (vijfentwintig eurocent). 
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Hoe wordt de prijsinput verzameld 

Voor De DCA Spotnotering Uien (DCA-SU) wordt elke donderdagmiddag de van-tot 

noteringen van die lopende week verzameld. De DCA-SU notering wordt voor de 

lopende week berekend op basis van de noteringen in die week. Mocht er in die week 

geen beurs (deel)notering zijn dan wordt de vorige (deel)notering gebruikt. Dit tot 

maximaal drie weken terug. Indien die ook niet beschikbaar is dan worden de 

berekeningen gedaan zonder die (deel)notering. Als er voor twee of meer noteringen 

geen notering kan worden opgemaakt dan wordt de berekening van DCA-SU voor die 

week niet gemaakt, totdat dit wel weer het geval is. 

De DCA-SU notering in een seizoen vangt aan zo gauw er een notering kan worden 

bepaald voor twee van de drie noteringen (Goes, Middenmeer, Emmeloord). De afloop 

van een seizoen wordt bepaald op medio juni waarna er voor dat oogstjaar geen DCA-

SU meer wordt genoteerd. 

De DCA-SUF prijzen zijn berekende van-tot prijzen met de DCA-SU als basis en een vaste 

bewaarvergoeding voor het aantal resterende weken tot het einde van het forward 

contract. De bewaarvergoeding is vastgesteld op 0,18 euro per week en wordt voor elk 

volgend seizoen opnieuw vastgesteld. 

Input analyse, bewerking en publicatie 

De DCA Spotnotering Uien (DCA-SU) wordt berekend op basis van de belangrijkste van-

tot (hoog-laag) noteringen in Nederland: 

• Goes (standaard op maandag) 

• Middenmeer (standaard op woensdag) 

• Emmeloord (standaard op donderdag) 

Het gewicht in de berekening van de prijzen voor verschillende groftes (30-60% en 

>60%) is voor seizoen 2020/2021 vastgesteld op 55% fijn en 45% grof. 

Verder wordt de inbreng per beurs gewogen naar omvang van het areaal uien voor het 

lopende oogstjaar die wordt verkregen van de landelijke statistiekbureaus. 

 

 

 

 

 

 



   
 

Versie oktober 2021 

 
 

Voor seizoen 2020/2021 wordt gerekend met de volgende areaalcijfers: 

 

Voor elk nieuw seizoen worden de parameters in dit document opnieuw bepaald door 

DCA-Markets. 

De uiteindelijke benchmarkprijs wordt op donderdag om 14:30 uur bepaald. Waarna de 

DCA-SU notering voor die week wordt vastgesteld en gepubliceerd via onder andere 

Boerenbusiness.nl. 

De DCA forward noteringen Uien (DCA-SUF) worden elke donderdag om 14:30 uur, kort 

na publicatie van de DCA-SU bepaald. 

Er wordt tot het eind van het seizoen een opslag berekend van 0,175 euro per week aan 

kosten voor het in voorraad houden van de gespecificeerde uien. De vergoeding voor 

bewaren vangt aan drie weken na vaststelling van de spotprijs DCA-SU. Dit omdat de 

beurzen van Goes, Middenmeer en Emmeloord een standaard leveringstermijn van 

maximaal drie weken hanteren. 

Er worden forward prijzen berekend voor alle resterende maanden van het seizoen. 

Hierbij wordt uitgegaan van ‘levering’ op de laatste donderdag van die maand. 

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. 

Notering Areaal uien Ha %

Emmeloord Groningen 3331

Friesland 1384

Drenthe 2236

Overijssel 563

Flevoland 9397

Gelderland 610 58,3%

Middenmeer Noord-Holland 1252 4,2%

Goes Utrecht 4

Zuid-Holland 2240

Zeeland 4118

Noord-Brabant 3497

Limburg 1431 37,6%

Totaal 30.065 100,0%


