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Deel II De noteringen van DCA 

DCA notering fosfaatrechten 

DCA-Markets B.V. rapporteert  wekelijks een notering voor fosfaatrechten voor het 

houden van melkrundvee. Hieronder worden de specificaties van deze referentieprijs 

omschreven. 

Omschrijving van het goed 

Een fosfaatrecht staat, zoals gedefinieerd door De Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO.nl), voor 1 kilo fosfaat geproduceerd door bedrijfsmatig gehouden:  

− Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien (bos taurus) die en minste eenmaal hebben 

gekalfd      en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met 

inbegrip van koeien   die drooggezet zijn (cat. 100). 

− Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat. 100). 

− Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke 

opfokkalveren voor     de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat. 101). 

− Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief 

overig     vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren (cat. 122) en 

fokstieren (cat. 104). 

Prijs exclusief btw. 

Prijs 

De prijs die een koper heeft betaald voor fosfaatrechten dan wel de prijs die een 

verkoper heeft ontvangen van woensdag 16:00 uur in de vorige week tot woensdag 

16:00 uur in de lopende week.  

Kwantiteit 

Minimaal 100 kilogram fosfaatrechten. 
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Locatie 

Levering vind plaats via het standaard RVO-formulier. 

Unit 

Prijs in euro’s per een kilo afgerond op 0,5 euro. 

Hoe wordt de prijsinput verzameld 

Prijsinput wordt in een week verzameld tot woensdag 16:00 uur.  

DCA-Markets benadert contribuanten die actief zijn in de markt en vraagt hen om hun 

prijs voor die week met een eventuele toelichting.  

Er wordt zowel een onder- (‘van prijs’) als een boven prijs (‘tot prijs’) gevraagd.  

DCA-Markets voert de prijzen en eventueel een toelichting van contribuanten in, in het 

DCA-Markets prijsrapporteringsysteem.  

Input analyse, bewerking en publicatie 

Het DCA-Markets prijsrapporteringsysteem berekent een gemiddelde prijs uit de 

prijsinput van contribuanten. Dit gaat volgens de volgende methode.  

Van alle contribuanten wordt een gemiddelde berekent van de laagste (de ‘onder prijs’) 

en de hoogste (de ‘boven prijs’). Als een ‘onder prijs’ van een contribuant meer dan 2% 

afwijkt van de gemiddelde ‘onder prijs’ dan wordt deze uit de range geëlimineerd en in 

de verdere berekeningen niet meegenomen. 

Daarna wordt er opnieuw met de overgebleven ‘onder prijzen’ een nieuwe gemiddelde 

‘onder prijs’ berekend.  

Dit wordt op dezelfde manier gedaan voor de ‘tot prijzen’.  

De gemiddelde onder-prijs en de gemiddelde tot-prijs worden gemiddeld tot een  

‘gemiddelde contribuantenprijs’. Hier worden de ‘enkele prijzen’, gewogen naar aantal, 

aan toegevoegd mits deze niet meer afwijkt dan 2% van de gemiddelde 

contribuantenprijs.  

‘Enkele prijzen’ zijn prijzen waarbij er geen ‘onder’- en ‘boven-prijs’ is opgegeven maar 

slechts één prijs.  

Het, na eliminatie naar aantal gewogen, gemiddelde van de toegevoegde enkelprijzen 

en de ‘gemiddelde contribuantenprijs’ is de uiteindelijke contribuantenprijs. 

Het bereik van de inputprijzen (hoogste prijs en laagste prijs) wordt bepaald na 

toepassing van bovenstaand eliminatie principes, dus na eliminatie van de prijzen die 
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meer dan 2% afwijken binnen de range van ‘onder en boven’ en de eliminatie van de 

‘enkelprijzen’ die meer afwijken dan 2% van de ‘gemiddelde contribuantenprijs’. Er 

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

De uiteindelijke benchmarkprijs wordt op woensdag om 16:30 uur gepubliceerd per e-

mail en gepubliceerd op de website van Boerenbusiness.nl, een zusterorganisatie van 

DCA-Markets.  

Dit samen met een korte toelichting, het bereik van de contribuantenprijs van die week 

en het daarbij behorende aantal waarnemingen. 

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. 

 


