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DE GLOBALE HANDEL  
STEEG IN 2017 MET

3,5%

Vlees
in 2017

I  n België en andere West-Europese landen 
daalt de consumptie van varkensvlees en rund-
vlees. Vegetarisme en flexitarisme zitten in de 

lift. Deze believers hebben een duidelijke missie:  
de wereld carnivoorvrij maken. Zij ijveren via de 
media, en in het bijzonder de sociale media, om 
te bewijzen dat vleesconsumptie ongezond, over- 
bodig en onethisch is.

En nu de vastenperiode aangebroken is, klinkt het 
dat de consument zich steeds meer afkeert van 
vlees.

Is dat wel zo? Per capita daalt de consumptie 
van varkensvlees en rundvlees al jaren in Europa. 
Deze terugloop van de relatieve vleesconsumptie 
is ontegensprekelijk. Een onmiskenbare lange- 
termijntrend. Wordt de Europese vleeseter een 
uitstervend ras? Het zou er alle schijn van kunnen 
hebben. Ware het niet dat de consumptie van ge-
vogeltevlees tegelijkertijd toeneemt. Wat een eerste 
kanttekening plaatst bij deze trend.

En in tegenstelling tot de perceptie geven de cij-
fers aan wat effectief gemeten wordt: de tota-
le vleesconsumptie stijgt in Europa. De absolute 
consumptie van gevogelte en varkensvlees neemt 
toe. Ja, ook varkensvlees, wat we aan onze Oost- 
Europese varkensvleeseters te danken hebben. 
Enkel het verbruik van rundvlees loopt terug.

Een betere economie, een herstel van de koop-
kracht en een groeiende bevolking zijn de motor 
van deze ontwikkeling. Erst kommt das Fressen, 
und dann kommt die Moral, denkt Jan Modaal.

De vraag naar vlees stijgt ook wereldwijd. Al was 
het omdat de demografie toeneemt. Omdat de 
vleesproductie zich verder blijft ontwikkelen, daar 

GELUKKIG DAT DE EETCULTUREN VAN  
DEZE PLANEET ZO VERSCHILLEND ZIJN 

Milieu, gezondheid en dierenwelzijn zijn brandend actueel in onze media.  
De bezorgdheid van de consument over vlees neemt toe. De sociale druk 
tegen vleesconsumptie wordt opgevoerd. In de slipstream van Europa 
volgen vandaag de VS, Canada, Oceanië en het noorden van Azië.

Wordt de Europese vleeseter  
een uitstervend ras?
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De kwaliteitsborgingssystemen Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen hebben de overkoepelende struc-
tuur AB Register vzw opgericht om hun werking rond antibioticareductie nog efficiënter te laten verlopen. 
Gezamenlijk streven ze naar een maximale registratie en reductie van antibioticumgebruik in de dierlijke 
sector. 

In 2014 startte Belpork met het antibioticummonitoringsysteem ‘AB Register’. De vzw bracht zo het anti-
bioticumgebruik op varkensbedrijven in kaart en koppelde deze kennis terug aan de varkenshouders en 
hun bedrijfsdierenartsen. In 2016 ontstond dan de sectoroverschrijdende samenwerking tussen Belpork 
en Belplume. Vorig jaar sloot ook de melkveesector (IKM Vlaanderen) zich aan bij deze samenwerking. AB 
Register is met andere woorden Belpork ontgroeid en wordt daarom een aparte vzw.

AB Register vzw 
gaat officieel 

van start

P R O D U C T I E  -  H A N D E L  -  C O N S U MP T I E

DOSSIER

Vlees in 2017de vraag goed is en de rendabiliteit in een goede 
conjunctuurfase zit. Al zijn er een aantal bedreigin-
gen die dit groeipad kunnen doorkruisen. 

Europa, de tweede grootste vleesproducent ter 
wereld, exporteert zijn productieoverschotten. 
Voornamelijk varkensvlees en in veel mindere mate 
rundvlees. Dit staat haaks op wat modieus is: enkel 
consumeren wat lokaal geproduceerd wordt. Som-
migen willen de intensieve landbouw weg. En toe-
gegeven, er zijn veel verbeterpunten in de moderne 
productie en vermarkting mogelijk.

Maar men vergeet te gemakkelijk dat de moder-
ne consument heel kieskeurig is en niet alles eet 
wat aangeboden wordt. Gelukkig dat de eetcultu-
ren van deze planeet zo verschillend zijn en dat bij-
voorbeeld de Chinezen die eetbare slachtafvallen 
verorberen waarvoor wij onze neus ophalen. Of het 
duurzaam consumeren van kostbare proteïnen…

En in termen van milieu beweren dat je enkel moet 
produceren wat je nodig hebt, is een negatie van 
de elementaire economie. In deze logica zou je dan 
best ook geen machines of auto’s mogen produ-
ceren voor export, want dit is te milieubelastend.  
Bovendien brengt een performante landbouw- 
economie ook tewerkstelling, toegevoegde waarde 
en welvaart.

En last but not least, voedselschaarste en hongers-
nood waren gedurende eeuwen een gesel voor 
hele Europese bevolkingen. Met migraties van hele 
volkeren als gevolg, wat trouwens het einde van 
het Romeinse Rijk betekende. Sinds de Europese 
Unie is er een hoorn des overvloeds aan voedings-
producten. Toegegeven, met zijn excessen. Maar 
opnieuw een bucolische landbouw bedrijven zoals 
in de 19de eeuw met paard en kar, is geen ant-
woord op de uitdaging om de planeet te voeden.

Veel leesplezier!
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+2,3% 
in 2017

De rentabiliteit van de vleesproductie krijgt een duwtje 
in de rug door de sterke vraag naar vleesproducten 
wereldwijd. Daarnaast zijn de lage voederkosten en 
de betere klimatologische omstandigheden mooi 
meegenomen en gaat de productiviteit de hoogte in. 
Verschillende dierziektes (vogelgriep bij gevogelte en 
Afrikaanse varkenspest in de varkenssector) zorgen 
echter ook voor de nodige uitdagingen. Daarbovenop 
komt de herstructurering aan productiezijde in 
verschillende delen van de wereld. 
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Globale vleesproductie 2015-2018f (bron GIRA)

Varkensvlees

Door een betere productiviteit stijgt de productie 
van varkensvlees wereldwijd en tegelijk herstelt de 
Chinese productie zich na een cyclische daling. In 
China is er een verschuiving aan de gang van de 
traditionele naar een moderne, industriële varkens-
houderij. Dit gaat gepaard met een sterkere focus op 
voedselveiligheid en milieu. In Noord-Amerika heeft 
het optimisme in de sector geleid tot een grote ca-
paciteitsuitbreiding. In Europa daalt de stapel, maar 
de onverwachte prijsstijging door de grotere Chinese 
vraag deed sommige boeren hun uitstap uitstellen, 
terwijl andere boeren extra investeerden. Rusland 
op zijn beurt oogstte de voordelen van jaren over-
heidssteun en een protectionistisch beleid, waardoor 
nu de vraag rijst of het grotere aanbod wel door de 
markt geabsorbeerd zal worden. 
De productievere stapel, zwaardere karkassen en 
de expansie van de capaciteit samen met een verti-
cale integratie zorgen ervoor dat export een sleutel- 
element wordt in de toekomstige ontwikkelingen in 
de industrie. De internationale concurrentie stijgt en 
protectionistische maatregelen worden geïnstalleerd. 

Rundvlees

De wereldwijde productie van rundvlees steeg met 
2,3% in 2017. Er wordt wel verwacht dat de groei 
in 2018 zal vertragen en dat de productie zelfs zal 
dalen de komende jaren. De hoge veeprijzen zorgen 
voor meer slachtingen en de goede graascondities 
samen met de lage voederprijzen doen het gewicht 
toenemen in Noord- en Zuid-Amerika. De prijzen 
zullen echter beginnen te dalen, waardoor 2018 een 
keerpunt kan zijn in Amerika. In Australië gaat de pro-
ductie weer in stijgende lijn na 2 jaar dalingen door 
het stijgende karkasgewicht als gevolg van betere 
graascondities. Ook in Europa nam de productie toe, 
onder andere door het groeiende aantal slachtingen 
van melkkoeien en een stijgend karkasgewicht. In 
2018 wordt evenwel een stagnatie verwacht.   
De groei in de rundvleesproductie blijft beperkt tot 
een aantal landen en verschilt sterk van regio tot re-
gio. De stijging doet zich vooral voor in het zuidelijk 
halfrond. 

Globale vleesproductie stijgt

Rund en kalf

Schaap en geit

Varken 

Gevogelte
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Significante stijging 
in de handel 

voor alle vleessoorten

Ondanks een recordstijging voor varkensvlees 
in 2016, steeg de handel ook in 2017 met 
1,5%. Voor rundvlees, gevogelte en scha-

pen- en geitenvlees bedroeg de stijging respectieve-
lijk 4,8%, 4% en 1,9%. Behalve voor varkensvlees 
steeg ook het exportaandeel van de productie voor 
alle vleessoorten.

China versus wereldimport: 
groot maar volatiel belang
Het aandeel van China in de wereldimport blijft 
enorm hoog, ondanks de daling voor varkensvlees. 
Deze importpositie brengt weliswaar hoge volatili-
teitsrisico’s met zich mee voor de rest van de wereld 
en dit voornamelijk voor varkensvlees.

Ook de landen in de MENA-regio (Midden-Oosten & 
Noord-Afrika) importeerden 6% meer in vergelijking 
met 2016. Dit heeft vooral te maken met een krap 
aanbod en een productie die de groeiende vraag niet 
kan bijhouden.

Groeiende export vanuit de EU, het 
Amerikaanse continent en Australië
Zowel in Noord- als Zuid-Amerika, maar ook in de 
EU, India en Australië steeg de uitvoer van rundvlees.

Europese Unie
De uitvoer vanuit de EU ging met een stijging van 
13% fors de hoogte in. MENA vormt daarbij een be-
langrijke groeimarkt en ook enkele Aziatische mark-
ten zoals Hongkong en de Filipijnen schuiven naar 
voren in de tabellen. Dankzij de nabijheid zit ook de 
levende uitvoer van runderen naar Turkije in de lift. 

Amerika
Canada en de VS doen het goed op de Aziatische 
markt. Voor Mexico blijft de VS de belangrijkste rund-
vleesleverancier. Ondanks het carne fraca-schandaal 
steeg ook de uitvoer van Brazilië met 9%. De vermin-
derde export naar de EU kon het land opvangen door 
een hogere uitvoer naar onder meer Rusland en de 
MENA-landen.

Australië
Ook Australië kon opnieuw meer uitvoeren na de her-
stelling van het krappe aanbod in 2016. Australisch 
vlees ging voornamelijk naar Noord-Amerika, China 
en Japan.

Opnieuw stijgende handelscijfers verwacht voor 2018
Voor 2018 zijn de verwachtingen alvast opnieuw optimistisch. Men verwacht dat de handel de-

zelfde groeitrend als in 2017 zal volgen. Dit onder meer dankzij een sterke stijging in de handel 

van rundvlees, gestuwd door een groeiende export vanuit Noord- en Zuid-Amerika, Australië en 

India. Daarnaast verwacht men ook een stijging van de export van varkensvlees vanuit Europa 

en Noord-Amerika én een groeiende vraag naar gevogelte.

Ten gevolge van de stijgende consumptie en productie van vlees in 2017, 
kreeg ook de handel opnieuw een flinke boost. De globale stijging bedroeg 
in 2017 3,5%, waarbij de handel in alle vleessoorten steeg. 

VARKENSVLEES 
Groeiende export vanuit Zuid- en Noord-Amerika

RUNDVLEES 
Sterke vraag in Azië en Midden-Oosten & Noord-Afrika

RUNDVLEES  
Groeiende export vanuit de EU, het Amerikaanse continent en Australië
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Groeiende export vanuit  
Zuid- en Noord-Amerika
De stijging in de handelscijfers voor varkensvlees 
met 1,5% is deels toe te schrijven aan de toegeno-
men export door grote varkensvleesproducenten. 
Bovendien hebben landen zoals Japan en Zuid- 
Korea, die traditioneel al veel invoeren, in 2017 nog 
meer ingevoerd. Wat de export betreft, zien we dat 
Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Chili meer 
uitvoeren dan in 2016. 

Beperkte EU-rol
Een opvallende daler is de Europese Unie. De export 
van Europees varkensvlees is namelijk met 13% ge-
daald ten opzichte van 2016. Dit heeft voornamelijk 
te maken met een terugval van de export naar China 
na recordjaar 2016. Op de Aziatische markt heeft 
de EU te kampen met concurrentie vanuit de VS en  
Canada. Bovendien zijn er slechts een beperkt aan-
tal alternatieve markten voor varkensvet, dat voor-
heen bestemd was voor Rusland. De export naar 
Sub-Saharaans Afrika zit wel in de lift, weliswaar 
tegen lage prijzen.

Rundvlees

De handelscijfers voor rundvlees zijn in 2017 ge- 
stegen met 4,8%. Brazilië, India en Australië zijn al 
jaren de belangrijkste netto-exporteurs. China blijft 
de dominante importeur van rundvlees.

Sterke vraag in Azië en MENA
Een van de redenen voor de stijging in de handel 
is de sterke vraag in bijna heel Azië. China bijvoor-
beeld importeert 6% meer dan in 2016. In 2017 koos 
het land voornamelijk voor rundvlees afkomstig uit 
Australië, Uruguay en Brazilië. Ook Japan impor-
teert significant meer dan in 2016, namelijk 18%. De  
Japanners geven daarbij de voorkeur aan vlees uit 
de VS, Australië en Canada.
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De globale  
vleesconsumptie stijgt
EUROPA

De totale vleesconsumptie in Europa stijgt. Varkensvlees en gevogelte staan 
samen in voor 80% van die totale vleesconsumptie en hun aandeel groeit. 
In 2018 wordt verwacht dat de vleesconsumptie nog lichtjes zal stijgen, dit 
vooral dankzij gevogelte, en dat ze daarna zal stagneren. Deze stijging is voor-
al te danken aan de betere economische omstandigheden, de groei van de 
bevolking (geholpen door immigratie), een stijgend aanbod en dalende prij-
zen. Verwacht wordt dat binnen een paar jaar de groei echter zal stagneren 
omdat de markt verzadigd zal zijn en er meer bezorgdheid groeit rond vlees en 
gezondheid, met uitzondering van gevogelte en vis, waarvan de consumptie 
gematigd zal blijven stijgen. 

Relatieve consumptie
De consumptie van varkensvlees ten op-
zichte van de totale vleesconsumptie daalt 
in Europa. In 2017 was varkensvlees nog 
goed voor iets meer dan 47% van de tota-
le vleesconsumptie in Europa, terwijl dat in 
2000 nog 51% was. Ook de relatieve prijs 
van varkensvlees is na een korte opflakke-
ring in 2017 dalend, wat zich ook vertaalt 
in de varkensvleesprijs. Voor rundvlees zet 
de dalende trend, na een grote terugval in 
de voorbije jaren, zich verder tot nog onge-
veer 18% van de totale consumptie. Hier 
stijgt de relatieve prijs wel tot zowat 170%.

WERELD

De wereldconsumptie van vlees steeg lichtjes met 
0,9% t.o.v. 2016 tot 313 miljoen ton cwe. Op wereld- 
niveau is de stijging van de gevogelteconsumptie 
slechts bescheiden: 0,4%, omwille van de aanvoer-
problemen en de gezondheidsperikelen rond HPAI 
in China. De consumptie van varkensvlees daaren-
tegen steeg met 1%, met wijdverspreide stijgingen 
en weinig dalingen. De rundvleesconsumptie op 
haar beurt steeg met 1,7% het sterkst en dit vooral 
in de VS en China. Voor 2018 wordt verwacht dat de 
globale vleesconsumptie verder zal stijgen, opnieuw 
met de rundvleesconsumptie op kop, gevolgd door 
gevogelte en varkensvlees. China zorgt er echter wel 
voor dat de groei van de totale vleesconsumptie zo-
wel in 2017 als in 2018 geremd wordt. 

Rund en kalf                 Schaap en geit                   Varken                  Gevogelte                   Vis

Wereldconsumptie vlees, 2010-2022f (bron GIRA)EU vleesconsumptie 2006-2022f (bron GIRA)
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