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DE CONSUMPTIE VAN 
RUNDVLEES IN EUROPA 

IS GESTEGEN MET

2,5%

Joris Coenen

Vlees
in de 
wereld

Toch doen we dat vanuit een ander perspectief. 
René terugkijkend op zijn lange loopbaan in 
de vleessector. Een loopbaan die in 1985 

begon met een uitbraak van diezelfde dierziekte. Uit 
ervaring weet hij welke verregaande en langdurige 
gevolgen zo’n uitbraak kan hebben – voor iedereen 
die er ooit mee te maken krijgt. Ikzelf blik vooruit, 
overtuigd dat we in België dit probleem bekwaam 
en snel zullen aanpakken.

We krijgen allebei gelijk. De overheid en de sector 
nemen doortastende maatregelen om de ziekte 
zo snel mogelijk uit te roeien. Dat levert zelfs een 
mooi compliment op van Europees Commissaris 
Phil Hogan. Maar ook … dat het allemaal wel even 
duurt. Niet in het minst omdat het probleem zich 
(uitsluitend) stelt in een moeilijk controleerbare, 
wilde populatie.

Onze klanten stellen zich terecht vragen bij onze 
aanpak van de zaak. Daarover leest u verder in 
deze nieuwsbrief meer. Ook op onze eigen site en 
die van het FAVV (Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen) kunt u bijkomende 
informatie vinden. We zijn vastberaden om de dier-
ziekte snel uit te roeien en zeker om ze buiten onze 
stallen te houden.

Tegelijk kijken we met bezorgdheid naar de gebeur-
tenissen in China. De ziekte neemt er epidemische 
proporties aan en lijkt de hele productie voor lange 
tijd te zullen aantasten. China, dat is de helft van 
de productie én de consumptie van varkensvlees. 
René en ikzelf zijn het erover eens: als gevolg van 
deze epidemie zal het aangezicht van de Chinese 
industrie er op termijn helemaal anders uitzien.  
U leest het op de volgende pagina’s.

René begint binnenkort aan zijn welverdiende pen-
sioen. O ironie, start en finish … met AVP. Het is een 
vorm van humor. En aan humor nooit een gebrek bij 
René. Ik zal het missen.

Het is de avond van 12 september 2018. Plots gaat de telefoon: René 
Maillard. Dat er Afrikaanse Varkenspest (AVP) vastgesteld is bij enkele 
everzwijnen. Waar, in Duitsland? Nederland? Nee, in de buurt van Arlon, 
in België. In de stilte die volgt, maken we allebei de balans op van wat 
de implicaties van dit onheuglijke nieuws kunnen zijn.

Vlees, en een sneetje humor 

‘DE OVERHEID EN DE SECTOR
NEMEN DOORTASTENDE 

MAATREGELEN OM DE ZIEKTE
ZO SNEL MOGELIJK 

UIT TE ROEIEN.’
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Vergeten pluspunten  
van vlees
De positieve aspecten van vlees raken onderge-
sneeuwd door de negatieve berichtgeving. Zo 
wordt vaak uit het oog verloren dat veeteelt soms 
de enige nuttige besteding van de landbouwgrond 
is, omdat het telen van gewassen niet overal mo-
gelijk is. Voor een groot deel van de bevolking in 
de zich ontwikkelende landen vormt veeteelt bo-
vendien de belangrijkste bron van inkomen. Vlees 
bevat ook een aantal essentiële voedingsstoffen 
die planten niet bevatten of in sterk verminderde 
concentratie – zoals zink, ijzer en vitamine B.

“Er wordt vaak uit 
het oog verloren 
dat veeteelt soms 
de enige nuttige 
besteding van de 
landbouwgrond is.”

Deze misvatting vindt zijn oorsprong in een studie van 
de FAO (De Voedsel- en Landbouworganisatie van 

de Verenigde Naties): ‘De lange schaduw van veeteelt’ –  
terwijl die studie de realiteit niet helemaal correct weer-
geeft. 

De studie van de FAO kreeg internationaal veel aandacht 
en stelde dat veeteelt goed is voor 18% van de globale 
broeikasgasuitstoot. Dit zou betekenen dat veeteelt scha-
delijker is voor het milieu dan de transportsector. Deze 
vergelijking vertrok weliswaar van verschillende uitgangs-
punten.

Een betere berekening

Bij het berekenen van de klimaatimpact van veeteelt werd 
immers de volledige keten in rekening genomen: van 
de uitstoot voor de productie van meststoffen, het telen 
van het voeder tot de uitstoot van de dieren zelf. Bij de 
transportsector daarentegen werd enkel de uitstoot van 
de afgewerkte voertuigen berekend – zonder rekening te 
houden met de uitstoot van de volledige keten.

De FAO erkende deze fout, maar de rechtzetting kreeg 
veel minder aandacht dan de oorspronkelijke studie. Als 
de berekening voor de landbouwsector op dezelfde ma-
nier zou zijn gebeurd als voor de transportsector, dan is 
de landbouwsector maar verantwoordelijk voor 5% van 
de globale broeikasgasuitstoot.
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In Europa was de landbouwsector in 2016 verantwoordelijk voor  
10% van de broeikasgasuitstoot.

Vlees is een populaire schietschijf geworden 
bij klimaatacties. Iedereen wordt aangezet om 

minder vlees te consumeren, om zo het klimaat 
te redden. Het belangrijkste argument hiervoor is 
dat de vleesproductie een belangrijke, zo niet de 

belangrijkste, oorzaak is van broeikasgassen.
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Transport

Landbouw

Industrie

Internationale luchtvaart

Afvalverwerking
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% verandering in vergelijking met 1990 (EU28 in 2016, miljoen ton)

Uitstoot van broeikasgassen per sector in EU28 in 2016
(incl. indirecte CO2, excl. emissies door landgebruik,  
verandering van landgebruik en bosbouw LULUCF)

VASTSTELLING  

AFRIKAANSE VARKENSPEST  

IN BELGIË

Het Federaal Agentschap voor de Veilig- 

heid van de Voedselketen (FAVV) heeft op 

14 september 2018 de vaststelling ge-

meld van Afrikaanse varkenspest (ASF- 

virus) bij twee everzwijnen in het zuiden 

van de Belgische provincie Luxemburg. 

Deze regio heeft heel weinig gedomes-

ticeerde varkens (het merendeel van de 

gedomesticeerde varkens bevindt zich in 

het noordelijk deel van België). Het betreft 

een zeer besmettelijke virale ziekte die 

enkel varkens en everzwijnen treft.

Op www.belgianmeat.com  
vindt u alle informatie omtrent 

deze uitbraak. 
U vindt er ook een link naar  
de website van het FAVV,  

zodat u de laatste ontwikkelingen  
op de voet kunt volgen.

Vernietigen onze 
koeien het klimaat?

‘WERELDWIJD IS DE LANDBOUWSECTOR VERANTWOORDELIJK 

VOOR MAAR 5% VAN DE DIRECTE BROEIKASGASUITSTOOT.’

Bron: IPCC Sectorial approach

Bron: European Environment AgencyBron: European Environment Agency
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Wereldproductie vlees

D O S S I E R
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Vlees 
in de wereld

Stijging van de 
globale productie

De gunstige voederprijzen (te danken aan een recordoogst van graan) waren 
een opsteker voor de producenten van monogastrische dieren. Daarnaast 

waren er goede graascondities in de meeste delen van de wereld (met 
uitzondering van Australië, Canada en Noord-Europa, waar droogte heerste) 
- hoewel 2018 één van de heetste jaren was sinds het begin van de metingen.

Ommekeer na overaanbod

In 2018 waren er weliswaar ook tekenen van overaanbod, wat de prijs in 
sommige landen onder druk zette. De uitbraken van Afrikaanse varkenspest 
in China zorgden echter voor een ommekeer. Het tekort op de Chinese markt 
leidde tot prijsstijgingen en een stijgende importbehoefte, en waarschijnlijk ook 
een daling in consumptie.

Van varkensvlees naar andere vleessoorten

Door de tekorten en prijsstijgingen van varkensvlees verschuift de vraag ook 
naar andere vleessoorten. Dat heeft een impact op de prijzen en de productie in 
de belangrijkste exporterende landen. De transitie van traditionele boerderijen 
naar moderne, industriële structuren in China komt hierdoor wel in een 
stroomversnelling.

Ondanks de toenemende tegenwind in de ontwikkelde 
landen, was er in 2018 globaal een sterke vraag naar 
vlees. Dit had invloed op de productiviteit, die er in veel 
landen op vooruitging.
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Bron: Gira compliations and forecasts
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D O S S I E R
V L E E S  I N  D E  W E R E L D

Varkensvlees

• Wereld
Als het over varkensvlees gaat, dan is China een niet 
weg te denken speler. De wereldwijde varkensstapel 
daalde lichtjes door de herstructurering in China, die 
op gang kwam omwille van voedselveiligheids- en 
milieukwesties. De uitbraken van Afrikaanse varkens- 
pest in China zullen dit proces naar industrialisering 
nog versnellen en versterken. In de andere produ-
cerende landen wordt echter een aangroei van de 
stapel verwacht.

De verwachting is dat de wereldwijde varkens-
vleesproductie op middellange termijn zal stijgen 
door een betere productiviteit en herstructureringen. 
Op korte termijn neemt de productie wel nog eerst  
af door de sterftegraad en slachtingen omwille van 
Afrikaanse varkenspest in China. De consumptie  
zal de productie volgen en op middellange termijn 
groeien, na de aanbodbeperkingen van 2019. 

De sterke vraag in 2018 vanuit Azië zet zich verder 
in 2019 met een nog betere vraag. Het is even-
wel moeilijk in te schatten wanneer de verwachte  
tekorten zullen resulteren in een hogere vraag uit 
China.

• Europa
In 2019 wordt er een productiepiek van varkensvlees 
verwacht. In Oost-Europa is het evenwel moeilijk 
om het productieniveau op peil te houden door 
de uitbraken van Afrikaanse varkenspest. In West-
Europa wordt er een grotere vraag van China en 
andere exportmarkten verwacht. Anderzijds leiden 
milieu-issues en nieuwe consumptiegewoontes ook 
tot een dalende consumptie.

De Europese varkensstapel zal in 2019 blijven 
groeien, ondanks de verwachte afname van de 
zeugenstapel de volgende jaren. De productiviteit 
van de zeugen verbetert nog ieder jaar waardoor 
de productiviteitswinsten verzekerd blijven. Op 
middellange termijn zal de stapel wel licht afnemen, 
met een lichte daling in productie als gevolg.

De verwachte Chinese vraag en de vraag uit 
andere markten buiten de EU zullen de Europese 
varkensvleesprijs in 2019 de hoogte induwen – in  
de veronderstelling dat er geen uitbraken van 
Afrikaanse varkenspest bij belangrijke Europese 
spelers zijn. De exportmarkten blijven dan ook de 
sleutel om de varkensprijzen en de producenten 
rendabel te houden.
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Handelsgeschillen waren niet weg te denken in 2018. Vooral de VS en Brazilië werden getroffen. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat Europa kan profiteren van de handelsoorlog tussen de VS en China voor de 

export van varkensvlees. De groeiende rol van de Aziatische landen in de globale import maakt dat er haast 
is om een vrijhandelsakkoord te sluiten in Azië.

Wat brengt 2019?

Voor 2019 wordt opnieuw een stijging in de handel verwacht, met vooral voor de varkensvleeshandel 
een sterke toename door de Afrikaanse varkenspest. Of zal het nog te vroeg zijn? Er zijn nogal wat 
onzekerheden gelinkt aan de Chinese vraag voor de volgende jaren. Het tekort door de uitbraken van de 
Afrikaanse varkenspest zal niet eeuwig aanhouden en zal de agro-industrialisering in China versnellen.

Handelsgroei voor alle vleessoorten

Rundvlees

• Wereld
De rundvleessector blijft groeien, al treedt er wel 
prijserosie op ten opzichte van de recente piek- 
niveaus. In het voorbije decennium is de stapel  
constant aangegroeid. Deze expansiecyclus ver-
traagt nu in de VS en Argentinië, en komt zelfs  
volledig tot stilstand in Canada. In Brazilië vertraagt 
de liquidatiefase en in Australië is er opnieuw de  
impact van de droogte.

Vertaald in de productie betekent dit nog altijd 
veel slachtingen door de hoge, maar wel dalende 
veeprijzen. Door het grote aanbod stijgt ook de  
consumptie en de goede importvraag uit Azië vangt 
het toegenomen exportaanbod op.

• Europa
In Europa ondersteunt de stevige vraag de betere 
prijzen. De productie is met een kleine 2% gestegen, 
getriggerd door de reductie van het zoogkoeien- 
bestand en de zomerdroogte. Deze leidde tot  
voedertekorten en had een stijging van het aantal 
slachtingen tot gevolg.

In de handel is er geen verandering in de invoer-
contingenten en blijft de export toenemen na een 
kortstondige daling in 2018. De Europese import 
van rundvlees is voor het eerst in jaren opnieuw  
gestegen, na jaren van dalingen. De effecten van 
CETA beginnen zichtbaar te worden en ook de  
volumes uit Brazilië en Argentinië nemen toe na  
jaren op een laag niveau te zijn gebleven.

De consumptie van rundvlees in Europa is ge- 
stegen met 2,5%. Die stijging is onder meer te 
danken aan de betere economische toestand in 
Europa en het toegenomen beschikbare inkomen.

De groeiende wereldvraag 
wordt opgevangen door 

de stijgende productie en 
dit resulteerde vorig jaar in 

gestegen handelscijfers  
voor alle vleessoorten.  

In 2018 steeg het exportaandeel 
van de globale productie voor 

rundvlees en schapen- en 
geitenvlees. Voor varkensvlees 

bleef het aandeel stabiel,  
voor gevogelte kende het  

een lichte daling.
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Door de groeiende wereldbevolking en het stijgende 
beschikbare inkomen wordt er meer vlees gegeten. Het is zelfs 
zo dat de recente wereldwijde groei van de vleesconsumptie 
groter is dan die van vis.

Deze evolutie is toe te schrijven aan productiviteits-
winst enerzijds en de betaalbaarheid anderzijds. 
Vlees is daardoor toegankelijker geworden voor veel 
mensen. Betere kwaliteit, convenience en een ruime-
re differentiatie wakkeren het verbruik aan, waardoor 
vlees ook steeds beter ‘in de markt gezet’ wordt. 
Daartegenover staat wel de perceptie dat vlees nog 
altijd duur is, en dat de sociale druk om vlees te min-
deren stijgt: negatieve publiciteit en toenemende 
milieu-, dierenwelzijn- en gezondheidsissues spelen 
hierbij een grote rol. Bovendien zitten vegetarisme en 
flexitarisme in de lift. Op langere termijn echter zal de 
consumptie van vlees blijven toenemen.

Europa:  
verwachtingen voor 2019

In Europa is het herstel van de vleesconsumptie 
gestabiliseerd. Tot 2018 was er een heropleving 
van de vleesconsumptie in Europa – door de 
bevolkingstoename, de economische groei, het 
groeiende aanbod en de gunstige prijs. Verwacht 
wordt dat de consumptie van rood vlees in 2019 
zal dalen, terwijl de gevogelteconsumptie verder 
zal stijgen.

Globale vleesconsumptie 
neemt toe
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Wereldconsumptie vlees, 2007-2023f 
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“Op langere termijn 
echter zal de 
consumptie van vlees 
blijven toenemen.”

EU-vleesconsumptie, 2007-2023f 

Vis Vlees

Gevogelte Varken Schaap en geit Rund en kalf

GevogelteVis Varken Schaap en geit Rund en kalf
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Bron: Gira compilations and forecasts


