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Beide virussen zorgen voor een unieke 
situatie. China verloor ruim de helft van zijn 
varkensstapel door Afrikaanse varkenspest 

[AVP]. De Aziatische markt snakt naar ingevoerde 
eiwitten, van waar ook ter wereld. Maar door het 
coronavirus stokt tegelijk de machinerie om de 
producten naar de markt te brengen. De Chinese 
overheid neemt ongeziene maatregelen in de strijd 
tegen COVID-19. De miljoenenstad Wuhan wordt 
wekenlang vergrendeld.

De combinatie zorgt voor grote onzekerheid. 
Verderop in deze nieuwsbrief proberen we in te 
schatten wat de volledige impact zal zijn. Het 
lijdt geen twijfel dat de handel stelselmatig zal 
normaliseren, maar de vleesindustrie in Azië zal er 
structureel anders uitzien.

Zowat anderhalf jaar geleden kreeg België als 
eerste West-Europese land te maken met AVP bij 
everzwijnen. De epizoötie kwam niet helemaal 
als een verassing; ze was al een tijd in opmars in 
Oost-Europa. Het verlies van de AVP-vrije status, 
die geen onderscheid maakt tussen wilde of 
gedomesticeerde varkens, deed de uitvoer buiten 
de EU meer dan halveren.

Consequente en doortastende maatregelen 
zorgden ervoor dat de ziekte ingedijkt bleef tot een 
kleine zone, en geleidelijk aan wordt duidelijk dat 
de uitbraak onder controle is. Het voortdurende 
‘search & destroy’ programma blijft operationeel. 
Na 11 augustus 2019 zijn er enkel nog zes positieve 
stalen gevonden op oud gebeente.

Het is voor de Belgische vleesleveranciers nu 
cruciaal om zo snel mogelijk terug de AVP-vrije 
status te verkrijgen. Het vergt evenwel een van 
de moeilijkste bewijsvormen die er bestaan: het 
negatieve bewijs.

Ze zijn onooglijk klein, niet met het oog zichtbaar, maar de gevolgen 
ervan zijn wel groot. Virussen. Elk op hun eigen manier hebben het 
coronavirus en het AVP-virus impact op wereldschaal.

Geen business as usual 

‘HET IS VOOR DE BELGISCHE 
VLEESLEVERANCIERS NU 
CRUCIAAL OM ZO SNEL 
MOGELIJK TERUG DE 
AVP-VRIJE STATUS TE 

VERKRIJGEN.’
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Wereldmarkt 
vlees

De uitbraken van Afrikaanse varkenspest [AVP] in Azië hebben 
gevolgen voor de globale vleessector. In 2019 daalde, voor het 
eerst sinds lang, de wereldwijde productie en consumptie van 
vlees.

Voorheen werd een daling bij de ene vleessoort 
opgevangen door een toename bij de andere 

vleessoorten. Nu is de impact van Afrikaanse varkens- 
pest in China zo groot dat geen enkele vleessoort  
of producent het gat kan opvullen. De wereldwijde 
handel kent bijgevolg een sterke groei – met China 
als drijvende kracht die de prijzen omhoog duwt. 

Productie

Voor de AVP-uitbraken stevende de wereldproduc-
tie van vlees af op een overaanbod. Ondertussen 
is echter duidelijk geworden dat AVP in 2020 – en 
ook in de daaropvolgende jaren – de vleesmarkt 
zal herschikken. Gevogelte zal het meeste voordeel 
halen uit de situatie, net zoals de exporterende var-

kensvleesproducenten: de voederkosten zijn onder 
controle en de productie wordt opgedreven. De pro-
ductie van herkauwers staat meer onder druk door 
een combinatie van factoren: klimaatproblemen en 
slechte rentabiliteit op boerderijniveau houden inves-
teringen op lange termijn tegen.

Handel

China was de belangrijkste motor voor de groei van 
4,1% in de wereldwijde handel van vlees voor alle 
vleessoorten. Varkensvlees en gevogelte kenden 
een sterke groei door de hogere Chinese vraag.  
Ook rundvlees groeide, door het Noord- en 
Zuid-Amerikaanse aanbod, aangevuld met het ver-
der afslachten van de stapel in Australië. In 2020 zal 
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België als wereldwijde exporteur
Op de wereldkaart is België maar een speldenprik groot, maar in de globale handel van vlees 

heeft België zeker zijn plaats. Als wereldwijde exporteur van varkensvlees moet België slechts 

zes landen laten voorgaan die meer exporteren – en dat zijn meteen de grote producenten: 

Duitsland, de Verenigde Staten, Spanje, Denemarken, Nederland en Canada.

Het ziet er wel naar uit dat België in 2019 minder zal geëxporteerd hebben dan in 2018. Dit valt 

te verklaren door het aantal slachtingen dat gedaald is met 5% en de impact van de uitbraak 

van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen. De Belgische aanpak heeft hier echter zijn 

vruchten afgeworpen, waardoor de uitbraak onder controle is. De hoop leeft dat de vrije status 

snel terug herwonnen kan worden.

[ Lees meer op de achterzijde van dit magazine: ‘Afrikaanse varkenspest: België op weg naar de overwinning’.]
Wat rundvlees betreft staat België op een verdienstelijke zeventiende plaats in de globale 

exportlijst. In 2019 zijn er ook minder runderen geslacht dan het jaar voordien.

Wereldproductie 
vlees, 
2017-2020f

Internationale 
volumes  
vleeshandel, 
2017-2020f

Wereldwijde 
vleesconsumptie, 
2017-2020f

de handel verder uitbreiden voor vooral varkensvlees 
en gevogelte. De rundvleeshandel zal ook verder stij-
gen, maar minder uitgesproken doordat het aanbod 
niet altijd voorhanden zal zijn (vooral dan in Australië).

Consumptie 

De globale consumptie daalde in 2019 met bijna 
4%. Deze daling is volledig toe te wijzen aan de 
afgenomen consumptie van varkensvlees door 
het ontoereikende aanbod in China en in andere 
Aziatische landen. Rundvlees kende een kleine groei 
van 1,3%, gevogelte zelfs een mooie groei van 4,9%. 
Als China niet meegeteld wordt, kent de wereldwijde 
consumptie een groei van 1,2%.

In vergelijking met de visconsumptie trekt vis aan het 
langste eind. Historisch verloor vlees marktaandeel 
ten voordele van vis in de korf van dierlijke proteïnen. 
De laatste jaren heeft vlees echter een beter 
samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) dan 
vis door de hogere visprijzen in sommige markten 
en het ontoereikende aanbod van vis (wild en 
aquacultuur).

GEVOGELTEVARKENSVLEES

SCHAPEN-  EN  GE ITENVLEESRUND -  EN  KALFSVLEES

Bron: Gira
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Gezien het gewicht van Azië – en meer bepaald China – in de globale 
varkenssector, heeft een verandering in die regio een impact op 

wereldschaal. De huidige uitbraak van Afrikaanse varkenspest heeft 
consequenties voor de globale varkensvleesindustrie, met zelfs 

repercussies voor de andere vleessoorten.

De globale varkensstapel kende al een dalende trend, vooral door herstructureringen in China omwille 
van voedselveiligheid en milieu. AVP heeft deze trend versterkt, ondanks de groei van de stapel in 

de meeste andere regio’s. De productie daalde in 2019 al sterk; die trend zal zich in 2020 verderzetten, 
omdat China tijd nodig zal hebben om de stapel weer op te bouwen. Consumptie zal de productie volgen 
en dalen, maar op middellange termijn weer toenemen. De handel neemt op zijn beurt sterk toe gezien de 
tekorten in Azië. Enkel het aanbod beperkt de handel.

Varkensvlees

lucratieve markten. Dat resulteert in tekorten op de ei-
gen binnenlandse markten en bij momenten zelfs op 
andere exportbestemmingen.

Consumptie

De consumptie van varkensvlees ontwikkelt zich 
wereldwijd positief, behalve in Europa. Daar zal de 
vraag verder afnemen. De dagen van goedkoop  
varkensvlees door de goedkope voederkosten in 
Europa zijn voorbij. De Aziatische prijzen ‘beroven’ 
Europa van varkensvlees, waardoor de prijzen ook in 
Europa stijgen. Daarnaast wint het anti-vleesdiscours 
in Europa terrein, waardoor de consumptie nog meer 
onder druk staat.

Europa

De Europese productie stabiliseerde de laatste jaren 
rond 24 miljoen ton. De goede rentabiliteit in 2016 
en 2017 heeft in 2018 voor een stijgende productie 
gezorgd, maar geleidelijk aan kwam de markt onder 
druk te staan. De dalende trend in de zeugenstapel 
wordt deels gecompenseerd door de betere produc-
tiviteit, maar de consumptie volgt een neerwaartse 
trend op lange termijn.

In 2019 daalde de productie met iets minder dan 
1%. Frankrijk en Spanje tekenden een stijging in de  
productie op, terwijl Nederland, Duitsland, België en 
Polen een daling kenden. De grote voorraad begin 
2019 raakte snel weggewerkt door de stijgende vraag 
in China. De dalende beschikbaarheid van varkens-
vlees op de Europese markt is mee verantwoordelijk 
voor de dalende consumptie in Europa.

Voor 2020 wordt een stabiele productie verwacht, 
onder invloed van een duurzame vraag van de ex-
portmarkten. De prijzen zullen eveneens duurzaam en 
waarschijnlijk zelfs stijgend zijn. Ondanks deze goede 
vooruitzichten is er weinig ruimte voor een productie-
stijging: enkel in Spanje en sommige regio’s in Frank-
rijk is er ruimte voor uitbreiding. In Oost-Europa is  
Afrikaanse varkenspest een probleem en in het  
Noorden – Denemarken, Nederland, Duitsland en  
België – is er maatschappelijke druk (dierenwelzijn en 
milieu) en een demografisch probleem (geen opvol-
ging en gebrek aan werkkrachten). De Chinese vraag 
zal in 2020 normaal gezien aanhouden, wat goede 
perspectieven biedt voor de varkensvleesmarkt.

EU varkensvlees:  
balans 2008-2020f, 2024f
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Productie

De globale varkensvleesproductie kende van 2000 
tot en met 2018 een lineaire groei – met dank aan 
de grotere en productievere stapel, die doorheen 
de jaren resulteerde in zwaardere karkassen. Na de 
catastrofale impact van Afrikaanse varkenspest op 
de productie in 2019 en 2020 wordt verwacht dat 
de stapel zich tegen 2024 zal herstellen. Herstel in 
China was voorzien tegen eind 2020, maar door het 
coronavirus zal het eerder begin 2021 zijn; in de an-
dere Aziatische landen nog iets later.

De Europese productie zal op middellange termijn 
dalen gezien de maatschappelijke druk op de var-
kenshouderij, maar in Rusland en Amerika zal de 
productie toenemen. De productiviteit zal overal toe-
nemen met een efficiëntere varkenshouderij en meer 
verticale integratie. In Azië zal de backyard farming 
verdwijnen.

Handel

Gezien de situatie in China en de rest van Azië, zal 
de handel in varkensvlees in 2020 alleen maar toene-
men. Azië zal instaan voor twee derde van de totale 
import in 2020, met China als belangrijkste bestem-
ming. In de rest van de wereld stabiliseert de han-
del echter door het beperkte aanbod en de sterke 
prijzen. Export naar Canada en de Verenigde Staten 
daalt omdat beide landen een stijgende productie 
kennen en de nood aan import verdwijnt. In Rusland 
werpt het protectionisme zijn vruchten af: de import 
stijgt er niet en Rusland is op weg om zelf een kleine 
exporteur te worden.
De export van varkensvlees is in handen van vier 
grote spelers: Europa, Canada, de VS en Brazilië. 
Alle exporterende landen focussen op de meest  

Bron: Gira compilations
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Het laatste decennium groeit de wereldwijde stapel 
continu, maar traag. De belangrijkste groei situeert zich 
in de opkomende markten zoals Sub-Saharaans Afrika 
en Azië. In 2019 is de productiegroei echter sterker dan 
de voorgaande jaren.

Er werd meer geslacht door de hogere veeprijzen en het gemiddelde karkasgewicht groeit gestaag ver-
der. Consumptie groeit mee met de extra productie. De handel floreert op zijn beurt door de sterkere 

vraag uit Azië en door het beschikbare aanbod. Verwacht wordt dat die groei zich in 2020 zal verderzetten.

De Europese rundvleessector

In Europa is het een ander verhaal. Grote stocks en een sterke productie in 2018, gekoppeld aan een 
zwakke vraag, leiden tot dalende prijzen op de Europese rundvleesmarkt. In 2019 daalde ook de produc-
tie. Door een slabakkende economie en de vele negatieve media-aandacht in het kader van de klimaatop-
warming daalde de consumptie verder in 2019. De export daarentegen trok aan met 9% dankzij de grote 
Aziatische vraag. Met de erkenning van veertien producenten voor directe toegang naar China kan vooral 
Ierland hiervan profiteren. De Europese import kromp met een kleine 4% als gevolg van de dalende vraag 
en de grote exporteurs die hun focus op Azië leggen.
In 2020 wordt een verdere reductie in de productie verwacht. Daarnaast zal de consumptie ook zwak 
blijven en sneller dalen dan de productie. Omdat de stapel krimpt, zullen de prijzen zich herstellen ten 
opzichte van 2019. Dat herstel zal tegelijkertijd getemperd worden door een dalende vraag naar vooral 
de betere stukken.

Rundvlees

meer dan de helft gereduceerd naar net geen 200 
miljoen varkens. Dit betekent alle hens aan dek om 
de nodige proteïnen te vinden voor China.
De importvolumes in China zijn de laatste jaren nog-
al volatiel. Na de sterke stijging in 2016 volgden een 
eerder ontgoochelend 2017 en 2018; in 2019 was 
er dan weer een sterke vraag (+60% t.o.v. 2018) om 
het gat dat de AVP-crisis geslagen heeft te dichten. 
In 2020 zullen de importvolumes verder blijven stij-
gen, waardoor China in z’n eentje verantwoordelijk 
zal zijn voor 40% van de wereldwijde handel in var-
kensvlees. Meer en meer bedrijven zijn goedgekeurd 
voor directe toegang tot China en het grijze kanaal 
via Hongkong dooft uit. Europa blijft de belangrijkste 
leverancier, maar ook de VS (ondanks de tarieven) 
en Canada (ondanks het Huawei-incident) blijven 
belangrijke exporteurs; Brazilië vervolledigt de rij.  
De import verschuift ook naar de grotere stukken en 
halve karkassen.

De Chinese importbehoeftes zullen groot blijven tot 
en met 2024, maar dat blijft niet oneindig duren. De 
Chinese overheid ziet de heropbouw van de varkens-
stapel als een prioriteit en zal daarvoor de nodige 
middelen op tafel leggen.

Op dit moment slaagt niemand er echter in om het 
ontstane tekort in China op te vangen. Het tekort 
door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest en de 
bijbehorende daling van de varkensstapel in China 
wordt geraamd op 24 miljoen ton voor 2020. Ver-
wacht wordt dat de import van varkensvlees verder 
zal stijgen. Ook de import van gevogelte en rund-
vlees zal stijgen, maar in mindere mate. De productie 
van gevogelte en rundvlees zal ook stijgen, maar dan 
blijft er nog een gat van 15 miljoen ton over dat niet 
opgevuld raakt. Dit zal leiden tot een verandering in 
het consumptiepatroon met een verlies van 10 tot 
15% in de vleeskorf voor varkensvlees.

Op langere termijn (2024) is een productiedaling, in 
overeenstemming met de consumptiedaling, een 
aannemelijke uitkomst. Grote producenten gaan hun 
productieniveau handhaven en de oudere producen-
ten gaan stoppen zonder dat er opvolging is.

Verenigde Staten

Groei is het sleutelwoord in de Amerikaanse var-
kensvleesproductie. De zeugenstapel is gegroeid 
met 1% en het aantal varkens steeg met 3%. Het 
aantal slachtingen kende ook een stijging van 4%. 
De import daalde met 10%, terwijl de export met 
6% steeg. De consumptie volgde die positieve trend 
en steeg met 2,5%. De handelsoorlogen met zowel 
Mexico als China, die in de loop van 2019 opgelost 
werden, vormden echter ook een belangrijk thema. 
Daarnaast werd de extra capaciteit bij de packers 
geleidelijk aan beschikbaar doorheen het jaar. Door 
de productiviteit van de zeugenstapel was de pro-
ductie echter veel groter dan verwacht, waardoor de 
prijsstijgingen ontgoochelend waren.

Het ziet ernaar uit dat de zeugenstapel en de produc-
tie in 2020 verder zullen groeien. De export zal met 
nog een kwart stijgen (door de sterke vraag in China) 
en de prijzen zullen zich herpakken (door Afrikaanse 
varkenspest). De Verenigde Staten zullen op langere 
termijn een belangrijkere speler worden in de globale 
varkensvleesexport.

China

In 2017 was 62% van de vleesconsumptie in Chi-
na varkensvlees – goed voor 54 miljoen ton vlees. In 
2020 is er een tekort van ongeveer 24 miljoen ton of 
zowat de helft van de consumptie. De stapel is met 
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China varkensvlees:  
balans 2009-2024f
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Wat kan de 
markt verstoren?

Afrikaanse varkenspest  
in Azië
Sinds de eerste rapporteringen in China in 2018 
heeft AVP zich extreem snel verspreid over het hele 
continent. Ze verspreidde zich eerst in alle Chinese 
provincies, daarna noordwaarts richting Mongolië, 
Korea en Rusland en zuidwaarts richting Vietnam, 
Laos, Cambodja, Myanmar en uiteindelijk over het 
water naar de Filippijnen en Indonesië.

In de meeste Aziatische landen gelden dezelfde 
patronen: late detectie, slechte notificatie en het 
ontbreken van monitoring van de progressie van 
de ziekte – met te late controlemaatregelen tot ge-
volg.
De Chinese varkensvleesproductie is sinds de 
tweede helft van 2019 in elkaar gezakt en zal ook 
in 2020 verder dalen. Een gelijkaardige trend is ook 
in Vietnam en andere significante producenten in 
de regio merkbaar. De Chinese prijzen stegen sterk 
tegen het einde van 2019 omwille van het tekort, 
terwijl de importbehoefte explodeerde.

De drijfveer om de productie te verhogen is sterk 
aanwezig, maar de risico’s zijn ook groot. De nood 
aan investeringen in bioveiligheid is groot. In de ex-
porterende landen kunnen de boeren de vruchten 
plukken van de sterk stijgende prijzen, maar er is 
ook terughoudendheid om te investeren in hogere 
productie omwille van de angst voor een crash in 
de markt als de importbehoefte in Azië normali-
seert.

De gevolgen voor de handel
Het tekort aan varkensvlees in Azië importeren is in 
dit geval geen oplossing. In 2018 bedroeg de globa-
le handel in varkensvlees acht miljoen ton. In 2020 
zal het tekort dit volume ruimschoots overschrijden.  
In China spreken we over een tekort van 24 miljoen 
ton, in Vietnam van 1,5 à 2 miljoen ton en in de  
Filippijnen van 700.000 kg.

De hoge prijzen stimuleren echter wel de globale 
handel van varkensvlees. De belangrijkste expor-
teurs produceren meer en ‘beroven’ hun eigen 
binnenlandse markt van varkensvlees. De export 
naar bestemmingen die minder opbrengen droogt 
op en China zal de voorkeur genieten boven Viet-
nam en andere Aziatische landen als exportbe-
stemming.

De stijgende productie van gevogelte zal een 
kortetermijnoplossing zijn, maar geen duurzame. 
Veel varkenshouders zijn al overgeschakeld naar 
andere inkomstenbronnen; ze schuwen het hoge 
risico om de stallen te herbevolken met varkens. 
Overschakelen naar gevogelte kan tegen een mi-
nimale kost.

Nieuwe varkenshouderij
Op lange termijn zal de markt zich herontwikkelen 
met grootschalige varkenshouders met een beter 
bioveiligheidssysteem. Mega-investeringen zullen 
het herstel van de varkenshouderij ondersteunen. 
De verwachting is dat AVP endemisch zal blijven – 
en dus zal de industrie daar rekening mee moeten 
houden. Kleine boeren kunnen zich de nodige 
veiligheidsmaatregelen niet veroorloven, waardoor 
de focus zal verschuiven naar een grote integratie 
van voeder tot slachthuis.
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De effecten van het coronavirus

Het coronavirus heeft ‘business as usual’ verstoord in China en bijgevolg ook in de rest van de wereld. De 
drie grootste Chinese havens hebben hun maximale capaciteit aan containers bereikt. Hierdoor is zowel 
de nationale als de internationale toeleveringsketen voor verschillende industrieën verstoord, waaronder 
vlees en veeteelt. Ook de export naar China is vertraagd. Naast deze kortetermijneffecten zal het virus 
waarschijnlijk ook enkele langetermijneffecten hebben op de Chinese en de globale economie.

Onmiddellijke gevolgen voor China
COVID-19 is afkomstig uit China, dat op verschillende niveaus ernstig getroffen werd door het virus.  
De Chinese economie voelt alvast de gevolgen, die ook de rest van het jaar zullen nazinderen.
Omdat de drie grootste havens van het land hun maximale capaciteit aan containers hebben bereikt, 
zijn er problemen met de distributie en de levering van zowel import- als exportproducten. Daarnaast is 
er minder vraag van de Chinezen naar bepaalde producten: bewoners verlaten hun huis namelijk zelden 
of niet. Ze blijven niet alleen binnenshuis uit angst voor de ziekte, maar ook omdat de overheid strenge 
reisbeperkingen heeft ingevoerd. Als gevolg is er een stijging in de e-commerce, maar deze toegenomen 
vraag kan niet beantwoord worden omwille van de eerdergenoemde distributieproblemen. En die proble-
men zijn begonnen in de havens.

Koelcontainers: schaarste aan stekkers
Alle beschikbare stekkers voor koelcontainers in Shanghai, Ningbo en Tianjin zijn bezet. Door de schaar-
ste aan stekkers is de inhoud van sommige koelcontainers aangetast. Andere containers zijn dan weer 
noodgedwongen verscheept naar Hongkong, Japan, Singapore of Zuid-Korea waar de containers tijdelijk 
worden gestockeerd.

De exportindustrie draagt de gevolgen. CMA CGM, Maersk, ONE, APL en ZIM hebben allemaal een extra 
kost van 1.000 dollar per container op de vrachtprijs doorgevoerd. Deze toeslagen worden gebruikt om 
koelcontainers van de havens in China naar de bovengenoemde havens te verschepen.

De oorzaken van de achterstand in de Chinese havens
Een tekort aan havenarbeiders en de strenge reisbeperkingen in China zijn de belangrijkste oorzaken van 
de ophoping in de Chinese havens. Deze twee oorzaken zijn sterk aan elkaar gelinkt. De meeste havenar-
beiders keerden terug naar hun geboorte- of woonplaats om Chinees Nieuwjaar te vieren. In deze periode 
brak het coronavirus uit in China, wat de regering ertoe aanzette om de vakantieperiode te verlengen en 
om reisbeperkingen op te leggen aan de bevolking. Deze beperkingen waren overigens veel strenger dan 
die tijdens de SARS-periode. Als gevolg was het voor (haven)arbeiders moeilijk tot zelfs onmogelijk om 
terug te keren naar hun werkplek, waardoor de havens lange tijd onderbemand waren.

Daarenboven is het Chinees Nieuwjaar de piek van consumptie in China. Koelcontainers zaten vol met 
producten voor de feestperiode, producten die gewoonweg niet geconsumeerd werden. Het tekort aan 
arbeiders en het grote aanbod aan producten ter gelegenheid van het Chinees Nieuwjaar droegen dus bij 
aan de opeenstapeling van containers in de havens.

Nu de reisbeperkingen versoepeld worden, gaan de Chinezen geleidelijk weer aan het werk. Zodra het 
virus volledig onder controle is, zal de situatie snel verbeteren. Maar de toeleveringsketen zal wel tijd nodig 
hebben om zich volledig te herstellen.

Vertraging van de export naar China
Het heeft even geduurd om het effect van de achterstand in de havens op de vleeshandel te meten, maar 
nu is het duidelijk: de exportvolumes zijn lager dan verwacht. Dit is te wijten aan het extra risico dat ex-
port naar China met zich meebrengt en de hierboven vermelde extra kosten op de vrachtprijs. Als gevolg 
worden producten gestockeerd, maar ook dit brengt extra kosten en uitdagingen met zich mee: denk 
bijvoorbeeld aan het verlengen van de houdbaarheid van producten.

Verdere impact op de Chinese economie
De kans bestaat dat meerdere foodserviceketens en zelfstandigen failliet zullen gaan. Bovendien worden 
werknemers in heel wat Chinese bedrijven niet betaald en zullen ze hun levensstijl moeten aanpassen.
Daarnaast zijn er ook problemen op het land. Boeren geraken niet aan voldoende voer voor hun dieren, 
die het ofwel moeten doen met kleine rantsoenen ofwel uithongeren en sterven. De boeren kunnen hun 
vee in vele gevallen ook niet laten slachten omdat er een gebrek is aan vrachtwagens en omdat er geen 
slachthuizen operationeel zijn.

Wereldwijde economische gevolgen

De wereldwijde economische gevolgen 
van het coronavirus – en de problemen van 
China bij de behandeling ervan – treffen de 
vleeshandel en -industrie. Maar ook andere 
bedrijfstakken hebben te maken met een ver-
storing van de toeleveringsketen. Daarnaast 
dalen de inkomsten afkomstig van Chinese 
toeristen, die voordien een belangrijke bijdra-
ge leverden aan een aantal economieën.

• Gevolgen voor verschillende bedrijfstakken
De veeteeltindustrie is zich bewust van de 
kink in de kabel van de Chinese toeleve-
ringsketen. Daarnaast is de impact vooral 
te merken aan goedkope generieke versies 
van medicijnen en low-tech additieven. Het 
is ook zeer waarschijnlijk dat de productivi-
teit in sommige Aziatische markten zal dalen. 
Daarnaast zullen nieuwe voorraden en/of 
apparaten zich opstapelen als gevolg van de 
sluiting van fabrieken en de achterstand in de 
Chinese havens.

• Lagere inkomsten uit toerisme
Chinese toeristen zijn belangrijk voor een 
aantal economieën. Omdat er op dit moment 
maar weinig Chinezen reizen, vormt dit een 
probleem. De meeste Chinezen maken zich al 
zorgen over transport in eigen land, laat staan 
internationaal, en blijven dus thuis. Er zijn nog 
Chinezen die bereid zijn om te reizen, maar 
zij worden tegengehouden door een aantal  
bestemmingslanden die hen niet toelaten 
zonder een quarantaineperiode.
De impact hiervan op populaire bestem-
mingslanden is duidelijk: minder Chinese 
toeristen betekent minder inkomsten voor 
hotels, restaurants, winkels, … Het verlies van 
inkomsten afkomstig van Chinese toeristen is 
aanzienlijk: in Thailand, bijvoorbeeld, is 25% 
van de toeristen Chinees; gemiddeld geven zij 
2.000 dollar uit.
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   Afrikaanse varkenspest:   
België op weg naar de overwinning

Meer informatie over  

de ontwikkelingen van  

de Afrikaanse varkenspest 

in België vindt u op de website  

van het FAVV.België is nog steeds vrij van AVP bij gedomesticeer-
de varkens. Op 13 september 2018 werd AVP voor 
het eerst op Belgisch grondgebied vastgesteld bij 
twee wilde everzwijnen in de buurt van Etalle, gele-
gen in de zuidelijkste provincie van België, de provin-
cie Luxemburg. Tot op heden zijn 4.970 wilde zwijnen 
geanalyseerd, waarvan 833 gevallen positief werden 
bevonden. Vanaf maart 2019 is het aantal gevallen in 
België sterk teruggelopen en de verdere verspreiding 
van het virus werd verhinderd. Dat is het resultaat van 
strenge maatregelen die geïmplementeerd werden 
door de bevoegde autoriteiten.

De laatste AVP-uitbraak bij een recent gestorven dier 
dateert van 11 augustus 2019. Dat was het enige  
geval in augustus. Sinds september werden geen 
nieuwe gevallen ontdekt, enkel nog besmette been-
deren. In vier van de zes gevallen waren de overblijf-
selen meer dan zes maanden oud. Het laatste wilde 
everzwijn dat met AVP besmet was, zou ergens tus-
sen begin juli en begin oktober overleden zijn.

De vooruitzichten voor België zijn dus positief. 
Tsjechië herwon in maart 2019 zijn AVP-vrije status 
en naar verluidt zal België mogelijk het volgende land 
zijn.1 In beide landen ging het om een geïsoleerde  
introductie, ver verwijderd van andere haarden.

(1) Bron: Epidemiological analyses of African swine fever in 

the European Union (November 2018 to October 2019), EFSA 

Journal 18 December 2019.

De Belgische strategie om de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen 
te lijf te gaan en verdere verspreiding te voorkomen, werpt zijn vruchten af. 
Het aantal gevallen is sterk gedaald en het einde van het virus lijkt in zicht.

Afrikaanse varkenspest in België:  
aantal gevallen
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