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TEN OPZICHTE VAN 2011 
DAALDE HET GEBRUIK 

VAN ANTIBIOTICA 
MET BREED SPECTRUM MET 

79%
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Belpork
Integrale 

ketenbewaking

Maar de verhitte discussies hebben zelden een 
wetenschappelijke onderbouwing. De feiten 
spreken voor zich: de broeikasgasemissies 

van de veehouderij hebben een beperkt aandeel in 
het totaal. Ons ‘een weg uit het klimaatprobleem eten 
door vlees te vervangen’ is onzin.

De vleessector loopt intussen niet weg van de uitda-
ging. Integendeel. Allerlei innovaties die de laatste 
jaren gerealiseerd worden, tonen aan dat door effi-
ciëntiewinsten de hele keten verder verduurzaamt.

Niet alleen de verbetering van de BKG-uitstoot, 
maar ook de reductie van het antibioticagebruik 
is een belangrijke uitdaging. In 2011 werd AMCRA 
opgericht, het federaal kenniscentrum voor AB-ge-
bruik. Daarnaast startte Belpork in 2014 met het 
AB Register - eerst in de varkenshouderij, later uit-
gebreid naar de andere diersoorten. En tussen de 
actoren en overheid werd een convenant opgesteld 
met duidelijke reductiedoelstellingen. We zijn anno 
2019: tijd om een tussentijdse evaluatie te maken.

Daar staan we dan, met al die technische vooruit-
gang en goede resultaten. Tegenover een slecht 
geïnformeerde consument. Een consument wiens 
aandacht dan ook nog eens een schaars, en dus 
duur, goed geworden is.

Het was dit thema dat de uitdaging vormde van ons 
14e rondetafeldebat, eind augustus. Plaats van af-
spraak: het Patershof, een seminarieruimte in een 
oude kerk in het hartje van het mooie Mechelen. 
Een plechtige locatie, die er mee voor zorgde dat 
het een bezield debat werd.

We kregen in Europa een warme zomer. En samen met het kwik liepen ook 
de gemoederen in het klimaatdebat hoog op. De vleessector werd andermaal 
meer dan eens verantwoordelijk gehouden als dé grote veroorzaker van de 
klimaatopwarming. Zelfverklaarde wereldverbeteraars sturen aan op een 
halvering van de veestapel of het invoeren van een vleestaks. Want, beste 
consument, vlees eten is een zonde!

Vlees eten is geen zonde 

‘DE AANDACHT VAN DE 
CONSUMENT IS SCHAARS  

EN DUS DUUR GOED.’
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Prof. dr. Jeroen Dewulf,
UGent.

Elk gebruik van antibiotica betekent dat we ac-
tief selecteren op resistentie. Deze collateral 

damage is er altijd’, benadrukt prof. dr. Jeroen 
Dewulf van de universiteit UGent. Vanuit zijn spe-
cialiteit op het vlak van veterinaire epidemiologie 
brengt prof. dr. Dewulf het gebruik van antibiotica 
bij dieren in kaart en werkt hij actief mee aan pro-
gramma’s die het antibioticaverbruik in de Belgi-
sche veeteelt moeten reduceren tot een duurzaam 
niveau.

Eén wereld, één gezondheid

‘We leven in een wereld waarin mensen, huisdie-
ren, veeteelt en wild één groot geheel vormen. 
Onze handelingen in de veeteelt hebben dan ook 
impact op onze eigen gezondheid. Ook omge-
keerd kunnen mensen dieren besmetten, denk 
maar aan de MRSA-bacterie’, illustreert prof. dr. 
Dewulf. ‘Dankzij goede controles zijn er evenwel 
amper antibiotica te vinden in het vlees dat we 
consumeren. De dosissen die we nog detecteren, 
zijn bovendien zodanig laag dat ze geen resistentie 
kunnen creëren.’
‘Elke toepassing van antibiotica heeft als nevenef-
fect dat we resistente bacteriën selecteren. Dat kan 
je niet vermijden. Wel kunnen we deze collateral da-
mage beperken door zeer bewust om te gaan met 
antibiotica. Zo speelt uiteraard de totale hoeveel-
heid toegediende antibiotica een bepalende rol. 
Ook de dosis en behandelingsduur zijn belangrijke 

factoren. Verder kunnen we het optreden van resis-
tentie beperken door de keuze van smalspectrum-
antibiotica in plaats van breedwerkende producten. 
Tot slot is de toedieningswijze cruciaal. Individuele 
behandeling van dieren is immers veel efficiënter 
dan orale toediening via voeders of water.’

Succesvol actieplan voor 
reductie

Via het nationale rapport van BelVet-Sac, het 
Belgian Veterinary Surveillance of Antibacterial 
Consumption, wordt het antibioticagebruik in de 
Belgische veeteelt sinds 2011 nauwgezet opge-
volgd. Zo worden de effecten van de inspannin-
gen goed zichtbaar en kan het antibioticagebruik 
sneller gereduceerd worden. Het soort antibiotica 
maakt een groot verschil op vlak van resistentie. 
Daarom zoomt het rapport ook dieper in op de 
types antibiotica. Hieruit blijkt dat in de Belgische 
veeteelt stevig ingezet werd om antibiotica met 
een breed spectrum te beperken.
Vanuit AMCRA (het kenniscentrum inzake anti- 
bioticagebruik en resistentie bij dieren) en Belpork 
(zie p. 4-5) werden concrete actieplannen opgezet, 
gekoppeld aan ambitieuze doelstellingen om het 
antibioticagebruik in België tegen 2020 drastisch 
te verlagen. Met resultaat. AMCRA stelde name-
lijk drie doelen voorop, die al gehaald werden of 
waarvoor België goed op weg is om die te halen 
[zie grafieken].

België bindt strijd  
aan tegen antibiotica 

INITIATIEVEN IN BELGISCHE VEEHOUDERIJ 

HALEN FORSE RESULTATEN 

Het gebruik van antibiotica is nog maar een 70-tal jaren ingeburgerd. 
En terwijl ze in de beginjaren een wondermiddel leken voor zowel de 
humane gezondheid als de veeteelt, worden we nu geconfronteerd met 
de neveneffecten van antibiotica: bacteriën worden resistent, met gevolg 
voor onze eigen gezondheid. Hoog tijd om het gebruik van antibiotica 
aan banden te leggen. Prof. dr. Jeroen Dewulf van UGent licht tijdens de 
Round Table van Belgian Meat Office het actieplan en de resultaten van de 
Belgische veeteelt toe.

‘

‘SINDS 2011 WORDT HET 

ANTIBIOTICAGEBRUIK IN 

DE BELGISCHE VEETEELT 

NAUWGEZET OPGEVOLGD. 

ZO WORDEN DE EFFECTEN 

VAN DE INSPANNINGEN GOED 

ZICHTBAAR EN KAN HET 

ANTIBIOTICAGEBRUIK SNELLER 

GEREDUCEERD WORDEN.’
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Vermijden is de beste optie

‘Momenteel zit het antibioticagebruik nog ingebed in onze veeteelt. Dat moet veranderen, want 
ook zonder antibiotica is veeteelt mogelijk. Daarom focussen we ook op de algemene gezondheid 
binnen bedrijven – want in bedrijven met gezonde dieren zijn geen antibiotica nodig. Goed voor 
het dierenwelzijn, goed voor de strijd tegen antibioticaresistentie én goed voor de producent die 
minder geneeskundige kosten moet maken’, vat prof. dr. Dewulf samen.

‘Om dit te realiseren moeten we individuele bedrijven aansporen om actie te ondernemen. Er zit 
evenwel een grote variatie in het antibioticagebruik van de verschillende bedrijven. Via individuele 
rapporten kunnen bedrijven zelf hun vooruitgang evalueren en benchmarken met de collega’s. 
Dankzij deze rapporten kunnen we ook snel de grootverbruikers detecteren. Dat stelt ons in staat 
om gerichter actie te ondernemen en in de toekomst het antibioticaverbruik nog fors te laten da-
len’, besluit prof. dr. Dewulf.

3 DOELSTELLINGEN VOOR DE REDUCTIE VAN ANTIBIOTICA
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Daling van het totale antibiotica- 
gebruik met 50% in 2020 (t.o.v. 2011)

De toediening van antibiotica per kg biomassa is in 
2018 met 35,4% gedaald ten opzichte van 2011. 
De geproduceerde biomassa in België bleef on-
geveer stabiel, wat dus ook een forse daling van 
het totale antibioticagebruik betekende. De voor-
uitzichten zijn dat het vooropgestelde doel (een 
daling van 50% in 2020) gehaald wordt.

1

Daling van het gemedicineerde  
voeder met 75% in 2020 (t.o.v. 2011)

Voor het gemedicineerde voeder stond een reduc-
tie van 50% voorop tegen 2017. Die werd gehaald. 
Eén jaar later, in 2018, realiseerden de veehouders 
een daling van 69,6%.

2

Daling van het antibioticagebruik 
met breed spectrum met 75% in 2020 
(t.o.v. 2011)

In 2018 noteerden we een daling van 79,1% voor 
de antibiotica met breed spectrum. Daarmee werd 
de doelstelling (75% minder in 2020) al gehaald. 
AMCRA beschouwt deze categorie van antibioti-
ca, aangeduid met kleurcode rood, als de meest 
kritieke groep.

Ook de inzet van Zinkoxide is gedaald in België. 
Gezien Zinkoxide vaak gebruikt werd als alterna-
tief voor antibiotica, maar ook leidt tot een milieu- 
verontreiniging, wordt ook dit product gemonitord.

3

Realisatie Doelstelling Bron: AMCRA
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Belpork vzw Integrale 
ketenbewaking
Belpork verenigt alle stakeholders van de varkenskolom, van riek tot vork, 
om meerwaarde te creëren in het Belgische varkensvlees. Die toegevoegde 
waarde creëren, dat doet Belpork aan de hand van integrale ketenbewaking. 
Liesbet Pluym, coördinator en kwaliteitsadviseur, licht toe.

Belpork heeft als hoofddoel om 
toegevoegde waarde te creëren in de 
productieketen van varkensvlees. Over 
welke toegevoegde waarde gaat het en 
hoe wordt die gecreëerd?

Liesbet Pluym: ‘Belpork creëert een toegevoegde 
waarde in de varkenskolom door onder meer het 
beheer van kwaliteitslabels en het opzetten van ke-
tenoverschrijdende projecten. Als Belpork beheren 
we twee labels: Certus (voor vers varkensvlees) en 
Meesterlyck (voor kookham en gedroogde ham). 
Beide labels staan voor een kwaliteitsvol en voor 
de consument smaakvol product dat zich onder-
scheidt van het standaard varkensvlees en concur-
rentieel is op zowel de nationale als internationale 
markt. Het kwaliteitsonderscheid maken we door in 
te spelen op diverse thema’s, zoals dierenwelzijn, 
(dier)gezondheid, voedselveiligheid, traceerbaar-
heid en vleeskwaliteit. In de bijhorende lastenboe-
ken worden bovenwettelijke eisen opgelegd rond 
deze thema’s – voor elke schakel in de varkens-
kolom. Op die manier draagt iedereen in de keten 
zijn steentje bij om tot een kwalitatief product te 
komen.

Daarnaast ondersteunen we ook wetenschap-
pelijke projecten en zetten we zelf projecten op, 
bijvoorbeeld voor de monitoring van het antibio-
ticumgebruik. Als de uitkomst van die projecten 
relevant is, dan wordt die meegenomen in de las-
tenboeken. Hoewel we als Belpork deze projecten 
als pionier opzetten voor de varkenskolom, zorgen 
we er altijd voor dat uitbreiding naar andere secto-
ren mogelijk is. Zo werd het project AB Register in 
2017 uitgebreid naar de pluimveesector en in 2018 
naar de melkveesector; onze databank wordt dus 
nu ook door deze twee sectoren gebruikt.’

Liesbet Pluym, coördinator en 
kwaliteitsadviseur.

‘Belpork probeert altijd om 
een pionier te zijn.’
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De projecten die Belpork opzet of 
waaraan Belpork meewerkt, zijn die 
relevant voor de consument?

Liesbet Pluym: ‘Belpork heeft altijd de ambitie 
om een voortrekkersrol te vervullen. We streven 
ernaar om projecten op te zetten over wat er op 
dat moment leeft bij de consument – zoals dierge-
zondheid, antibioticumresistentie, dierenwelzijn en 
duurzaamheid. Dit verandert natuurlijk doorheen 
de tijd. Bij de opstart van Belpork in 2000 waren 
voedselveiligheid en traceerbaarheid heel belang-
rijke thema’s voor de consument. De oprichting 
van het Certus-kwaliteitslabel en de ontwikkeling 
van een eigen traceringssysteem, TRACY, zijn 
daaruit voortgevloeid. Later is antibioticumresis-
tentie een belangrijk thema geworden en heeft 
Belpork in 2014 de allereerste databank in België 
voor de registratie van het antibioticumgebruik in 
de varkenssector opgericht: het AB Register. Op 
dit moment lopen er projecten rond dierenwelzijn, 
het dierenwelzijnsinitiatief en diergezondheid, met 
het bedrijfsgezondheidsplan.’

Op welke manier verschilt het 
bedrijfsgezondheidsplan van Belpork 
van de bedrijfsbegeleiding zoals die is 
vastgelegd in de wetgeving?

Liesbet Pluym: ‘De bedrijfsbegeleiding zoals vast-
gelegd in de wetgeving voorziet dat de bedrijfsdie-
renarts zes keer per jaar langsgaat op het bedrijf 
– om de twee maanden, dus. De dierenarts komt 
langs bij de veehouder, overloopt de eventuele 
problemen en bekijkt waar er knelpunten zijn. Sa-
men met de veehouder wordt dan ook besproken 
welke acties ondernomen kunnen worden om die 
problemen en knelpunten te verbeteren. Deze be-
drijfsbegeleiding is echter niet verplicht.

Belpork heeft bedrijfsbegeleiding opgenomen in 
het lastenboek van Certus; daardoor is het ver-
plicht voor de deelnemende veehouders. Vee-
houders met een hoog antibioticumgebruik zijn 
bovendien via het Certus-lastenboek verplicht om 
een plan van aanpak op te maken. Op die manier 
wil Belpork de bedrijven naar een hoger gezond-
heidsniveau en een meer verantwoord antibioti-
cumgebruik begeleiden.

Snel gerichte actie ondernemen zodra er proble-
men of een te hoog antibioticumgebruik opduiken, 
is een goede stap voorwaarts … maar niet voldoen-
de. Bovendien willen we de bedrijfsbegeleiding 
meer planmatig aanpakken. Daarom ontwikkelen 
we nu – samen met een externe partner – een onli-
ne tool waarmee veehouders en hun dierenarts de 
bevindingen tijdens een bedrijfsbezoek eenvoudig 
kunnen registreren, acties kunnen toekennen, re-
sultaten meten en evoluties opvolgen. Door zo’n 
praktische tool aan te bieden willen we de dialoog 
tussen de veehouder en zijn dierenarts stimuleren 
en zo, op een proactieve manier, de gezondheid 

van de varkens op alle bedrijven bevorderen – on-
geacht hun huidig antibioticumgebruik.’

Het dierenwelzijnsinitiatief is een 
samenwerking met de universiteit van 
Bristol. Waarom dit initiatief en die 
samenwerking?

Liesbet Pluym: ‘Dierenwelzijn is al opgenomen in 
de kwaliteitswerking van Belpork, maar we willen 
hier nog meer op inzetten en het verder uitbouwen. 
Daartoe evalueren we of de huidige dierenwelzijns-
normen nog relevant zijn en of het lastenboek kan 
worden uitgebreid met extra normen die praktisch 
ook haalbaar zijn voor de veehouders. We hebben 
ook een doorlichting gedaan van de verschillende 
schakels in de keten op het vlak van dierenwelzijn 
en we voorzien audits met inspecteurs die speciaal 
getraind zijn op het vlak van dierenwelzijn.

Hiervoor werken we nauw samen met de universi-
teit van Bristol. Waarom? Omdat zij internationale 
ervaring hebben met de evaluatie van dierenwel-
zijn in kwaliteitssystemen en gerenommeerd zijn 
op vlak van welzijnsbeoordeling op bedrijfsniveau. 
De aanpassingen in ons Certus-lastenboek zijn 
samen met hen uitgewerkt en zij hebben ook de 
inspecteurs opgeleid. Er werd daarbij gewerkt 
volgens het principe van ‘train-the-trainer’: reeds 
getrainde inspecteurs kunnen zo hun kennis door-
geven aan andere inspecteurs én hun eigen kennis 
op peil houden – zonder dat medewerkers van de 
universiteit van Bristol telkens naar België hoeven 
te komen.

De resultaten uit dit project zullen gefaseerd opge-
nomen worden in de Certus-kwaliteitswerking. De 
extra normen die voortgevloeid zijn uit de evaluatie 
van het lastenboek en de doorlichting in de primai-
re sector zullen op 1 januari 2020 geïmplementeerd 
worden. Het gaat onder andere om de registratie 
van het sterftepercentage van de verschillende 
diercategorieën, de evaluatie van staartbijten, de 
beoordeling van het exploratief gedrag van de var-
kens en een verplicht euthanasiebeleid waarvoor 
Belpork een basisversie zal opmaken. Dit project 
loopt ook in 2020 verder en zal in de komende ja-
ren verder gefaseerd geïmplementeerd worden.’

WAT IS CERTUS?

Certus is een kwaliteitslabel voor vers 
varkensvlees, bedoeld om toege-
voegde waarde te creëren. Er staan 
specifieke vereisten in het lasten-
boek voor elke schakel in de keten 
– bovenop de bestaande Belgische 
en Europese wetgeving. Externe en 
onafhankelijke controle- en certifica-
tie-instellingen zorgen voor de na- 
leving van het lastenboek. Ongeveer 
60% van de varkensproducenten in 
België is Certus gecertifieerd.

WAT IS AB REGISTER?

AB Register is een online monito-
ringsysteem voor de registratie van 
het antibioticumgebruik op boerde-
rijniveau in de varkensindustrie. Het 
werd in 2014 opgericht door Belpork, 
als eerste monitoringprogramma 
voor antibioticumgebruik in België. 
De databank werd in 2017 en 2018 
uitgebreid voor gebruik door respec-
tievelijk de pluimvee- en de melkvee-
sector. Om die reden werd in 2018 
het beheer van AB Register onder-
gebracht in een nieuwe organisatie: 
AB Register vzw. Belpork is daarvan 
een van de stichtende leden.

‘De sterkte van Belpork
 is de integrale 

ketenbenadering.’
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Colruyt, vernieuwend in retail.

Colruyt heeft met Fine Food Meat een eigen  

state of the art vleesversnijdingsfabriek.  

Daar verwerken ze alle vlees voor hun diverse vestigingen.
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In Fine Food Meat wordt enkel met 100% Belgisch rund-, 
varkens- en kalfsvlees gewerkt. De site telt 36.000 m² pro-
ductie-oppervlakte en telt een kleine 1.000 medewerkers. Er 
worden jaarlijks 21.000 stieren, 6.500 kalveren en 450.000 
varkens verwerkt tot consumentenproducten. 

Colruyt streeft naar langetermijnrelaties met zijn leveran-
ciers en zoekt ook naar innovaties. Zo heeft Colruyt recent 
een 100% Belgische biologische varkensketen opgezet. 
Daarvoor werkt het samen met Biovar (dat de varkens zal 
leveren) en met Delavi (dat de varkens zal transporteren, 
slachten en versnijden). Colruyt zal dan zelf de verdere 
verwerking tot consumentenproducten voor zijn rekening 
nemen.

Over Colruyt
Colruyt Group overkoepelt de retailer Colruyt, wholesale en 
foodservice-activiteiten en daarnaast nog wat andere acti-
viteiten zoals benzinestations. Met 83% is retail de belang-
rijkste tak van de groepsomzet (9,43 miljard euro). Colruyt 
heeft een marktaandeel van 32,2% in het Belgische retail-
landschap. Het bedrijf is geëvolueerd van een bakkerij naar 
een groothandelaar over een discounter tot een volwaardige 
retailer in 1997.

Fine Food Meat
100% 

BELGISCH VLEES

36.000 M² PRODUCTIE-OPPERVLAKTE

1.000 MEDEWERKERS

21.000 STIEREN

6.500 KALVEREN

450.000 VARKENS
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Het zijn barre tijden voor merken en bedrijven. Sinds 
de komst van het internet en vooral van sociale media 
komt er een overvloed aan informatie op ons af. Die 
informatietoevloed heeft echter tot gevolg dat de 
aandacht van de consument continu overbevraagd 
wordt. Hem overtuigen van jouw boodschap wordt 
daardoor een heuse calvarietocht. Hoe breng je dan 
toch een positief verhaal over een product dat met een 
negatief imago kampt?

Wat men zegt vs. wat men 
doet

Er is een groot verschil tussen wat mensen zeggen 
en wat mensen doen. Bovendien is er een kloof 
tussen het vertrouwen van de consument, zijn ver-
wachtingen en zijn gedrag. Langs de ene kant staat 
de bewuste burger die belang hecht aan het milieu 
en aan dierenwelzijn; aan de andere kant vind je 
een consument die toch veelal met zijn portemon-
nee beslist.

In een bevraging in Duitsland verklaarde 85% van 
de respondenten bereid te zijn om meer te beta-
len voor vleesproducten – als het geld rechtstreeks 
naar de boer of naar dierenwelzijn zou gaan. Ook 
in België winnen dierenwelzijn, voedselveiligheid en 
de reductie van broeikasgassen aan belang als het 
gaat om aankoopcriteria van vlees. De moderne 
consument is dus veel meer dan vroeger bewust 
bezig met wat er zich in de wereld rondom hem 
afspeelt. Toch zien we diezelfde trend niet altijd te-
rugkomen in het gedrag van die consument.

Het belang van de ‘Why’

Als belangrijkste consumententrends duiken be-
wustzijn en authenticiteit op. Consumenten eisen 
van bedrijven dat ze op een bewuste manier om-
gaan met hun ‘why’ of hun reden van bestaan. Bo-
vendien verlangt de consument dat bedrijven niet 
alleen in hun communicatie, maar ook in hun han-

delen authentiek zijn. Practice what you preach is 
geen holle slogan meer. Goede voorbeelden daar-
van zijn het duurzame sneakermerk Veja en Tony’s 
Chocolonely, dat van slaafvrije chocolade zijn be-
staansreden gemaakt heeft. Grote merken, zoals 
Coca-Cola, worden daarentegen steeds meer in 
het verdomhoekje geduwd.

Wat kan de vleessector 
doen?

Ook de vleessector heeft af te rekenen met een 
slecht imago. Hoe kan de sector er dan toch in sla-
gen om de consument te overtuigen van een kwa-
liteitsverbetering? Door in te zetten op vier punten.

1. Wees authentiek. 
 Toon als sector dat je voluit voor verbetering 

gaat en wees je ervan bewust dat de 
consument geen ruimte voor fouten laat. Als er 
iets negatiefs gebeurt, straalt dit af op heel de 
sector.

2. Communiceer een eenduidig en helder 
verhaal. 

 Breng dit via verschillende kanalen tot bij de 
consument.

3. Stel een kwaliteitslabel niet gelijk aan een 
premium product. 

 Consumenten beschouwen degelijke kwaliteit 
intussen als een vanzelfsprekendheid.

4. Betrek de consument in wat je doet en laat 
hem zelf de ‘why’ begrijpen. 

 Maak de consument bewust van hoe dat stukje 
vlees op zijn bord gekomen is zodat hij respect 
krijgt voor het product.

“Hoe kan de sector de consument overtuigen  
van een kwaliteitsverbetering?

Erik Lenaers is Director Integrated 
Media Strategy bij pr-bureau 
Weber Shandwick.
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Communiceren in tijden van 
attention economy 


