
Pagina 2-5

Live in 5, 4, 3, 2, 1 …
DONDERDAGOCHTEND, 27 AUGUSTUS. In de Blue Moon Online Event Studios in 
Antwerpen start de allereerste online versie van onze Round Table – met live presentatie en 
animatie in de studio, met online verbindingen naar gastsprekers en meer dan 20 journalisten 
in 6 verschillende landen, met simultaan tolken (ook al online) en met een live Q&A.

Een team van 4 technici waakt continu over klank en licht, over (van op afstand bestuurde) 
camera’s en online verbindingen. Zij zorgen ervoor dat bijna alles perfect loopt … en geven zo 
een mooi staaltje van waar het in onze Round Table om draaide: VEERKRACHT.

Voor herhaling vatbaar? Jazeker, maar eerlijk? We zien u toch liever in het echt.

Meat
 News

Dossier
COVID-19

Met een zwarte zwaan wordt een onver-
wachte gebeurtenis aangeduid waarvan 
niemand geloofde dat ze zich zou voor-

doen. Wel, corona is een pikzwarte zwaan.

Ondertussen levert België een tweede gevecht 
met een andere zwarte zwaan: AVP bij wilde 
everzwijnen. Het gevecht ging onversaagd verder 
zonder compromissen te sluiten. Met veelbelovende 
resultaten. Hout vasthouden dat in de herfst van 
2020, meer dan twee jaar na de eerste vondst, ons 
Koninkrijk in staat zal zijn om opnieuw de volledige 
AVP-vrije status te verwerven.

Het was in de late lente dat ik een – uiteraard virtu-
ele – ontmoeting had met een van onze exporteurs. 
West-Europa bevond zich net op de top van de 
eerste COVID-19 golf. Ik vroeg hem hoe hij ermee 
omging. Zijn reactie was verrassend: ‘Een andere 
crisis. Ik heb er al verschillende meegemaakt. We 
zullen ons aanpassen, en voortdoen. Aanpassings-
vermogen zit in ons DNA en de dag van vandaag is 
dat een troef.’
Toen noteerde ik ‘veerkracht’ als thema voor onze 
Round Table dit jaar.

Tijdens die vijftiende editie, virtueel deze keer, 
deelden we inzichten over de impact van de 
coronacrisis op de vleesindustrie, zowel lokaal als 
globaal. U kan er meer over lezen op de volgende 
pagina’s.   
 
 Joris Coenen
 Manager Belgian Meat Office

We zijn allemaal getuige van ongeziene tijden, niet te vergelijken met iets dat ooit 
al is gebeurd. Niemand had de coronacrisis voorspeld. Niemand had zicht op de 
verregaande gevolgen toen het virus zich begon te verspreiden in China en later in de 
rest van de wereld. Vandaag tellen we 30 miljoen besmettingen. Zonder vaccin zet de 
wereld zich schrap en blijven we ons voorbereiden op het ergste. 

Veerkracht 
‘AANPASSINGSVERMOGEN  

ZIT IN ONS DNA  

EN DE DAG VAN VANDAAG  

IS DAT EEN TROEF.’

Nieuwsbrief van de  
Belgische vleesexporteur 
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De Afrikaanse varkenspest (AVP) verstoorde de wereldwijde vleesindustrie 
en werd vrijwel onmiddellijk gevolgd door COVID-19, het virus dat de 
wereld op zijn kop zette. De vleesindustrie werd zo twee keer op korte tijd 
zwaar getroffen. COVID-19 had een globale impact op de consumptie, 
productie en export. Deze impact zal ook in de tweede helft van 2020 en  
in 2021 voelbaar blijven. Ondanks deze uitdagingen heeft de vleesindustrie 
tekenen van herstel laten zien. Toch blijft de toekomst en de volledige 
impact van COVID-19 onzeker.

 De tweede grote klap 
die de vleesindustrie destabiliseert

De wereldwijde impact van 
COVID-19

Wat valt op als je COVID-19 en de impact van 
het virus op de vleesindustrie vanaf het begin 

bekijkt?

In de eerste fase, de initiële lockdown in China, werd 
de foodservicesector stilgelegd. Mensen raakten in 
paniek en vulden hun koelkasten en diepvriezers 
met veel producten, waaronder vlees. Dit veroor-
zaakte een enorme stijging in de retail. Dit hamster-
gedrag deed zich niet alleen voor in China, maar in 
bijna elke markt met een COVID-19-uitbraak. Als 
producten snel uit de schappen worden gehaald, 
komt de toeleveringsketen in de problemen: die 
kan de grote vraag namelijk niet beantwoorden. 
Tekorten halen het nieuws, wat leidt tot nog meer 
paniekaankopen – omdat mensen bang zijn dat voe-
dingsproducten, zoals vlees, schaars worden of niet 
beschikbaar zullen zijn. 

Naarmate mensen gewend raakten aan de lock-
down, nam het hamstergedrag af en stopte het uit-
eindelijk ook. De productieketen kreeg de kans om 
de achterstand in te halen, wat ook gebeurde. Toen 
het aantal COVID-19-gevallen stabiliseerde, herstel-
de het land zich en verbeterde de voedselvoorzie-

ning. De problemen waren echter nog niet voorbij. 
Sommige fabrieken waren open, terwijl andere een 
tekort aan arbeidskrachten hadden of zelfs moesten 
sluiten vanwege te veel COVID-19-gevallen bij de 
arbeiders. Dit probleem werd binnen de vleesindus-
trie ook op vele andere markten vastgesteld.

De volgende uitdaging voor de vleesindustrie is 
het aanpakken van de economische impact van 
COVID-19. Het is moeilijk te voorspellen wat de 
toekomst zal brengen, maar tijdens en na de financiële 
crisis van 2008 deden consumenten aan down- 
trading: ze schakelden over op goedkopere of 
minder kwalitatieve producten – van biefstuk 
naar gehakt, van rundvlees naar kip, … Dit zal 
waarschijnlijk opnieuw gebeuren in de tweede 
helft van 2020 en in 2021. Wat betekent dat op 
wereldniveau? Dat er minder vraag zal zijn en dat er 
verschillende manieren zullen zijn om op die vraag 
in te spelen.

De achtergrond die hierboven wordt geschetst, is 
niet alleen van toepassing op China, maar op bijna 
elke markt met een COVID-19-uitbraak.

De impact op de  
vleesindustrie

Het is belangrijk om te weten welke impact 
COVID-19 heeft (gehad) op de voedselvoorziening, 
en ook op de retail. Voor China kwam het grootste 
verlies in het eerste kwartaal rond de tijd van het 
Chinese Nieuwjaar. De grafiek (zie bovenaan p.3) 
toont een verlies van 44% in foodservice – een 
enorme klap. Voor de VS en Europa kwam dat ver-
lies in het tweede kwartaal. Zij verloren respectie-
velijk 42% en 52%.

2020 als geheel is negatief voor elke markt, maar 
GIRA verwacht dat China in 2021 opnieuw positief 
zal zijn. Het land zou zelfs net boven het niveau van 
2019 uitkomen. De voedseldiensten in Europa en 
de VS daarentegen zullen in 2021 naar verwachting 

GIRA is een internationaal advies- en 

marktonderzoeksbureau met expertise 

in de markt en de productie van vlees, 

zuivel, bakkerij en vis. Rupert Claxton, 

Vleesdirecteur bij GIRA, was te gast op 

het rondetafelgesprek van Belgian 

Meat Office, waar hij sprak over 

COVID-19 en de 

effecten daarvan op 

de vleesindustrie.
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een daling laten optekenen. Dit komt gedeeltelijk 
omdat mensen hun aankopen naar de retail hebben 
verschoven, wat het verlies in de foodservice enigs-
zins opvangt. Het is echter belangrijk om te weten 
dat niet het volledige volume naar de retail is ver-
plaatst. Wat de wereldwijde financiële crisis betreft, 
is de verwachting dat de topmarkten zullen herstel-
len, maar dat ze niet opnieuw op het economische 
niveau van 2019 zullen zijn.

Vleesconsumptie:  
duidelijke daling

In 2019 daalde de vleesconsumptie (zie bovenaan 
p.3). Dit was het meest opvallend voor varkensvlees 
(in vergelijking met bijvoorbeeld kip, waarbij de con-
sumptie steeg). De Afrikaanse Varkenspest in China 
was de reden voor de duidelijke daling van de var-
kensvleesconsumptie.

In het eerste kwartaal van 2020 daalde de con-
sumptie opnieuw: de Chinezen worstelden met het 
beantwoorden van de grote vraag, met het slachten 
van de dieren en met het vervoeren van het product 
binnen hun grenzen. In het tweede kwartaal krijgen 
ook Europa en de VS te maken met COVID-19, 
waardoor de vraag na het hamstergedrag daalde 
en de consumptie nog verder achteruitging. Toen 
de foodservices heropenden en de mensen zich 
hadden aangepast aan het nieuwe normale leven, 
steeg de vraag weer, maar niet naar het niveau van 
vóór de crisis. 

De COVID-19 uitdaging  
voor de EU

Belangrijk om te weten: de economische impact 
van COVID-19 in Europa is zwaarder dan in de rest 
van de wereld. Dat komt deels omdat Europa een 
zeer ontwikkelde economie heeft en strenge maat-
regelen handhaafde, maar ook deels omdat de im-
pact van COVID-19 bijzonder groot was. Door de 
dichte bevolking en de vele internationale reizen kon 
COVID-19 zich namelijk gemakkelijk verspreiden.

Voor de meeste vleessoorten was de vraag het 
laagst in het tweede kwartaal. In het derde kwar-
taal werd het aanbod verstoord door de sluiting van 
enkele slachthuizen en veranderden de prijzen. Te-
gelijkertijd ontstond er twijfel over jobzekerheid en 
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werden consumenten geconfronteerd met lagere 
inkomsten of met het verlies van hun job. Als gevolg 
daalde de binnenlandse vraag, wat leidde tot meer 
export – met name naar China, naarmate die markt 
zich herstelde.

Productie en export naar 
China

De productie volgde een vergelijkbaar patroon: een 
sterke daling in het tweede kwartaal als gevolg van 
de sluiting van de foodservices en enkele slachthui-
zen en een langzaam herstel in het derde kwartaal. 
Naar verwachting zal Europa tot 2021 langzaam 
blijven herstellen, maar zal het – gezien de zwakke 
Europese vraag – meer moeten inzetten op export.

Met name varkensvlees zal het in de toekomst in 
Europa moeilijk hebben. Aangezien de kloof tussen 
productie en consumptie steeds groter wordt, zal 
het exporteren van varkensvlees tegen een hogere 
prijs belangrijk zijn.

De export naar China is van groot belang. In 2018 
exporteerden de EU-landen (samen) maandelijks 
100.000 ton varkensvlees naar China (zie grafiek 
hiernaast). Halverwege 2020 wordt zo’n 300.000 
ton per maand geëxporteerd. Dat is een enorme op-
stap, gedreven door AVP, en dat tegen hogere prij-
zen. In het prille begin van de COVID-19-crisis was 
er een dip vanwege de onzekerheid rond China’s 
inkoopgedrag, maar daarna zijn de Chinese prijzen 
hoog gebleven. En ook al zijn de Europese prijzen 
gedaald, ze liggen nog steeds boven het niveau van 
vóór AVP in China. Kortom: China heeft nog steeds 
een groot tekort aan varkensvlees en staat open 
voor invoer.

Het mag gezegd worden: AVP en COVID-19 hebben de wereld (van de vleesindustrie) gedestabiliseerd en de impact van deze dubbele 
klap – maar vooral die van COVID-19 – is nog lang niet voorbij. De wereld zal zowel met directe gevolgen geconfronteerd worden als 

met economische gevolgen op lange termijn. Hoewel de markten zich langzaam herstellen en naar verwachting zullen blijven beteren, 
zal 2021 een moeilijk jaar van herstel en onzekerheid worden.
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COVID-19 was als een tsunami.  
De horeca in België werd,  

net zoals in andere landen, 
gesloten, waardoor consumptie 

buitenshuis wegviel. De consument 
werd gedwongen om zijn gedrag 

aan te passen. Huisbereide 
maaltijden werden de norm.

 De effecten van  
de coronapandemie op de  
vleesconsumptie in België

C O V I D - 1 9

De verschillende fasen van corona en het effect op  
consumentengedrag

Net voor de lockdown in België werd ingevoerd, toen het virus zich in China verspreidde, was er sprake van 
een ontkenningsfase. Retail en horeca ondervonden geen problemen. Prijs en gebruiksgemak waren twee 
belangrijke drijfveren voor de consumenten, maar er was ook interesse voor lokale en artisanale voeding, 
klimaat, dierenwelzijn, … Het was ‘business as usual’.

Na het invoeren van de lockdown kwam de voorbereidingsfase. In deze fase werd er veel gehamsterd. 
Consumenten waren immers bang dat er niet genoeg voedsel voorradig zou zijn. Naarmate de inwoners 
gewend raakten aan de lockdown pasten ze hun gedrag aan: de aanpassingsfase. Mensen wilden het risico 
op besmetting verminderen: we stelden in deze fase niet alleen een lagere aankoopfrequentie vast, maar 
ook hogere uitgaven per aankoop en gewijzigde aankooptijden. Als gevolg van de sluiting van de horeca 
werden ook meer maaltijden zelf bereid.

Verandering van  
inkoopkanalen

Wat de inkoopkanalen betreft, waren buurt- 
winkels, discounters en speciaalzaken de win-
naars. De hypermarkten waren dan weer de 
verliezers tijdens de crisis: na de hamsteraan-
kopen daalden de bestedingen. Die daling 
werd gevolgd door een herstelfase, maar die 
was slechts van korte duur.

PRE-CORONA

LOCKDOWN

UITFASEREN

HET NIEUWE  
NORMAAL

Voorbereidende fase

Aanpassingsfase

BUSINESS AS USUAL:
• Retail -> Foodservices
• Prijs en convenience als belangrijke 

drijfveren
• Maar ook interesse voor klimaat, 

dierenwelzijn, puurheid, artisanaal, 
ervaring, …

14 maart 2020

4 mei 2020
Fase 1

8 juni 2020
Heropening restaurants

PROBEREN OM HET RISICO VAN BESMETTING TE 

BEPERKEN:
• Minder vaak aankopen
• Hogere uitgaven per aankoop
• Funshopping -> Runshopping
• Aankoop op andere momenten
• Aankoop in andere winkels: hypermarkten -> 

nabijheid
• Meer zelfbereid
• Meer belang aan lokale veiligheid

HAMSTEREN

Ontkenningsfase

bron: GfK Belgium

België: aankoopkanalen voor verse producten
Bestedingsindex vergeleken met het gemiddelde van week 2-8

hypermarkten supermarkten discounters buurtwinkels speciaalzaken
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Wat kunnen we besluiten?

COVID-19 had en heeft nog steeds een grote invloed op waar en hoe voedsel wordt gekocht en 
geconsumeerd in België.
 Door onder meer de sluiting van restaurants en de focus op telewerken steeg het thuisverbruik 

van verse producten – en vooral van vlees. In het tweede kwartaal van 2020 lag de consumptie 
van vers vlees 23% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Mengsels van verschillende soorten 
vlees lieten de grootste groei optekenen.

 In de eerste fase van de crisis kenden buurtwinkels en discounters de hoogste groeicijfers. 
In het tweede kwartaal behaalden de hard discounters de hoogste groeicijfers, vooral in de 
vleescategorie.

De impact van COVID-19 op de consumptiegewoonten van de Belgen is echter beperkt: producten 
die normaal gesproken thuis worden geconsumeerd, presteren iets beter dan producten die normaal 
gesproken buitenshuis worden geconsumeerd (bijv. rundvlees). In het algemeen kan echter worden 
geconcludeerd dat de Belgen hun traditionele eetgewoonten handhaven en min of meer dezelfde 
producten gebruiken als voorheen (weliswaar met een toegenomen thuisconsumptie).

Ook al zijn de Belgen van plan om in de toekomst meer regionale en gezonde producten aan te 
schaffen, toch kan men er – met een dreigende economische crisis in het verschiet – van uitgaan dat 
de prijs een belangrijke(re) rol zal blijven spelen in de aankoopbeslissingen.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM) volgt het 

consumentengedrag van de Belgen 

op via een consumentenpanel. 

Tijdens de jaarlijkse Round Table 

van Belgian Meat Office vergeleek 

Interne marketingadviseur Kris Michiels 

het gedrag van de consument met 

een groot containerschip op zee: 

over het algemeen verandert het 

consumentengedrag zeer traag, 

net zoals een containerschip dat in 

rustige wateren traag voortbeweegt; 

als er echter een tsunami uit het 

niets opduikt, begint het schip te 

schommelen.

De effecten van corona op 
de vleesconsumptie

Van april tot juni 2020 steeg de thuisconsumptie van 
alle soorten vlees. De consumptie van rundvlees 
en varkensvlees steeg met respectievelijk 21% en 
20%, die van kalfsvlees met 17%. De vleesmeng-
sels stegen het sterkst met 30%.

Wat betreft thuisconsumptie (van april tot juni) was 
vlees met een aandeel van 56,3% de belangrijkste 
binnen de categorie ‘vlees, gevogelte en vis, mos-
selen en schaaldieren’. Pluimvee was goed voor 
ongeveer een derde van het verbruik; vis, mosselen 
en schaaldieren staan met iets minder dan 12% op 
de derde plaats. Vleesvervangers waren goed voor 
ongeveer 1% van de thuisconsumptie.

Aankoopcriteria voor verse voeding

Veiligheid is voor bijna driekwart van de Belgen het belangrijkste aankoopcriterium geworden. 
Het belang van lokale productie kende een aanzienlijke groei: meer dan één op de twee consu-
menten gaf de voorkeur aan lokale voeding. Daarnaast hechtte bijna 60% van de Belgen meer 
belang aan milieu- en dierenwelzijnscriteria. 

De coronacrisis heeft de eetlust voor regionale producten aangewakkerd én laat blijkbaar ook 
een blijvende indruk achter op de consument. Ruim 20% van de consumenten is dan ook van 
plan om ook na de pandemie trouw te blijven aan deze productcategorie. Na de crisis bevindt 
de aankoop van biologische producten, kant-en-klare maaltijden of vegetarische producten zich 
weer op het niveau van voor de crisis.

bron: GfK Belgium

kiezen voor lokale producten

bewust van aankoopprijs

rechtstreekse aankoop bij boer

aandacht voor gezond eten

aankoop organisch voedsel

Belgische gerechten klaarmaken

verse voeding online kopen

maaltijdboxen kopen

vegetarisch eten

meer tijdens de crisis en waarschijnlijk ook nadien meer tijdens de crisis, maar waarschijnlijk  
nadien terug naar normaalgeen verschil t.o.v. vóór de crisis

minder tijdens de crisis en waarschijnlijk ook nadienminder tijdens de crisis, maar waarschijnlijk  
nadien terug naar normaal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

België: thuisconsumptie april-juni  
(in % volume)

Impact van COVID-19 op gedrag

56,2%

31,2%

11,7%

0,9%

2017

vlees

wild en gevogelte

vleesvervangers

vis, mosselen en 
schaaldieren

56,5%

30,6%

11,8%

1,1%

2018

56,0%

30,5%

12,3%

1,1%

2019

56,3%

30,6%

11,9%

1,2%

2020
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‘Visie 2024’:  
nieuw reductieplan

Na de ‘Visie 2020’ stelde AMCRA recent een nieuw 
reductieplan voor: ‘Visie 2024’. ‘Met ‘Visie 2024’ 
bouwen we voort op het vorige plan en gaan we 
ervan uit dat we de doelstellingen van ‘Visie 2020’ 
zullen bereiken’, zo zegt Dr. Fabiana Dal Pozzo,  
coördinatrice van AMCRA.
‘Visie 2024’ omvat vier doelstellingen:

Er zullen grenswaarden gedefinieerd worden voor 
laaggebruikers (groene zone), aandachtgebruikers 
(gele zone) en grootgebruikers (rode zone). Die 
grenswaarden zullen zo bepaald worden dat het be-
oogde doel van 50 mg/kg biomassa over alle dier-
soorten heen tegen eind 2024 wordt behaald.
Grootgebruikers (rode zone) zullen actief opge-
spoord, gecontacteerd en begeleid worden. Voor 
grootgebruikers wordt er gestreefd naar een situatie 
waarbij maximaal 1% van de bedrijven in de rode 
zone zit en dit enkel incidenteel (geen twee opeen-
volgende rapporteringen).

De mediaan van het antibioticagebruik in 30 Euro-
pese landen bedraagt ongeveer 50 mg/kg biomas-
sa en is de laatste jaren relatief stabiel gebleven. 
Een geleidelijke reductie in België moet uiteindelijk 
leiden naar een totaal gebruik van ongeveer 50 mg/
kg biomassa – en dit tegen eind 2024. Als men er-
van uitgaat dat de 50% doelstelling van 2020 wordt 
bereikt, zal er nog 15% minder antibiotica gebruikt 
mogen worden om op een vermindering van 65% 
uit te komen ten opzichte van 2011.

In 2018 bedroeg het gebruik van colistine in België 
1,69 mg/kg, een vermindering van 64,4% ten op-
zichte van 2011. Om een verdere reductie mogelijk 
te maken en de doelstelling van 1 mg/kg biomassa 
tegen eind 2024 te halen, heeft de diervoerindustrie 
zich ertoe verbonden om tegen uiterlijk eind 2021 
het gebruik van colistine in gemedicineerd voeder 
stop te zetten.

Om deze doelstellingen te kunnen behalen werden 
er ook 9 actiepunten vastgelegd in de ‘Visie 2024’. 
Zo blijven datacollectie en benchmarking belang-
rijk, maar in ‘Visie 2024’ gaat AMCRA nog een stap 
verder. Zo zullen dierenartsen gebruiksdata moeten 
aanleveren en zullen ook zij gebenchmarkt worden. 
Bij een te hoog gebruik zal er een plan ter verbe-
tering opgesteld worden. Daarnaast zal er voor 
veehouders en dierenartsen ook voorzien worden 
in individuele coaching, opleiding en sensibilisering.
‘Visie 2020’ had als hoofddoel het gebruik van de 
met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017 
te halveren. Dat doel is bereikt. Een volgende fase 
gaat nu in, waarbij AMCRA als doel heeft om de met 
antibiotica verrijkte voeders met 75% te reduceren 
ten opzichte van 2011.

Sinds 2011 registreert het Belgische 
kenniscentrum AMCRA het 

gebruik van antibiotica bij dieren 
in België. Het Convenant tussen 

de Federale Overheid en alle 
betrokken sectorpartners stelde in 

2016 onder meer tot doel om het 
totale antibioticumgebruik in de 

veehouderij tegen 2020 met 50% 
te verminderen (ten opzichte van 

2011). Met een kleine 10% te gaan 
om deze laatste doelstelling te halen, 
formuleerde het AMCRA vier nieuwe 

doelstellingen in zijn ‘Visie 2024’.

75% minder antibiotica  
in de Belgische diervoeders,  
65% minder totaal gebruik

AMCRA VISIE 2024

Extra inspanningen tijdens cruciaal jaar

In 2016 formuleerde het Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners  
betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector drie doelstellingen. 

De eerste twee doelstellingen werden reeds in 2017 behaald en zelfs overtroffen. AMCRA werkt verder aan 
de derde doelstelling om die tegen de vooropgestelde timing te realiseren. ‘2020 is een cruciaal jaar waarin 
extra inspanningen nodig zijn’, aldus AMCRA-voorzitter Prof. Dr. Jeroen Dewulf. Eind 2019 betrof de daling 
van het totale gebruik van antibiotica in de veehouderij 40,3% ten opzichte van 2011.

1
Het bepalen van diersoortspecifieke 
grenswaarden op bedrijfsniveau en 
maximaal 1% grootgebruikers

4
Een vermindering van de met  
antibiotica verrijkte voeders met  
75% ten opzichte van 2011

2
Het totaal antibioticagebruik bij  
dieren in België evolueert naar het 
mediaangebruik in Europa

3 Het maximaal gebruik van colistine 
bedraagt 1 mg/kg biomassa

1. Een vermindering in het gebruik van de met 
antibiotica gemedicineerde diervoeders  

2. Een vermindering in het gebruik van de  
kritische belangrijke antibiotica 

3. Een vermindering in het totale gebruik van 
antibiotica in de veehouderij

met 50% tegen 2017

met 75% tegen 2020

met 50% tegen 2020

AMCRA 
VISIE 2024



7.

Testen op overblijfselen

De zoektocht naar dode karkassen van wilde ever-
zwijnen werd geïntensifieerd sinds het begin van de 
herfst van 2019. De 6 gevallen die na 11 augustus 
2019 werden bevestigd, werden allemaal gevon-
den op de overblijfselen (enkel botten) van wilde 
everzwijnen die al verschillende maanden vóór het 
ontdekken van de botten overleden waren. Deze 
botten waren volledig droog en helemaal uitgemer-
geld toen ze gevonden werden.

De leeftijd van de botten werd geëvalueerd door te 
testen op rest-DNA. De resultaten van de analyse, 
uitgevoerd door het Nationaal Referentielabo, ge-
ven aan dat de wilde everzwijnen waarvan de bot-
ten afkomstig zijn, al overleden waren verschillende 
maanden vóór ze gevonden werden.

Verkleining van de  
geïnfecteerde zone

Op 18 mei 2020 werden de afgebakende zones aan-
gepast. Op die dag heeft de Europese Commissie 
het Belgische voorstel geratificeerd om de geïnfec-
teerde zone in de provincie Luxemburg te verkleinen. 

‘De verkleining van de zone is een positief signaal 
naar landen die de invoer van Belgisch varkensvlees 
hebben opgeschort’, zegt Denis Ducarme, voorma-
lig Belgisch minister van Landbouw.

Voor de beslissing om de zone II te reduceren werd 
met verschillende criteria rekening gehouden:

• het laatste positieve geval in de omgezette deel-
zone dateerde van 17 februari 2019;

• de inspanningen op het gebied van passieve en 
actieve bewaking werden sindsdien ongewijzigd 
gehandhaafd. Alle dood aangetroffen of gescho-
ten everzwijnen testten negatief op AVP.

In dit deelgebied van deel II blijven geen gedo-
mesticeerde varkens over. Alle bedrijven werden in 
september 2018 namelijk geruimd zonder te mogen 
herbevolken. België heeft altijd zijn AVP-vrije status 
bij gedomesticeerde varkens behouden.

Verhoogd passief toezicht

Sinds het eerste wilde everzwijn positief op AVP 
werd getest, is België erin geslaagd om gedomes-
ticeerde varkens en wilde varkens 
in gevangenschap vrij van AVP-be-
smetting te houden. De officiële OIE 
verklaring kan gevonden worden op 
de website van de Wereldorganisatie 
voor diergezondheid (OIE).

Een verhoogd passief toezicht op gedomesticeerde 
varkens en in gevangenschap gehouden wilde ever-
zwijnen is geïmplementeerd op nationaal niveau. 
Dat gebeurt door middel van staalname bij alle zieke 
varkens vóór een behandeling op te starten. Meer 
dan 16.597 stalen zijn ondertussen genomen en ze 
zijn allemaal negatief.

Daarnaast is er ook een actief toezichtsysteem 
opgezet binnen de monitoring voor de ziekte van 
Aujeskzy. Alle bloedstalen die genomen worden 
voor de ziekte van Aujeszky worden ook getest op 
AVP.

Naar een volledig  
AVP-vrije status  
 
Als er geen besmette zwijnen meer worden ont-
dekt, zou België in de herfst van 2020 de AVP-vrije 
status voor alle varkens kunnen herwinnen. Denis 
Ducarme, voormalig minister van Landbouw: ‘We 
moeten waakzaam blijven zodat ons land zijn AVP-
vrije status terug kan krijgen. Dat zou leiden tot de 
afschaffing van de laatste exportembargo’s op ons 
varkensvlees.’

Sinds september 2018, toen het eerste geval van Afrikaanse varkenspest 
werd vastgesteld bij wilde everzwijnen in het zuiden van België, werden 
de zones I en II verschillende keren aangepast. Deze zones werden van 
bij aanvang afgebakend rond de besmettingen als een maatregel om AVP 
te bestrijden. Initieel werd na de ontdekking van AVP bij wilde everzwijnen 
een voorlopige besmette zone afgebakend. In november 2018 werden 
zone I (de bufferzone) en zone II (besmette zone waar de besmette 
everzwijnen zich bevinden) ingevoerd volgens de Europese regels. Die 
zones beslaan een klein stukje in het zuiden van België.

75% minder antibiotica  
in de Belgische diervoeders,  
65% minder totaal gebruik

België toont de weg

HOE VERLOST GERAKEN VAN AVP BIJ WILDE EVERZWIJNEN?

Het laatste bevestigde positieve 

geval van een vers karkas dateert 

van 11 augustus 2019. Tot en met 

1 september 2020 zijn er 5.352 wil-

de everzwijnen getest op Afrikaanse 

varkenspest (AVP), waarvan er 833 

positief hebben getest.

‘BELGIË HEEFT ALTIJD ZIJN 

AVP-VRIJE STATUS BIJ 

GEDOMESTICEERDE VARKENS 

BEHOUDEN. AVP WERD 

ENKEL GEVONDEN BIJ WILDE 

EVERZWIJNEN.’

AMCRA 
VISIE 2024



NIEUWSBRIEF VAN DE BELGISCHE VLEESEXPORTEUR

BELGIAN MEAT OF F ICE -  WWW.BELGIANMEAT.COM

BELGIAN PORK GROUP

Belgian Pork Group is een familiebedrijf van de vierde generatie met zeven Belgische 
productiesites voor het slachten, versnijden en verwerken van varkensvlees van a tot 
z. Het bedrijf verwerkt 420.000 ton per jaar – goed voor een omzet van 750 miljoen 
euro. Dit geeft hen een plaats in de Europese top 10. Meer dan 1.800 werknemers 
zetten zich in voor onder andere de export van varkensvlees naar meer dan 50 landen.

De impact van COVID-19 voor het bedrijf? Die vertaalt zich in een gestegen volume 
op de binnenlandse markt van 15% – omdat Belgian Pork Group vooral aan de retail 
levert in België. De export daarentegen kende een daling van 30%: in die markten ligt 
de focus vooral op foodservice, waar de grootste klappen gevallen zijn. 
 
Eind juli hebben verschillende werknemers positief getest op het coronavirus. Het gaat 
om individuele gevallen die gelinkt zijn aan één productiesite. Belgian Pork Group heeft 
daarop beslist om iedereen in het bedrijf te laten testen – uit voorzorg en om de ge-
zondheid van de werknemers te garanderen en verdere verspreiding te voorkomen. 
Het bedrijf nam ook extra maatregelen en deed extra investeringen op gebied van 
ventilatie en luchtverversers en voorziet in FFP2-mondmaskers voor de werknemers. 

DANIS PORK MASTERS

Danis Pork Masters maakt onderdeel uit van groep 
Danis, een familiebedrijf waar de derde generatie on-
dertussen meewerkt. Danis is geëvolueerd van een 
voederbedrijf naar een volledig geïntegreerd varkensbedrijf. Door de eigen varkens- 
productie die voor een constante aanvoer zorgt, slacht Danis Pork Masters jaarlijks 
anderhalf miljoen varkens. 

Danis heeft ook twee specifieke merken voor varkensvlees in de markt gezet:  
het slagersvarken met een hoog rendement en een hoge kwaliteit, speciaal voor 
de slagers, en Duke of Berkshire, gemaakt voor de culinaire sector en high-end 
slagers. 

De impact van COVID-19 voor Danis Pork Masters? Het volume op de binnenlandse 
markt is gestegen, maar de export is gedaald. Deze crisis komt bovenop de AVP- 
problemen. Het is daarom van groot belang om de export naar derde landen zo snel 
mogelijk terug te kunnen opstarten nu we bijna 1 jaar vrij zijn van AVP.

Luc De Lille 
CEO 

DANIS PORK MASTERS

Manuel Goderis
Product Manager 

WESTVLEES

Jos Claeys
CEO

BELGIAN PORK GROUP

2 Belgische captains 
of industry aan het woord

ERVARINGEN  
MET COVID-19  

pork masters
‘Less is more. Mensen eten misschien minder vlees, 

maar ze zoeken wel de betere kwaliteit.’

‘We ondernemen actie, leren ervan en doen verder. 
We zijn het gewend om met veranderende  

situaties om te gaan.’
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