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de voorzitter
Rundveehouderij onder de radar,  

maar niet in de vergeethoek!

Door de problemen en de zeer lage prijszetting in de varkenshouderij zou een buitenstaander er kunnen van 
uit gaan dat het in de andere sectoren allemaal rozengeur en maneschijn is. Toch is dit niet zo. In de rund-
veehouderij onder andere blijven we geconfronteerd met de nu reeds jaren geleden ingezette daling van de 
vleesconsumptie: ten opzichte van veertig jaar geleden wordt de helft minder rundsvlees geconsumeerd. En 
wanneer er rundsvlees gekocht wordt, dan zien we een verschuiving van het Witblauw vlees naar vlees van 
andere, veelal Franse, rassen die bij ons meer en meer gehouden worden. De consumptie van buitenlands 
vlees in huishoudens blijft echt zeer beperkt, maar in de horeca daarentegen blijft men graag zwaaien met 
Iers, Schots, Braziliaans of Argentijns, zelfs Australisch vlees. Begrijpe wie kan! Vooral als je weet dat dit 
vlees per container weken onderweg is, laat ons nog niet spreken over de sanitaire controles voor en na de 
slacht, ons de frauduleuze praktijken in Brazilië herinnerend. Onze vraag blijft luid en duidelijk staan: koop 

in de toelevering naar en in het horecawezen Belgisch vlees aan en zorg mee voor een lokale afzet van lokaal geproduceerd vlees. 
De consument heeft steeds meer oren naar het verhaal van herkomst, nabijheid en gesloten kringlopen en koopt zelf ook steeds 
meer zo aan. Waarom zou hij dan niet zijn stukje lokaal gekweekt kwaliteitsvlees mogen kiezen op de menukaart? Wij zien er in ieder 
geval geen reden voor. Om het hem niet aan te bieden. Vleesrunderen blijven onlosmakelijk gelinkt aan ons grasland, dat we zelf 
als mens niet anders kunnen valoriseren (wij eten geen gras…). De rundveesector zorgt er zo ook mee voor dat grasland behouden 
blijft en dat de biodiversiteit niet afneemt. De rundveesector verbruikt bovendien heel wat van de reststromen uit de voedingssector, 
die anders richting energieproductie gaan.

Wat de prijsvorming en de margeverdeling in de keten betreft, was er met de publicatie van de studie van het Prijzenobservatorium 
weinig nieuw onder de zon: er zit een beperkte marge bij andere schakels in de keten en de veehouder blijft verlies draaien. Het 
dringt nog steeds niet door tot de CEO’s van de retailbedrijven dat er grenzen zijn aan de laagste prijzen politiek. Ontmoedigend 
in dat verband is de zet van Carrefour dat ze de Colruyt van de bio willen worden, met gegarandeerd laagste prijzen voor bio-pro-
ducten. We zijn daarmee vertrokken voor een nieuw prijzenslag, in afwachting van de komst van Jumbo. Deze laatste zit gemiddeld 
11% lager met zijn prijzen dan wat onze Belgisch retailers aanrekenen…

Maar er is meer aan de hand, dat weten onze veehouders maar al te goed: de publieke opinie maakt van rundsvlees het asbest van 
morgen. We blijven geconfronteerd met een aantal influencers en journalisten die koste wat kost rundsvlees uit ons consumptiepa-
troon willen kegelen en daar zijn alle middelen zijn goed voor. In de varkenssector hebben we ervaring met gecompileerde filmpjes 
over slachthuizen, guerrilla-acties in slachthuizen, het bemoeilijken van diertransporten tot zelfs het kidnappen van een varken. In 
Frankrijk werd drie weken geleden brand gesticht in een gemeentelijk slachthuis en werd onze “vriend” van Animal Rights herkend 
op foto’s van de protestacties met dode biggen voor de deur van slagers. 

De vraag blijft of en hoe je daar als sector moet op reageren. We hebben de ervaring mee op dat vlak: wanneer je daar meteen 
op reageert komt je reactie als een boomerang terug door een nieuw filmpje of bericht over een zogenaamd schandaal dat gretig 
opgepikt wordt door bepaalde media.

Voor de rundveehouders hebben we één boodschap: verzorg je dieren optimaal, zoek korte afzetkanalen en zoek zelf zoveel mogelijk 
meerwaarde te creëren en hou die ook vast. Zo blijft onderweg niet te veel aan andermans vingers kleven!
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