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De huidige situatie van de Belgische veeteelt en de 
scenario’s voor de toekomst in deze briefing zijn 
gebaseerd op “Study on livestock scenarios for 
Belgium in 2050”, een studie van het Earth & Life 
Instituut aan de Université catholique de Louvain 
(UCLouvain), uitgevoerd in opdracht van Greenpeace 
België onder leiding van hoogleraar Philippe Baret. 



INLEIDING

Onze vleesconsumptie is een hot topic. In januari publiceerde 
het gerenommeerde vakblad The Lancet het ‘perfecte’ dieet 
voor mens en milieu, met op het dagmenu: groenten, fruit, 
peulvruchten, noten en nog max 43 gr kip, varken of rund.1 
Sommigen zien hierin de hand van een ‘antivleeslobby’, en 
vinden dat nuance en wetenschappelijke onderbouwing in 
het debat ver zoek zijn.2 In het algemeen voelen de Belgische 
veetelers zich geviseerd door het pleidooi om minder vlees te 
eten, en vrezen ze een nieuwe klap voor een sector die het al 
economisch moeilijk heeft.    

Toch groeit er wetenschappelijke consensus over het feit dat 
de klimaatuitdaging ons dwingt om naar een kleinere veesta-
pel te evolueren. In maart 2018 publiceerde Greenpeace een 
rapport over de wereldwijde impact van de veeteelt.3 Daaruit 
blijkt duidelijk dat we tegen 2050 de productie van vlees en 
zuivel moeten halveren om rampzalige klimaatopwarming te 
vermijden en de druk van de veehouderij op ons milieu te ver-
kleinen. Heel wat wetenschappers hebben al - net als The Lan-
cet - gewezen op de voordelen voor het klimaat, het milieu, 
onze gezondheid en de economie van een dieet met aanzien-
lijk minder dierlijke producten.4 De veeteelt heeft een grote 
ecologische voetafdruk die niet langer te negeren valt.

Dat is in België niet anders. Ons land had in 2013 één van de 
grootste veeconcentraties van de EU: enkel Nederland en 
Malta tellen verhoudingsgewijs meer dieren.5 De meer dan 
46 miljoen exemplaren 6 die we op Belgische bodem kweken, 
hebben in de eerste plaats een hoge uitstoot en dus een gro-
te klimaatimpact. Maar onze omvangrijke veestapel leidt ook 
tot watervervuiling (vooral in Vlaanderen), mestoverschotten, 
uitstoot van ammoniak (dat bijdraagt aan de vorming van fijn 
stof), overconsumptie van antibiotica (die resistentie in de 
hand werkt) en toegenomen kwetsbaarheid voor epidemies 
onder dieren.7 Tot slot: in België slachten we elk jaar meer dan 
300 miljoen dieren voor consumptie.8 In die omstandigheden 
wordt het dierenwelzijn vaak niet gerespecteerd, zoals ande-
re organisaties met schokkende undercoverbeelden hebben 
aangetoond. 

Ondanks al deze vaststellingen lijken beleidsmakers niet 
geneigd om iets aan het probleem te doen. Waar blijven de 
ambitieuze plannen om onze veestapel op een intelligente 
maar doortastende manier drastisch in te perken? Hoe kun-
nen we de veeboeren ondersteunen in een transitie naar een 
ander landbouwmodel en naar een echt duurzaam voedsel-
beleid? En wat betekent een kleinere veestapel voor de voe-
dingsnoden van de Belgische bevolking? 

Om een onderbouwde aanzet te geven, heeft Greenpeace 
België een studie besteld bij de Université Catholique de Lou-
vain.9 De onderzoekers beschrijven de huidige situatie in de 
veesector en stippelen enkele scenario’s uit voor de ontwik-
keling van de sector tegen 2050.10
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DIT IS DE BELGISCHE 
VEESECTOR VANDAAG

De vijf belangrijkste dierlijke producten in ons land zijn rund-
vlees, varkensvlees, kippenvlees, eieren en melk. De laatste 
tien jaar (2005-2015) is de varkensstapel relatief stabiel geble-
ven, terwijl het aantal legkippen, melkkoeien en andere run-
deren afnam (respectievelijk -5%, -3% en -8%). Het aantal vlees-
kippen steeg in dezelfde periode met 13%.

Terwijl de varkens, legkippen en vleeskippen zich vooral in 
Vlaanderen bevinden (94% van de varkens en 85% van het 
pluimvee), lijkt de verdeling van rundvee evenwichtiger. Maar 
ook daar is er sprake van een zekere specialisatie, met 60% 
van de melkkoeien in Vlaanderen en 60% van de zoogkoei-
en in Wallonië. Ook de productiemethode verschilt: in het 
algemeen doet Vlaanderen aan intensievere landbouw dan 
Wallonië. 

Jaar na jaar neemt het aantal veehouders af, ondanks de sub-
sidies voor de sector. Het aantal dieren per veeteeltbedrijf 
neemt toe. Deze schaalvergroting doet zich ook voor bij de 
slachthuizen. 

Voor de vijf onderzochte dierlijke producties heeft België een 
zelfvoorzieningsgraad 11 van meer dan 100%, met name voor 
varkensvlees (261%), rundvlees (158%), kip (158%), zuivel (135%) 
en eieren (109%). Meer dan 60 procent van het graan dat in 
België wordt geteeld, is bestemd als veevoeder. Iets minder 
dan de helft van het graan als veevoeder voor de Belgische 
veestapel wordt ingevoerd. 

Op basis van drie bronnen van broeikasgassen - productie 
van veevoeder, pensfermentatie 12, en mestbeheer - bereken-
den de onderzoekers van UCLouvain de totale uitstoot van 
Belgische veesector in 2015: 13.850 kiloton CO2 equivalent. 
Merk op dat dit cijfer, waarin de emissies uit de productie van 
veevoer (en dus ook van geïmporteerd veevoer) zijn opge-
nomen, bijna twee keer hoger ligt dan de directe emissies 
van de sector (7538 kt) die België voor 2015 heeft gerappor-
teerd. Anders gezegd: onze huidige veestapel kan niet zonder 
geïmporteerd veevoeder, maar de klimaatimpact van dit voe-
der blijft in de officiële cijfers buiten beeld. Volgens die cijfers 
bedroeg in 2015 de uitstoot van broeikasgassen uit de Belgi-
sche landbouw ongeveer 12% van de totale Belgische emis-
sies, en de directe uitstoot van de veeteelt 7%.  
 

De sectoren die het meest bijdragen aan de totale uitstoot 
zijn de zuivel- en varkenssector (beide 34% van de emissies), 
gevolgd door de rundvleessector (23%) en tot slot de volledi-
ge pluimveesector (10%). Veevoeder is de grootste bron van 
emissies (54%), gevolgd door pensfermentatie (32%) en mest-
beheer (15%). Indirecte emissies gelinkt aan veevoeder vinden 
gedeeltelijk plaats in België en in het buitenland, afhankelijk 
van de herkomst van het voer. 

De totale uitstoot van stikstof in de Belgische veeteelt 
bedroeg 280 kt in 2015, waarvan 67% afkomstig van de rund-
veesector. De varkenssector was verantwoordelijk voor 25% 
van de stikstofemissies, en de pluimveesector voor de ove-
rige 8%. Volgens de onderzoekers is dat 37% meer dan de 
limiet 13. Stikstof kan via mest bijdragen aan het ‘uitspoelen’ 
van nitraten in grond- en oppervlaktewater, met algenbloei 
tot gevolg.    

Weinig verrassend is de Belgische veeteelt in grote mate con-
ventioneel, slechts een fractie van het vlees en de zuivel is 
bio. Als je de systemen vergelijkt voor een kilo vlees, scoort 
conventioneel beter dan extensief (zoals bio) voor wat de uit-
stoot van broeikasgassen en stikstof betreft. Op het vlak van 
biodiversiteit en dierenwelzijn scoort extensieve veeteelt 
beter. In de conventionele veeteelt blijft dierenwelzijn meest-
al beperkt tot het wettelijke minimum, en de meeste veebe-
drijven scoren slecht op de criteria van Compassion in World 
Farming (CIWF). 

Belgen tussen 15 en 65 jaar eten gemiddeld 114 gr vlees per 
dag, waarvan 43% varkensvlees, 28% kip en 19% rundvlees. De 
aanbevolen hoeveelheid bedraagt 57 gr vlees per persoon 
per dag.14 Bovendien eten Belgen gemiddeld te veel eiwitten, 
en halen we die te vaak uit vlees. 



 5



6 De toekomst van de veeteelt in België

SCENARIO’S VOOR 
DE TOEKOMST

Rekening houdend met de criteria van Greenpeace voor
ecologische landbouw (zie hieronder) hebben de onderzoe-
kers van UCLouvain drie scenario’s voor 2050 ontwikkeld: 
het business-as-usual scenario, het T1-overgangsscenario 
met bio- en extensieve landbouw, en het T2-overgangssce-
nario met 100% biolandbouw.

Greenpeace heeft criteria opgesteld voor 
ecologische veeteelt 15:

1. Dieren voederen met voedsel dat niet nodig is voor men-
selijke consumptie, en dat de biodiversiteit en het klimaat 
niet schaadt.

2. De vruchtbaarheid van de bodem in stand houden met 
mest en compost, en dankzij nutriëntenkringloop.

3. Met het vee de biodiversiteit bevorderen op alle vlakken 
(graasland, rassen en veevoer).

4. Broeikasgasuitstoot minimaliseren.

5. Geen chemische bestrijdingsmiddelen en ggo-voeder 
gebruiken.

6. Het gebruik van antimicrobiële middelen (zoals antibioti-
ca) beperken.

7. Hoogste normen qua dierenwelzijn hanteren.

8. Mensenrechten respecteren doorheen de volledige pro-
ductieketen (veeboeren, vlees- en zuivelproducenten, 
buurtbewoners, getroffen gemeenschappen...)
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1. Het business-as-usual scenario
Het business-as-usual scenario trekt de trends van de laat-
ste tien jaar door tot 2050. In dit scenario neemt de vleespro-
ductie licht toe, en blijft de veestapel behouden. Omdat in de 
huidige trend de vleesconsumptie daalt, is in 2050 de kloof 
tussen aanbod en vraag nog groter. In dat geval zal dus nog 
meer van onze productie voor export worden bestemd.  

Conventionele landbouw blijft in dit scenario de norm. Alter-
natieve systemen bij de varkens- en kippenteelt zoals bio en 
openlucht groeien, maar blijven een minderheid. Het belang 
van Franse runderrassen zoals Limousin voor de vleespro-
ductie zal naar verwachting toenemen, maar het systeem 
met het Belgisch witblauwe ras blijft er in dit scenario met 
kop en schouders bovenuit steken. Onze veeteelt blijft in dat 
geval afhankelijk van ingevoerd veevoeder, waaraan een 
hoge klimaatprijs kleeft.  

Als gevolg van technologische vooruitgang, verhoogde pro-
ductie en een afname van het aantal runderen, daalt de uit-
stoot van broeikasgassen bij business as usual met 13% in 
vergelijking met 2015 (en bedraagt nog 12.007 kiloton CO2 
eq.). Ook de stikstofuitstoot gaat er met 10% op achteruit (en 
bedraagt nog 251 kt). De impact op de biodiversiteit vermin-
dert met 9% in vergelijking met 2015. 
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2. Het T1-overgangsscenario
Het T1-overgangsscenario gaat ervan uit dat het aandeel van 
de biologische veestapel tegen 2050 toeneemt tot 30% (een 
realistische prognose, menen de onderzoekers). De rest van 
de productie wordt ingevuld door extensieve veeteelt. In dit 
scenario zal de geproduceerde hoeveelheid vlees en zuivel 
halveren (met uitzondering van melk, waarvan de productie 
met 15% stijgt). 16 Als we ervan uitgaan dat de productie voor 
eigen land is bestemd, komen we uit op 64 gr vlees per per-
soon per dag, nog iets meer dan de aanbevolen 57 gr. Een 
deel van de productie in dit scenario zou dus nog geëxpor-
teerd kunnen worden. Dit scenario strookt met de huidige 
trend van dalende vleesconsumptie in België: als deze trend 
zich doorzet, zullen Belgen in 2050 gemiddeld 70 gr per dag 
per persoon eten. 
 
In dit scenario is het mogelijk om volledig zelfvoorzienend te 
zijn voor de graanproductie als veevoeder, waarbij het aan-
deel bioproductie van graan voor veevoeder stijgt van 3 naar 
42% in vergelijking met 2015. Maar in dat geval daalt de hoe-
veelheid beschikbaar graan voor menselijke consumptie licht-
jes tot 226 gr per persoon per dag, onvoldoende om in de 
aanbevolen hoeveelheid (281 gr) te voorzien. 

De broeikasgasemissies dalen met 48% in vergelijking met 
2015, tot 7.216 kiloton CO2 equivalent, net als de uitstoot van 
stikstof (nog 165 kt). De impact op de biodiversiteit neemt af 
met 57% in vergelijking met 2015, en het pesticideverbruik in 
de veesector met 69%.

3. Het T2-overgangsscenario 
Het T2-overgangsscenario beoogt 100% bio-productie, waar-
bij de lokale teelt van veevoeder niet concurreert met de teelt 
van gewassen voor menselijke consumptie: herkauwers voe-
den zich met grasland, varkens en pluimvee met beschikba-
re nevenproducten uit de landbouw en de voedingsindustrie 
(die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie). De omvang 
van de veestapels wordt daarop afgestemd. Dit scenario sluit 
nauw aan op de visie van Greenpeace op ecologische veeteelt. 

De productie van vlees daalt in dit scenario met 83%, tot een 
beschikbare 27 gr per dag persoon. Met dit scenario wordt 
een rantsoen van 30 gr dierlijke eiwitten per persoon per dag 
geproduceerd, hetgeen aangevuld met plantaardige eiwitten 
kan volstaan voor de aanbevolen hoeveelheid eiwitten. 17 De 
lage vleesconsumptie (met een productie van -50% rund, -90% 
varken, -91% kip, -90% eieren) wordt in dit scenario opgevan-
gen door een hogere consumptie van melkproducten (met 
een productie van +15%). 

In dit scenario is België 100% zelfvoorzienend op het vlak van 
veevoeder (graan). De graanproductie (480 gr per persoon per 
dag) vult ruimschoots onze noden in (281 gr per persoon per 
dag). Er komt 341.638 hectare grond (een potentieel van 2232 
kt biologisch geteeld graan) vrij voor de teelt van voedselge-
wassen, om meer plantaardige eiwitten te produceren.   

De broeikasgasemissies zullen met 58% dalen in vergelijking 
met 2015 18, tot 5769 kiloton CO2 equivalent en de uitstoot van 
stikstof met 50%. De impact op de biodiversiteit zal afnemen 
met 76% in vergelijking met 2015. Omdat het om een volledige 
bioproductie gaat, zal ook het dierenwelzijn aanzienlijk ver-
beteren (minder dieren, die ook naar buiten kunnen). De vee-
sector gebruikt in dit scenario geen pesticiden meer, wat van-
daag in de biologische landbouw al het geval is.   
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Eiwitten in een vlees- en zuivelarm dieet
 

“In België wordt ongeveer 0,8 gr hoogwaardig eiwit per kilo-
gram lichaamsgewicht per dag aanbevolen 19”, bevestigt 
Evelyne Mertens, diëtiste gespecialiseerd in vegetarisme/
veganisme en MSc in het management en beleid van de 
gezondheidszorg. “Dat is voor een gemiddelde volwassen 
persoon: voor personen in een groeifase, voor mannelijke 
adolescenten, bij zwangerschap en borstvoeding gelden 
hogere aanbevelingen.” 

Ze legt uit dat een hoogwaardig eiwit is opgebouwd uit 
alle essentiële aminozuren. Wanneer deze eiwitten in vol-
doende mate worden geconsumeerd, is er sprake van een 
volwaardige eiwitaanbreng. “Dat kan rechtstreeks met 
dierlijke eiwitten (vlees, vis, gevogelte, zuivel en eieren) of 
soja-eiwitten, maar ook door verschillende plantaardige 
eiwitbronnen met een verschillend aminozuurprofiel te 
combineren. Voor een volwaardige eiwitaanbreng kan je 
dus ook bijvoorbeeld aardappelen, peulvruchten, tarwe-
kiemen, ongeraffineerde graanproducten, noten en zaden 
combineren (dit hoeft niet binnen eenzelfde maaltijd te 
zijn)”, verklaart de diëtiste.  

Passen we dit gegeven toe op overgangsscenario T2, 
dan moet de dagelijkse inname van dierlijke eiwitten 
(30 gr, waarvan 28 gr vlees) nog worden aangevuld met 
plantaardige eiwitten. Gezien plantaardige eiwitbron-
nen – met uitzondering van sojaproducten – geen hoog-
waardige eiwitten bevatten, ligt de aanbevolen dagda-
gelijkse hoeveelheid van 0,8 gram eiwit per kilogram 
lichaamsgewicht iets hoger. De hoeveelheid is afhanke-
lijk van de soort voedingsmiddelen die worden geconsu-
meerd, maar ligt op ongeveer 1 gram eiwit per kilogram 
lichaamsgewicht per dag voor personen die enkel 
gebruik maken van plantaardige eiwitbronnen. 

“Plantaardige eiwitbronnen zijn producten die over het 
algemeen nog tal van andere voedingsstoffen leveren 
(zoals ijzer, koolhydraten, vezels, onverzadigde vetten en 
zink) en behoren tot een gezond en gevarieerd voedings-
patroon”, besluit Evelyne Mertens.
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CONCLUSIE

Greenpeace besluit na het lezen van de studie dat het perfect 
mogelijk is om op een duurzame manier minder vlees te pro-
duceren en toch in de voedingsbehoeften van de Belgische 
bevolking te voorzien. Deze omslag kan de uitstoot van broei-
kasgassen halveren, de impact op het milieu fors verkleinen, 
en het dierenwelzijn aanzienlijk verbeteren.

Technologische vooruitgang biedt slechts beperkte mogelijk-
heden om de uitstoot van broeikasgassen en andere schade-
lijke milieu-effecten van de veeteelt te verminderen 20. Daar-
om is het noodzakelijk om de veestapel te verkleinen. In de 
twee overgangsscenario’s van de UCLouvain-studie dalen de 
broeikasgasemissies van de veeteelt met 48 tot 58% in verge-
lijking met 2005, geen overbodige luxe als je weet dat de glo-
bale uitstoot drastisch moet afnemen tegen 2050 21. 

Greenpeace pleit voor de omslag naar een ander landbouw-
model, met de nodige aandacht voor de penibele situatie 
waarin heel wat Belgische veehouders zich bevinden. Gezien 
de hoge productiekosten van vlees en zuivel moet de toege-
voegde waarde van de Belgische productie op de Europese 
markt worden bestudeerd om een redelijk inkomen voor de 
veehouders te garanderen.

Overheidssteun is nodig om te verhinderen dat de veehou-
ders in een schuldenspiraal belanden (zoals vandaag vaak 
gebeurt), en dat een schaalvergroting ten koste van de fami-
liale veebedrijven zich doorzet. De subsidies, ook in het kader 
van het Europese landbouwbeleid, moeten gaan naar boeren 
die de natuur actief herstellen en beschermen. 

De omslag naar een ander landbouwmodel moet gebeuren in 
overleg met de autoriteiten en stakeholders in de landbouw-
sector, maar ook met de stakeholders op het vlak van klimaat, 
milieu en gezondheid. Alleen zo kunnen we eindelijk een écht 
duurzaam voedselbeleid ontwikkelen. Vandaag is onze land-
bouw nog te veel gericht op de teelt van enkele gewassen die 
voornamelijk als veevoeder dienen. We moeten weer kwa-
liteit boven kwantiteit stellen, met meer diversiteit in het 
veld en op ons bord. Alleen een kleinere veestapel kan deze 
evolutie mogelijk maken.   
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ANNEX 1: Greenpeace-eisen voor 
het Europese landbouwbeleid

Het volgende Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 
van de EU wordt van kracht in 2021, maar de onderhandelin-
gen zijn al begonnen. Nu hebben we de kans om het Europe-
se voedselsysteem vast te leggen, om duurzaam, voedzaam 
en betaalbaar voedsel voor iedereen te leveren. Greenpeace 
roept de Europese beleidsmakers in Brussel en de lidstaten 
op om ervoor te zorgen dat het toekomstige GLB ons klimaat, 
milieu en onze gezondheid beschermt. Dat betekent:

1.  Geen GLB-geld meer voor megastallen
 Overheidsgeld mag vervuilers niet belonen, en megastal-

len zijn enorme vervuilers. Met duizenden dieren opeen-
gepakt stoten zij grote hoeveelheden gevaarlijk methaan, 
ammoniak en lachgas uit.

2. De productie van ‘minder en beter’ vlees (en zuivel) 
bevorderen

 Het GLB-geld moet gaan naar landbouwbedrijven die de 
transitie naar minder dieren willen maken, die dieren 
telen op een extensieve manier en/of die het gebruik van 
antibiotica tot een minimum beperken.  

3.  Meer steun voor de ecologische teelt van groenten en 
fruit

 Ondanks haar wereldwijde productie van 14 procent van 
de broeikasgasemissies, ontvangt de veesector aanzien-
lijke GLB-steun, zowel rechtstreeks als via betalingen voor 
de teelt van voedergewassen. In plaats daarvan zou het 
GLB voorrang moeten geven aan de ecologische produc-
tie van groenten, fruit en peulvruchten voor directe men-
selijke consumptie.

Daarnaast moeten de volgende verbeteringen in het GLB wor-
den aangebracht: 

4.  Scherpere milieuvoorwaarden om GLB-subsidies te kun-
nen ontvangen

 De milieuvoorwaarden waaraan landbouwers zich moe-
ten houden voordat zij in aanmerking komen voor GLB-
subsidies, moeten betrekking hebben op de naleving van 
alle milieuwetgeving van de EU, met inbegrip van wetten 
ter bescherming van ons water tegen vervuiling, beper-
king van schadelijke emissies, beheer van het gebruik van 
pesticiden en bescherming van in het wild levende dieren 
en hun habitats.

5.  Landen verplichten om alle GLB-doelstellingen op 
het gebied van gezondheid, klimaat en milieu te 
verwezenlijken

 De Europese Commissie heeft negen overkoepelende 
doelstellingen voorgesteld die de EU-landen met hun 
nationale GLB-plannen kunnen nastreven. Vier daarvan 
hebben betrekking op gezondheid, klimaat en milieu. Het 
mag niet aan de regeringen worden overgelaten om uit 
deze negen doelstellingen te kiezen. Landen moeten ten 
minste voldoen aan de doelstellingen op het gebied van 
gezondheid, klimaat en milieu.

6.  De huidige milieumaatregelen in het toekomstige GLB 
versterken

 Het bedrag dat wordt besteed aan plattelandsontwikke-
ling, en met name aan ecologische landbouw, biologische 
landbouw en “landbouw met een hoge natuurwaarde”, 
moet aanzienlijk worden verhoogd.

7.  Minstens de helft van de GLB-subsidies besteden aan 
gezondheid, klimaat en milieu

 Momenteel gaan de rechtstreekse betalingen in het kader 
van het GLB naar de landbouwers, ongeacht of zij de 
gezondheid van de mens of het milieu helpen of schaden. 
Deze betalingen hebben een zeer slechte reputatie op 
het gebied van milieu en gezondheid. In het kader van het 
nieuwe GLB moet worden geëist dat minstens 50 procent 
van deze rechtstreekse betalingen wordt besteed aan 
gezondheids- en milieubescherming.

8.  Ondersteuning van kleinschalige, duurzame land-
bouwers in plaats van uitbreiding van de industriële 
landbouw

 In plaats van industriële landbouw moet het nieuwe GLB 
kleine bedrijven die zich bezighouden met of overschake-
len op ecologische landbouw, ondersteunen. De landbouw 
moet de volksgezondheid en het milieu beschermen. Het 
moet zorgen voor voedzaam voedsel en tegelijkertijd de 
middelen van bestaan van de boeren verbeteren, en het 
moet zorgen voor een hoog niveau van dierenwelzijn. Het 
is belangrijk dat besluitvormers die zich richten op onze 
gezondheid en het milieu evenveel inspraak hebben in 
de besluiten over de hervorming van het GLB. Waarom? 
Omdat het GLB veel verder gaat dan alleen de landbouw. 
Het bepaalt de manier waarop we eten en heeft invloed 
op onze gezondheid en de gezondheid van onze planeet.
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ANNEX 2: Methodologie en 
omvang van de studie

De studie van UCLouvain “Study on livestock scenarios for 
Belgium in 2050” richt zich op de vijf belangrijkste dierlijke 
producties in België (melk, rundvlees, varkensvlees, kippen-
vlees en eieren). Voor elke sector worden de analyses uitge-
voerd op nationaal en regionaal niveau (Vlaanderen, Wallonië 
en België), wanneer daar genoeg data voor beschikbaar zijn.  
Voor elke sector wordt een typologie van productiemodel-
len (of productiesystemen) voorgesteld. Een productiemodel 
verwijst naar een geheel van keuzes en praktijken die worden 
ingezet en een invloed hebben op elementen zoals de keuze 
van een bepaald ras, de hoeveelheden van gebruikte inputs, 
de productiviteit, het handelscircuit, enz.  
 
Vijf milieucategorieën werden in acht genomen: klimaatver-
andering, eutrofiëringspotentieel, biodiversiteit, het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen en dierenwelzijn. Socio-
economische aspecten die een invloed hebben op de ontwik-
keling van landbouw- en voedselsysteem werden niet mee-
genomen in de berekeningen maar werden wel besproken 
tijdens de focusgroepen. 

De methodologie van de studie is gebaseerd op volgende 
principes:

Participatief en inclusief onderzoek:
Actoren en deskundigen van de veeteeltsector werden 
betrokken in het onderzoek via individuele interviews en 
gezamenlijke focusgroepen. Zo hebben ze zowel bijgedragen 
tot de verzameling en validatie van informatie en data als tot 
de discussie van de voorgestelde scenario’s.

Holistische en meerschalige aanpak:  
Aangezien het de bedoeling is om een holistische en realisti-
sche visie van de Belgische veeteeltsector te krijgen, werkt de 
studie op verschillende niveaus: het individuele niveau (aan 
producenten- en consumentenzijde), het territoriale en regio-
nale niveau (Vlaanderen, Wallonië en België), en ook het secto-
riële niveau (met betrekking tot alle belanghebbenden, gaan-
de van pre-productie activiteiten tot en met de distributie 
van producten). 

Prospectieve aanpak: 
In tegenstelling tot een predictieve aanpak die de meest 
waarschijnlijke toekomst tracht te voorspellen, biedt een 
prospectieve aanpak verschillende mogelijkheden voor de 
toekomst en draagt zo bij tot de ontwikkeling van een geza-
menlijk en strategisch kader dat nuttig kan zijn voor de ver-
schillende belanghebbenden van de sector. 
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