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De productie en consumptie van vlees in België

SAMENVATTING
Greenpeace roept op om minder vlees te eten en om te kiezen
voor vlees van een betere kwaliteit, van lokale en biologische
teelt.
In België ligt de vleesconsumptie te hoog: tussen 2 en 2,5 keer
het aanbevolen maximum. Belgische kinderen van 3 tot 13 jaar
consumeren bijna twee keer te veel dierlijke eiwitten.1
Die overconsumptie zwengelt een overproductie aan die
nefast is voor iedereen. Bovendien zorgt de overconsumptie in
Europa ervoor dat België een groot deel van zijn productie uitvoert, want het produceert twee keer zoveel vlees als het consumeert.2 Die overconsumptie en overproductie zijn rampzalig
op verschillende vlakken:
•

•

•

•

Gezondheid: de overconsumptie van vlees – vooral van
rood vlees – kan schadelijke gevolgen hebben voor onze
gezondheid: hart- en vaatziekten, diabetes van het type 2
en bepaalde vormen van kanker.3 De intensieve veeteelt
brengt ook grote risico’s voor de volksgezondheid met zich
mee. Zo is het intensieve gebruik van antibiotica mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, iets wat in België wordt erkend
als een ernstige bedreiging van de volksgezondheid.4
Klimaat: de uitstoot van broeikasgassen uit de Belgische
landbouw vertegenwoordigt ongeveer 9% van de Belgische emissies; twee derde daarvan komt rechtstreeks
uit de veeteelt.5 De sector heeft maar een heel beperkte
mogelijkheid om de uitstoot te beperken. Volgens deskundigen streven de meest optimistische scenario’s naar
een vermindering van de emissies met 35% tegen 2050.
Op wereldschaal wordt 14,5% van de uitstoot toegeschreven aan de veeteelt, dat is evenveel als de uitstoot van de
transportsector.6
Milieu: de intensieve veeteelt put onze natuurlijk rijkdommen uit: ontbossing voor de teelt van soja voor de dieren,
aantasting van de biodiversiteit, aantasting van de kwaliteit van het water en de bodem.7
Dierenwelzijn: in België worden elk jaar meer dan 300 miljoen dieren geslacht voor consumptie.8 In die omstandigheden wordt het dierenwelzijn vaak niet gerespecteerd, zoals andere organisaties al regelmatig hebben
aangetoond.

We hebben een nieuw model nodig: het huidige model levert
geen voordeel meer op voor de kwekers en evenmin voor de
bevolking; het moet worden herzien, gekoppeld aan een visie
op lange termijn.
Oplossing:
• De Belgische overheid moet een voeding aanmoedigen die
rijker is aan plantaardige producten, omdat die beter is
voor onze gezondheid en ons milieu.
• Het is mogelijk om de vleesconsumptie te verminderen:
meer dan 60% van de Belgen die vlees eten, hebben dat de
voorbije jaren al gedaan, de meesten zonder problemen.9
In 2018 heeft bijna de helft van de Belgen zijn vleesconsumptie verminderd in vergelijking met vorig jaar.10
• Er moet een eind komen aan de ondersteuning van de
industriële veeteelt door de overheid, die steun moet ver
lenen aan de transitie naar een agro-ecologisch landbouwmodel met respect voor het leefmilieu, de consument en de producent.
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DE PRODUCTIE VAN VLEES IN BELGIË
Hoewel het aantal boerderijen elk jaar afneemt en veel veetelers moeilijkheden hebben om ‘break even’ te draaien, blijft het
totaal aantal dieren dat op Belgische bodem wordt gekweekt
sinds tien jaar vrij stabiel. In 2015 lag dat aantal op meer dan
46 miljoen, waarvan 38 miljoen stuks pluimvee, 6,3 miljoen
varkens en 2,5 miljoen runderen. 11
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België produceert twee keer meer vlees dan het consumeert.
In 2016 produceerde ons land bijna 2 miljoen ton vlees,12 met
onder meer de slacht van meer dan 300 miljoen stuks pluimvee, bijna 11 miljoen varkens en 900.000 runderen. Een deel
van die productie wordt samen met ingevoerd vlees in België
geconsumeerd (33%), de rest wordt uitgevoerd, vooral naar de
buurlanden.13 En onze regeringen hebben plannen om de uitvoer nog verder uit te breiden.14
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De productie en consumptie van vlees in België

CONSUMPTIE EN
VOEDINGSAANBEVELINGEN IN BELGIË
Te hoge consumptie
Hoewel de jaarlijkse vleesconsumptie per inwoner de laatste
jaren daalt, ligt het huidige niveau nog altijd te hoog in vergelijking met de voedingsaanbevelingen van de overheid voor de
gezondheidssector.
Afhankelijk van de bronnen consumeren de Belgen immers
gemiddeld tussen 770 en 980 g vlees per week. De officiële
voedingsaanbevelingen adviseren momenteel 400 g vlees per
week (een portie van 100 g, vier dagen per week).15 De Belgen
eten dus twee à tweeëneenhalve keer het aanbevolen maximum. Slechts 10% van de Belgen consumeert vlees binnen de
aanbevolen limieten.16 De Belgen eten ook nog altijd heel graag
bereide vleeswaren, die goed zijn voor 25% van de vleesaankopen voor het gezin (210 g/week)17 ondanks de aanbevelingen
om die zoveel mogelijk te vermijden.

Bij kinderen zien we hetzelfde: kinderen van 3 tot 13 jaar consumeren bijna twee keer te veel dierlijke eiwitten.19 Hoewel
het Office National de l’Enfance (ONE), de Waalse tegenhanger
van Kind en Gezin, een doordachte inname van dierlijke eiwitten aanbeveelt, stelt ONE vast dat kinderen van 18 maanden
tot 6 jaar een overmatige hoeveelheid vlees, vis, eieren en
zuivelproducten (koeienmelk, yoghurt, kaas, zuiveldesserts)
eten.20
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Voor rood vlees (d.w.z. rund-, varkens-, lams- en schapenvlees,
enz. behalve gevogelte) adviseert de Belgische overheid tussen 200 en 300 g/week,18 terwijl wij tussen 500 en 730 g eten,
dat wil zeggen 1,7 à 3 keer te veel.
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Geleidelijke verandering

Vlees en gezondheid

Maar de gewoonten zijn aan het veranderen. Zo blijkt uit
een opiniepeiling die iVox in 2017 uitvoerde in opdracht van
Greenpeace21:
• De meerderheid (54%) van de Belgen die vlees eten, vindt
dat we minder vlees zouden moeten eten als we de strijd
willen aangaan met de klimaatverandering;
• 72% van de Belgen meent dat te veel vlees eten niet gezond
is;
• 66% van de ondervraagde personen die vlees eten, is
bereid om zijn consumptie te verminderen en 60% heeft
dat de voorbije vijf jaar al gedaan; de meerderheid (59%)
verklaarde geen moeilijkheden te hebben ondervonden; een recente enquête toont aan dat bijna de helft van
de Belgen het voorbije jaar zijn vleesconsumptie heeft
verminderd;22
• 87% van de Belgen meent dat vlees van een goede kwaliteit
een beetje meer mag kosten zijn;
• 73% vindt ook dat het belangrijk is dat kinderen voldoende
vlees eten.

In 2015 klasseerde het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bereide vleeswaren als kankerverwekkend voor de mens, en rood
vlees als “waarschijnlijk kankerverwekkend”27. Het Centrum
stelde vast dat het risico van darmkanker toeneemt met de
dagelijks verbruikte hoeveelheid vlees en vleeswaren. In België
adviseerde de Hoge Gezondheidsraad vanaf 2013 om te kiezen voor een “vezelrijk en evenwichtig dieet, door rood vlees te
beperken en zoveel mogelijk bereide vleeswaren op basis van
rood vlees te vermijden”. Volgens de Raad “speelt een gezonde
en evenwichtige voeding zonder enige twijfel een belangrijke rol
bij de preventie van ziekten die de mens bedreigen”.28

Hoeveel? Hoe raken we wijs
uit de cijfers…

Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven zou de consumptie van 100 tot 120 g rood vlees per dag gepaard gaan met
een verhoging van het risico van allerlei chronische ziekten
(bv. diabetes type 2, beroerte, kanker, ...). Het Instituut adviseert dus om het verbruik van vlees te beperken en het eten
van bereide vleeswaren zoveel mogelijk te vermijden29 en de
voorkeur te geven aan vlees van gevogelte boven rood vlees30.
Het is des te belangrijker om de consumptie van vers fruit en
groente te verhogen omdat 29% van de Belgische bevolking
lijdt aan overgewicht en 16% aan obesitas.31

Er doen heel wat cijfers de ronde over de jaarlijkse vleesconsumptie in België. Hieronder een kort overzicht.

Bron

Kg/jaar/pers.
(zonder beenderen)23

Bevoorradingsbalans. FOD
Economie (2016)24

51 kg

Nationale
voedselconsumptiepeiling
2014-2015. Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid
(2016)25
VLAM/GfK Belgium (2016)26
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Dit houdt geen rekening
met...

Dit omvat…

= Belgische vleesproductie
(+ vleesimport) – vleesexport.
Dit wordt het “zichtbaar verbruik”
genoemd.

Dit zijn macro-economische
cijfers die geen rekening houden
met wat uiteindelijk op ons bord
terechtkomt. Zo wordt bijvoorbeeld
geen rekening gehouden met
het verlies en de verspilling van
voedsel.

40,5 kg

Vlees en vleesbereidingen zoals
gemeld door de tijdens de peiling
ondervraagde consumenten (3200
personen tussen 3 en 64 jaar)

Geen meting op het bord. Dit zijn de
gegevens die zijn ingezameld bij de
consumenten.

40 kg
Rood vlees:
26 kg

Het vlees en de vleeswaren gekocht
door de Belgen bij kleinhandelaars
voor thuisverbruik.
= 2/3 van de consumptiemomenten

Het vlees dat buitenshuis
wordt geconsumeerd: in
restaurants, kantines, snackbars,
broodjeszaken, enz.
= 1/3 van de consumptiemomenten

Rood vlees:
38 kg

De productie en consumptie van vlees in België

GEVOLGEN VAN DE INTENSIEVE VEETEELT
Veeteelt en volksgezondheid

Veeteelt en milieu

De industriële schaal waarop de dieren worden gekweekt,
brengt onvermijdelijk risico’s voor de volksgezondheid met
zich mee. Een van de meest acute risico’s houdt verband met
het overmatig gebruik van antibiotica in de sector. Het routinematig en massaal gebruik van antibiotica in de veeteelt,
met name bij het systematisch preventief en massaal behandelen van dieren in goede gezondheid, heeft immers bijgedragen tot de ontwikkeling van bacteriën die resistent zijn
tegen antimicrobiële stoffen (zoals staphylococcus aureus),
die momenteel steeds meer voorkomen.32 België heeft ervoor
gekozen de materie gedeeltelijk te reglementeren, maar heeft
het aan de sector zelf overgelaten om zowel de doelstellingen
als de methodes om de hoeveelheden gebruikte antibiotica te
verminderen te bepalen. Het doel dat momenteel is vooropgezet, is een vermindering met 50% van de volumes tegen 2020.33
Het meest recente monitoringrapport stelt vast dat de recente vorderingen beperkt zijn en gaat ervan uit dat “er in de nog
resterende jaren in elk geval aanzienlijke bijkomende inspanningen nodig zullen zijn”.34 Tegelijk met de vermindering van de
antibiotica stellen we sinds 2013 een “boom” van het gebruik
van zinkoxide vast, vooral ter preventie van diarree bij biggen.35 In 2017 besliste de Europese Commissie om de orale toediening van zinkoxide aan dieren te verbieden omwille van de
milieurisico’s en de ontwikkeling van resistente bacteriën.36

In België vormt de vervuiling van het water en de bodem
sinds lange tijd een probleem, onder andere door de overmatige productie van mest en aal door het vee. In 2017 leefde bijvoorbeeld 43% van de gecontroleerde landbouwbedrijven in
Vlaanderen de regelgeving op het mestbeheer niet volledig
na.37 Volgens het rapport van de toezichthoudende overheid
zijn de nitraatconcentraties nog altijd te hoog in meer dan 34%
van de controlepunten voor grondwater en 21% van de controlepunten voor oppervlaktewater; die concentraties stagneren de laatste jaren en dalen te traag.38 In Wallonië vertoonden tussen 2012 en 2015 nog 13% van de controleplaatsen in
kwetsbare gebieden een gemiddeld nitraatgehalte dat hoger
lag dan de drinkbaarheidsnorm.39

© Greenpeace

Het eten van minder dierlijke en meer plantaardige producten
kan volgens het Vlaams Milieuagentschap op duurzame wijze
de ecologische voetafdruk van onze voeding verlagen, het
grondgebruik doeltreffender maken, het verbruik van water
verminderen en de uitstoot van broeikasgassen en van stikstof terugdringen.40
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Veeteelt en klimaatverandering41
In 2016 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen uit de Belgische landbouw ongeveer 9% van de totale Belgische emissies.
De directe uitstoot van de veeteelt (darmgisting van de dieren en mestbeheer) was goed voor 6% van de totale Belgische
emissies, of twee derde van de uitstoot uit de landbouw.42
Naast de directe uitstoot moeten we ook rekening houden
met de emissies die verband houden met de bemesting van
de akkers met graan voor het vee, met het energieverbruik
van gebouwen en machines, met het gewijzigde grondgebruik
voor bijvoorbeeld de teelt van soja, vooral in Latijns-Amerika. België is voor 50% van zijn behoefte aan proteïnen afhankelijk van bronnen buiten de Europese Unie.43 In 2014 voerde
België bijna 1,5 miljoen ton soja, afkomstig onder andere uit
Brazilië, Paraguay en Argentinië, doorgevoerd via Nederland.
De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het gewijzigde grondgebruik (bv. ontbossing) dat deze teelten veroorzaken, wordt aangerekend aan het land van herkomst en komt
dus niet terecht in de berekeningen van de Belgische emissies.
Tussen 2000 en 2010 gingen in Argentinië, Brazilië en Paraguay – de belangrijkste sojaproducenten in Latijns-Amerika – en
Peru in totaal bijna 30 miljoen hectare bos verloren en nam de
oppervlakte landbouwgrond tegelijk met 32 miljoen hectare
toe.44 Volgens de gegevens die Climate Watch (World Resource
Institute) bijeenbracht voor het jaar 2014, was de helft van de
uitstoot van Brazilië en Argentinië toe te schrijven aan de landbouw en aan de gewijzigde bodembestemming. Voor Paraguay is dat meer dan 90%.45
Hoewel de emissies uit de landbouw sinds de jaren 1990 zijn
gedaald, blijft hun aandeel in de wereldwijde uitstoot veeleer
ongewijzigd. De sector zal de komende jaren problemen veroorzaken: er is immers bijzonder weinig mogelijkheid om de
uitstoot te verminderen als men niet bereid is om de omvang
van de veestapel te beperken. In Vlaanderen wordt tegen 2030
een vermindering van de uitstoot met 8% tegenover 2005 verwacht, vooral dankzij een efficiënter energieverbruik. De prognoses voorzien maximaal 38% minder uitstoot in 2050 in vergelijking met 1990. Met betrekking tot de directe emissies
(darmgisting en mestbeheer) meent de overheid dat de technologische mogelijkheden beperkt zijn en dat zij geen aanzienlijke vermindering mogelijk zullen maken.46 Voor Wallonië geldt
dezelfde vaststelling. Daar menen deskundigen dat de sector gezien de technologische beperkingen “als gevolg van het
beperkte reductiepotentieel een van de sectoren met de grootste uitstoot van broeikasgassen zou worden in een koolstofarm scenario”.47 Het potentieel om de uitstoot te verminderen
wordt geschat op 35% ten opzichte van 1990.48
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Volgens de overheid zal de sector in de huidige context heel
waarschijnlijk noch in 2020 en ook later niet de doelstellingen
voor het verminderen van de uitstoot behalen.49
Het Vlaams Departement voor Landbouw en Visserij adviseert een lagere vleesconsumptie omwille van de milieuimpact. Het meent dat het mogelijk moet zijn de uitstoot van
de voedselsector met 30% te verminderen als de bevolking het
aanbevolen consumptiepeil zou volgen, zonder vlees van het
menu te schrappen.50 Ook het Comité van experts dat is opgericht door het Waals Klimaatdecreet is van mening dat het van
essentieel belang is om hefbomen voor gedragsverandering
in beweging te brengen en dat een verminderde consumptie
van dierlijke eiwitten kan leiden tot een proportionele daling
van het aantal dieren en zo ook van de uitstoot.51
Op wereldvlak raamt de FAO dat de veeteelt verantwoordelijk
is voor 14,5% van de uitstoot van broeikasgassen – een peil dat
vergelijkbaar is met dat van de transportsector, inclusief de
emissies als gevolg van het gewijzigde grondgebruik voor de
teelt van veevoeder (bv. ontbossing voor de sojateelt).52 Dierlijke producten zijn verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de
uitstoot als gevolg van onze voeding.53

Veetelers in moeilijkheden
De veetelers zitten vandaag gekneld tussen stijgende kosten en voortdurend dalende prijzen,54 onder druk van de overproductie en de volatiliteit van de gedereguleerde markten.
Tegelijk stellen we een steeds grotere afhankelijkheid vast
tegenover de andere spelers van wie de macht zich steeds
verder concentreert (zoals banken, producenten van inputs
en voeding, slachthuizen, distributieketens).55 Het huidige
model weegt loodzwaar op de schouders van de veetelers –
velen kennen grote financiële moeilijkheden en gaan gebukt
onder de schulden.56 Dat model is aan herziening toe, net als
onze manier van consumeren. Greenpeace werkt momenteel
samen met het Earth and Life Institute van de UCL (Université
Catholique de Louvain) aan de ontwikkeling van geloofwaardige aanzetten voor duurzame oplossingen op lange termijn.

De productie en consumptie van vlees in België

OPLOSSINGEN
We moeten meer planten (groenten, graan, peulvruchten,
eiwithoudende gewassen, droge vruchten) en minder vlees
eten. Het is mogelijk om minder vlees te eten en op eenvoudige wijze toch gezond te blijven. We geven best voorrang aan
vlees van een betere kwaliteit, van biologische en lokale teelt.
De Belgische Hoge Gezondheidsraad meent dat “een dieet dat
rijker is aan plantaardige voeding leidt tot een daling van het
aantal ziekte- en sterfgevallen en bijdraagt aan een milieuvriendelijker voedselproductie”.57
De overheid moet de steun aan de industriële landbouw
stopzetten, de omschakeling van de veetelers naar een milieuvriendelijke teelt aanmoedigen en ondersteunen en gezonde consumptiegewoonten stimuleren, zoals het eten van
minder vlees en meer ecologisch geteelde groenten en fruit.
Greenpeace nodigt de privésector uit om mee te werken aan
de transitie naar een voeding die voorrang geeft aan plantaardige producten en ecologisch gekweekt vlees.

Dit initiatief past in de visie van Greenpeace voor een ecologische landbouw.59
Voor meer informatie over de ecologische
landbouw:

Greenpeace België http://www.greenpeace.org/belgium/nl/
Voedsel Anders http://www.voedsel-anders.be/
Agroecology in Action http://www.agroecologyinaction.be/
spip.php?rubrique16&lang=fr#body
GIRAF http://www.agroecologie.be/
Voor meer informatie over plantaardige voeding:

EVA vzw http://www.evavzw.be/
Végétik http://www.vegetik.org/
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Greenpeace wil de wereldwijde vleesproductie en -consumptie tegen 2050 met 50% verminderen in vergelijking met het
huidige peil. Op die manier zou het niet enkel mogelijk zijn om
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 64% ten
opzichte van het huidige model, maar dit zou ook voldoende
voedsel opleveren voor 2 miljard meer mensen.58
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