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Voorwoord  
 
De biologische markt groeit reeds vele jaren met meer dan 10% per jaar. 
Ondertussen is 3,4% van alle verkochte voeding in België van biologische kwaliteit. 
De markt voor biologisch vlees blijft echter eerder beperkt, zeker in vergelijking 
met andere productcategorieën. Een verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk bij de 
relatief hoge prijs van biologisch vlees en de bewuste keuze van vele 
bioconsumenten om minder vlees te eten omwille van gezondheids- en ethische 
redenen. 
De biologische varkens- en vooral vleeskippensector doen het reeds vele jaren zeer 
goed. Andere vleessectoren zoals rundvee en schapen zijn eerder beperkt 
ontwikkeld en hebben het moeilijk op het vlak van afzet.  
Met deze marktstudie willen we een overzicht geven van de sector met aandacht 
voor knelpunten, opportuniteiten en uitdagingen. Op basis van deze bevindingen 
willen we acties ondernemen om de sector verder te ontwikkelen. We kiezen 
hierbij bewust voor “beter vlees, eerder dan meer vlees”. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Paul Verbeke 
BioForum vzw 
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1. Algemene kenmerken van de biomarkt 

1.1. Internationale markt 
De markt voor biologische producten is een internationale markt. Wat op de 
Vlaamse of Belgische markt gebeurt, wordt rechtstreeks of onrechtstreeks 
beïnvloed door de markttendensen in de ons omringende landen. Onze inlandse 
biomarkt is vele keren kleiner dan in die landen en ondergaat sterk de 
marktschommelingen in landen met een grotere biologische markt. Het is wel zo 
dat sommige Belgische marktdeelnemers een principiële voorkeur geven aan 
Belgische producten voor zover deze marktconform worden aangeboden. 

1.2. Cyclische markt 
De biomarkt is cyclisch. De meeste landbouwgerelateerde markten kennen een 
zogenaamde “aardappelcyclus”. Perioden van aanbodkrapte en hoge prijzen 
wisselen af met perioden van productoverschotten en lage prijzen. Toch merken 
we dat de biomarkt reeds langere tijd in een positieve conjunctuur zit. 

1.3. Aanbod reageert vertraagd op de vraag 
In de biomarkt wordt deze zogenaamde “aardappelcyclus” versterkt door de 
wachtperiode die omschakelende boeren moeten respecteren vooraleer ze hun 
producten op de biomarkt kunnen verkopen. Deze omschakelperiode bedraagt 
typisch 2 jaar voor vleesvee (korter voor pluimvee en varkens). Door deze relatief 
lange omschakelperiode is het behoorlijk moeilijk om soepel in te spelen op 
wijzigende marktomstandigheden. Bovendien wordt in de praktijk de 
omschakelperiode verlengd door de tijd die de landbouwondernemer nodig heeft 
om informatie in te winnen en beslissingen te nemen. 
 
In de praktijk worden tekorten of overschotten van producten opgevangen door 
import en export vanuit regio’s met een productieoverschot naar regio’s met een 
productietekort. 

1.4. Kleine markt 
Ondanks de sterke groeicijfers van de voorbije jaren is de biomarkt nog steeds 
klein. Hierdoor is het evenwicht tussen vraag en aanbod erg broos. De toetreding 
tot de markt van enkele grote producenten kan tijdelijk een overaanbod 
veroorzaken. Ook het omgekeerde is mogelijk. 

1.5. Duurzame markt 
De biologische consument blijkt over het algemeen een bewuste en trouwe 
consument te zijn. Ook in economisch moeilijkere periodes blijft de biomarkt 
goed overeind. 

1.6. Deel van de globale markt 
De biologische markt staat niet helemaal los van de globale voedingsmarkt. 
Calamiteiten in de globale voedingsmarkt hebben rechtstreeks of onrechtstreeks 
een invloed op de biomarkt. Voorbeelden zijn diverse voedselschandalen, de EHEC-
crisis in de groentesector, de Russische importban voor Europese 
landbouwproducten in 2014 en de overproductie in de zuivelsector in 2009 en 
opnieuw sinds 2015. 
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2. De biomarkt in België en Europa 

2.1. Algemeen 
De markt voor bioproducten* in Europa groeide in 2018 tot 40,7 miljard euro (EU 
37,4 miljard). Dat is 8% meer dan het jaar voordien. Ten opzichte van 2010 ging het 
zelfs om een verdubbeling. De reeds beschikbare cijfers voor 2019 wijzen op een 
verdere sterke omzetgroei voor heel Europa.  
De grootste markt voor bioproducten in 2018 was Duitsland, met een omzet net 
geen 11 miljard euro. Ze wordt gevolgd door Frankrijk met 9,7 miljard euro en Italië 
met 3,4 miljard euro omzet. 
Opvallend is ook dat de omzet in het Verenigd Koninkrijk sinds 2013 opnieuw 
begint toe te nemen, nadat er een hele periode (2008-2012) jaarlijks omzetverlies 
geleden werd.  
 
 

 
 
Kijken we naar het aandeel bio in de totale nationale levensmiddelenmarkt, dan 
zien we dat Denemarken in 2019 het beste scoort met 12%, gevolgd door 
Zwitserland (9,9%) en Zweden (9,6%). In België is het marktaandeel voor 
biologische producten 3,1%. 
 
De consumptie pro capita in de EU-28 is 76,2 euro. Hier is Denemarken de beste 
van de klas (312 euro), met daarna Zweden (231 euro), Luxemburg (221 euro) en 
Oostenrijk (205 euro). In Zwitserland ligt de besteding per capita gelijk aan 
Denemarken (312 euro). 
 
Het bio-areaal in de EU-28 groeide in 2018 tot 13,8 miljoen hectare. De jaarlijkse 
groei vertraagt wel in de voorbije jaren. Het aandeel biologische grond in de totale 
landbouwoppervlakte van de EU-28 bedraagt 7,7%. Het grootste bio-areaal vinden 
we terug in Spanje en Frankrijk.  
 
 

                                                 
* Consumptie aan huis én buitenshuis 



 5 

Aantal biologische landbouwbedrijven en areaal biologische landbouw in 2017 in 
EU-28  

 

 Bron: Agence Bio, 2019 
 

De Europese biosector kende over het algemeen een sterke groei in de periode 
1993-2001. De toenemende vraag naar bioproducten zorgde er ook voor dat het 
aanbod verder groeide. Die vraag werd rond het jaar 2000 opeens een stuk groter 
door de voedselcrisissen. Deze sterke groei zorgde uiteindelijk in 2001 voor een 
oververhitting van de markt. Omdat het aanbod aan bioproducten sneller toenam 
dan de vraag kwam er zelfs een overschot aan producten. Heel wat gangbare telers 
werden plots minder gemotiveerd om om te schakelen, en eind 2001 kwam er een 
evenwicht tussen vraag en aanbod.  
 
Gelukkig bleef de vraag wel verder stijgen. Na de noodzakelijke herstructureringen 
begon de nationale en internationale markt medio 2005 weer aan te trekken. Van 
begin 2006 tot eind 2008 kende de biomarkt opnieuw een periode van een relatief 
tekort aan producten en een goede prijsvorming. In het najaar 2008 brak de 
wereldwijde krediet- en economische crisis uit, die nog heel 2009 zou beheersen. 
Dat jaar was er dan ook een eerder beperkte groei van de internationale biomarkt, 
al was het resultaat behoorlijk in vergelijking met de gangbare voedingssector.  
 
Sinds 2009 zien we de biosector verder groeien, vooral op het vlak van 
bioconsumptie. Het biologisch landbouwareaal neemt ook toe, maar opvallend 
langzamer dan de groei in consumptie. In 2014 en zeker vanaf 2015 merken we 
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steeds meer tekorten voor diverse biologische producten, zoals biologische 
varkens, vleeskippen, melk, industriefruit enzovoort.  
 
Tussen 2016 en 2018 was er in diverse sectoren een sterke omschakeling naar de 
biologische productie. Vaak was hiervoor een dubbele oorzaak, nl. de slechte 
situatie in de gangbare markt (varkens, melk, pitfruit …) in de voorgaande jaren, 
gecombineerd met een langdurig en toenemend tekort in de biomarkt met 
bijhorende goede prijsvorming. We merken in voorbije jaren een toenemende 
aandacht voor de biologische markt door grote gangbare marktactoren en hun 
merken zoals bv. Danone, Nestlé, Heinz, Bel enz… 
Meer info: IFOAM EU-Group, AMI, Agence Bio 
 

2.2. België 
De totale bestedingen van bioproducten in België, opgemeten door GfK 
Panelservices Benelux in opdracht van VLAM, bedroegen 779 miljoen euro in 2019, 
een toename met 4% in vergelijking met 2018.  
 
Het marktaandeel van de bioproducten groeit lichtjes. Het globale aandeel van 
bioproducten in het FMCG-assortiment in België stijgt van 3 naar 3,1% en in 
Vlaanderen van 2,1 naar 2,2%. Het biologisch marktaandeel in Wallonië is met 4,3% 
beduidend hoger dan in Vlaanderen. Wallonië maakte vooral in 2018 een stevige 
sprong door de opening van een aantal nieuwe gespecialiseerde biowinkels. Het 
grootste marktaandeel hebben de biologische vleesvervangers. Bijna 1 op 5 
gekochte vleesvervangers is biologisch. Het kleinste marktaandeel is voor 
biovlees en de biovleeswaren (resp. 1,4% en 0,7% in 2019). De plantaardige 
bioproducten, met biogroenten (6% marktaandeel in 2019) op kop, hebben een 
hoger marktaandeel dan gemiddeld. Ook eieren hebben een bovengemiddeld 
marktaandeel van 8,6%. Zuivel heeft een gemiddeld marktaandeel van 3,2%.  
 
Bioproducten waren in 2019 gemiddeld een 40% duurder dan gangbare producten. 
Het grootste verschil zien we bij bio-eieren. Een bio-eitje is bijna dubbel zo duur 
als een scharrelei. Het kleinste prijsverschil is er bij vleesvervangers. 
 
De klassieke supermarkt blijft met 39%, het belangrijkste verkoopskanaal voor 
bioproducten. Het aandeel van ‘speciaalzaak, natuurvoedingswinkel en 
superettes’ groeide de voorbij jaren tot 32%. De gespecialiseerde biologische 
supermarktketen Bio-Planet valt onder deze categorie. De hard discount groeide 
vooral in 2015 en 2016, en bereikte zo een marktaandeel van ongeveer 10%. 
Sedertdien groeit dit marktaandeel niet meer verder.  
 
De biologische landbouwproductie is sterker ontwikkeld in Wallonië dan in 
Vlaanderen. Eind 2018 stonden 2.256 landbouwbedrijven onder biocontrole: 514 in 
Vlaanderen en 1.742 in Wallonië. Het biologische landbouwareaal beslaat 89.000 
ha, waarvan 7.913 ha in Vlaanderen en 81.087 ha in Wallonië.  
 
Het bio-areaal in Vlaanderen nam in 2019 toe tot 8.677 hectare en beslaat 1,1% van 
het totale landbouwareaal. Ook het aantal bedrijven nam toe tot 562.  
Bronnen 
Departement Landbouw en Visserij; BioWallonie 
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2.3. Denemarken 
In Denemarken maken bioproducten 12 procent uit van de totale verkoop van 
voedingsmiddelen. Op dat vlak zijn ze wereldleider.  
Bio boomt in Denemarken: in 2019 kochten de Denen voor 14,1 miljard Deense 
Kroon (1,88 miljard euro) bioproducten in de detailhandel. Tel daar de verkoop in 
foodservices (335 miljoen euro) en nog andere kanalen (80 miljoen euro) bij, en de 
totale omzet komt uit op zo’n 2,29 miljard euro. Bio neemt ongeveer 12 procent van 
de totale voedingsmarkt in neemt. De Denen kopen hun bioproducten vooral in 
supermarkten (41,2%) en discounters (39,4%), maar ook online verkoop scoort 
goed met een aandeel van 13,5%. Marktonderzoekers verwachten dat de Deense 
biologische voedselmarkt tegen 2030 nog zal verdrievoudigen.  
 
Vooral basisproducten domineren de biomarkt. Voor enkele producten is het 
marktaandeel heel hoog: natuuryoghurt (48,6%), wortelen (45,2%), melk (32,3%) en 
eieren (29,9%). Groenten en fruit maken samen zo’n 33 procent uit van de totale 
bio-omzet.  
 
Zo’n grote biomarkt vraagt natuurlijk ook een aanzienlijk aandeel biologische 
landbouw. In 2018 was bijna 10 procent van het totale areaal biologisch. Op een 
jaar kwamen er 250 nieuwe landbouwbedrijven bij en nam het bio-areaal toe met 
25 procent. Analisten gaan er van uit dat een verdere groei van de productie nodig 
zal zijn om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.  
 
Tegelijkertijd is Denemarken sterk gericht op export. In 2018 werd voor 385 
miljoen euro geëxporteerd, waarvan 42% naar Duitsland en 15% naar Zweden. De 
belangrijkste exportproducten zijn melk- en eiproducten, onder meer naar China. 
Verwacht wordt de export met 10% per jaar zal blijven groeien. 
 
Dierenwelzijn staat hoog op de agenda in Denemarken. Biologische melkkoeien 
moeten in Denemarken minimaal 150 dagen per jaar weidegang hebben, telkens 
minimaal 6 uur per dag. Er dient minimaal 0,3 ha weide ter beschikking te zijn 
voor deze weidegang. Kalveren moeten minstens de eerste 24 levensuren bij de 
moeder te blijven. Stierkalveren worden niet geëxporteerd. Er is ook een maximale 
transporttijd voor biologische dieren tot aan het slachthuis. Het gebruik van 
gesekst sperma is toegelaten op biobedrijven. Op die manier vermijdt men de 
geboorte van stierkalveren. Er is namelijk geen markt voor biologische 
stierkalveren en zo vermijdt men dat biologische stierkalveren op de gangbare 
markt moeten worden afgezet.  
 
Bovendien kiezen veel Denen steeds meer voor plantaardige voeding en minder 
dierlijke producten. Dat is onder meer ingegeven door de sterke overtuiging dat 
veehouderij mee verantwoordelijk is voor de opwarming van het klimaat. Dat valt 
ook te zien aan de verkoop van plantaardige melk, zoals soja- of havermelk. Die 
steeg met 22 procent in 2019, terwijl de verkoop van koemelk maar met 7 procent 
toenam. Qua volume ligt de verkoop van koemelk wel nog twaalf keer hoger.  
Meer info: www.okologi.dk ; www.organicdenmark.dk; Organic Market Memo 2019 
 
 

2.4. Duitsland 
In 2019 kochten de Duitse huishoudens voor 11,97 miljard euro aan biologische 
levensmiddelen, een stijging van 10% ten opzichte van het jaar voordien. Het gaat 
om 5,3% van de totale levensmiddelenmarkt.  
 

http://www.okologi.dk/
http://www.organicdenmark.dk/
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Opvallend is de spectaculaire toename van gespecialiseerde biosupermarkten 
(nieuwe vestigingen groter dan 200m2) in de voorbije jaren. Dat gaat wel ten koste 
van de kleinere natuurvoedingswinkels. Bioproducten zijn ook opvallend aanwezig 
bij de typische discounters als Plus, Aldi en Lidl. Supermarkten en discounters zijn 
verantwoordelijk voor 60% van de Duitse bioverkoop, terwijl het 
natuurvoedingskanaal 27% van de omzet realiseert. In de voorbije jaren waren 
vooral de klassieke supermarktketens en het natuurvoedingskanaal 
verantwoordelijk voor de sterke groei van de markt. In februari 2019 startten Lidl 
en Bioland een intense samenwerking. Na 1 jaar werden meer dan 50 
Biolandreferenties opgenomen in het assortiment van de discounter. De bio-
omzet nam er met 44% toe. 
 
Het Duitse biologische landbouwareaal groeide in 2019 tot 1,622 miljoen ha (+6,6% 
in vgl. met 2018). Dit areaal (10,1% van het totale landbouwareaal) wordt bewerkt 
door ongeveer 34.000 bedrijven (+6,3% in vgl. met 2014; 12% van het totaal aantal 
bedrijven). 
Meer info: BÖLW, AMI, www.bmel.de, www.ble.de 

 

2.5. Frankrijk 
De biologische markt in Frankrijk kent al jaren een sterke groei. De omzet voor 
bioproducten bereikte een recordhoogte van 9,7 miljard euro in 2018, een toename 
van 15,7% in vergelijking met 2017. Het marktaandeel voor bioproducten bedraagt 
5%.  
 
Ook het aantal biologische ondernemingen groeide tot 61.768, een groei met 14%. 
Specifiek zijn dat 41.623 landbouwbedrijven en 16.651 voedings- en 
handelsbedrijven en im- en exporteurs. Het biologische landbouwareaal komt nu 
op 2 miljoen hectare, waarvan 300.000 hectare in omschakeling. 7,5% van het 
volledige Franse landbouwareaal wordt nu biologisch bewerkt. 
 
Om aan de inlandse vraag te voldoen werd in 2018 ongeveer 31% van de 
bioproducten ingevoerd. In 2009 was dit nog 38%. Voor producten als vlees, zuivel, 
eieren en wijn is de import beperkt tot maximaal 5%. 
 
Een belangrijke stimulans voor de sterke groei van de productie is ongetwijfeld de 
Franse landbouwpolitiek van de voorbije jaren. Met 5-jarige actieprogramma’s 
“Programme Ambition Bio” ondersteunt de Franse overheid de (omschakeling 
naar) biologische landbouw. Het programma uit 2018 heeft de ambitieuze 
doelstelling om het bio-areaal te laten groeien tot 15% van het Franse 
landbouwareaal tegen 2022. Dat werd gekoppeld aan een gelijklopende toename 
van de consumptie.  
 
Een belangrijk instrument om de nationale bioproductie op te drijven is het beter 
structureren van de verschillende productkolommen. Dit wordt gerealiseerd met 
een stimuleringsfonds voor bedrijven. Bedrijven die er zich contractueel toe 
verbinden om vraag en aanbod van bioproducten beter op elkaar af te stemmen, 
worden hiervoor financieel ondersteund. Het stimuleringsfonds geeft 6 miljoen 
euro per jaar uit. 
 
Meer info: www.agencebio.org , https://agriculture.gouv.fr/  

 

http://www.bmel.de/
http://www.ble.de/
http://www.agencebio.org/
https://agriculture.gouv.fr/
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2.6. Nederland 
Ondanks het ontbreken van een stimuleringsbeleid is de biologische landbouw 
ookin Nederland in volle ontwikkeling. 
In Nederland vind je zo’n 75.205 hectare bio-areaal (bio + in omschakeling). In tien 
jaar tijd is dat aantal zo’n 1,5 keer toegenomen. In totaal is 4,3 procent van het 
landbouwareaal biologisch, opvallend minder dan het Europese gemiddelde (6,2 
procent). Ook de buurlanden doen het beter, met op kop Duitsland (6,8 procent), 
Frankrijk (6 procent) en België (6,2 procent, waarvan 1,3 procent in Vlaanderen).   
In het rapport ‘Monitor Duurzaam Voedsel 2018’ schrijft de Nederlandse 
ketenorganisatie Bionext dit beperkt aandeel toe aan het ontbreken van een 
stimuleringsbeleid, streefcijfer of een specifiek biologisch beleidsplan vanuit de 
Nederlandse overheid. Dat zou kunnen kloppen: in landen als Duitsland, Frankrijk 
en Denemarken resulteren duidelijke streefcijfers voor biologische landbouw in 
een sterk ontwikkelde sector. 
 
Er wordt geschat dat in 2018 Nederlandse consumenten in totaal voor ruim 1,6 
miljard euro uitgaven aan biologisch voedsel in Nederland. Dat is een 
marktaandeel van 3,4% van de totale voedingsmarkt. 
 
Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld. Ook heel wat Nederlandse 
biologische landbouwproducten worden geëxporteerd. Vooral Duitsland is een 
belangrijke afzetmarkt. Ook België is een belangrijke afnemer van o.a. Nederlands 
biologisch veevoeder, (industrie)groenten, aardappelen en zuivel. 
 
In een biomarkt, waar ook de regionale herkomst van producten steeds 
belangrijker wordt, botst deze sterke exportgerichtheid wel eens tegen zijn eigen 
grenzen. Zo schakelden eerder Nederlandse leghennenhouders over naar de 
biologische eiproductie omdat er een sterke marktvraag was in Duitsland. Toen 
Duitse leghennenhouders zelf meer biologische eieren begonnen te produceren, 
verdrongen die al snel de Nederlandse eieren. Een overproductie in Nederland 
dwong menig biologisch pluimveehouder terug te schakelen naar een ander 
gangbaar productiesysteem.  
Meer info: www.bionext.nl; www.cbs.nl; www.skal.nl 

 

2.7. Verenigd Koninkrijk 
De biomarkt in het Verenigd Koninkrijk groeide in 2019 met 4,5%. Deze groei 
bevestigt een trend die al jaren bezig is. De voorbije 8 jaar nam de biomarkt 
telkens toe, om nu op een omzet te komen van bijna 2,45 miljard pond 
(omgerekend zo'n 2,67 miljard euro). 
In tegenstelling tot de heropflakkering van de verkoop van biologische voeding, 
neemt de productie in het Verenigd Koninkrijk verder af. De cijfers: het Britse bio-
landbouwareaal is sedert 208 afgenomen tot 485.000 ha in 2019 (-34% t.o.v. 2008),  
Het aantal marktdeelnemers neemt eveneens af (7.896 in 2008 - 6.100 in 2019). 
Ook in de biologische veehouderij is het aantal dieren afgenomen. Vooral de 
afname van het aan biologische schapen is opvallend, terwijl het aantal 
biologische runderen en varkens eerder stabiel blijft. Alleen de biologische 
pluimveehouderij vormt een uitzondering met een gemiddelde jaarlijkse groei van 
9%.  
 

http://www.bionext.nl/
http://www.cbs.nl/
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2.8. Zwitserland 
De omzet voor biologische levensmiddelen in Zwitserland groeide in 2019 met 
5,6% tot een recordhoogte van 3,24 miljard Zwitserse Frank (3,1 mia euro). Het 
marktaandeel bedraagt er nu 10,3%. 
 
Verse voedingsproducten zijn het belangrijkste segment in de Zwitserse biomarkt. 
Maar ook de verwerkte voedingsmiddelen vertonen reeds 6 opeenvolgende jaren 

een bovengemiddelde groei. 
Eieren waren ook in 2019 het bioproduct 
met het hoogste marktaandeel in 
Zwitserland. Bijna 28,7% van de omzet in 
eieren werd door biologische eieren 
gerealiseerd. Dit is een toename met 
meer dan 9 %. Vers brood haalde een 
omzet van 26,1% en 
groenten/sla/aardappelen haalde een 
toename van 23,1%.  
 
De consumptie per capita bereikte 
eveneens een record van 377 CHF (358 
euro). Volgens onderzoeksbureau 
Demoscope is ‘duurzaamheid’ belangrijk 
voor 1 op de 3 ondervraagde Zwitsers. 
Zes jaar geleden was dit voor slechts 1 
op de 6 Zwitsers van belang. Deze 
overtuiging weerspiegelt zich in het 
aankoopgedrag van de bevolking.  
Marktleiders in Zwitserland zijn Coop en 
Migros. Samen hebben zij een 
marktaandeel van 76%. Migros haalde 
een omzet van 1 miljard euro, terwijl 

Coop een bio-omzet haalde van 1,8 miljard euro. Inmiddels is bio ook bij de 
discounters te vinden. Bij Aldi zijn bioproducten verantwoordelijk voor 8% van de 
levensmiddelenomzet van de discounter. Ook nieuwe distributeurs, zoals online 
verkoop, zorgden mee voor de sterke groei van de Zwitserse biomarkt. 
Ook de bioproductie in Zwitserland neemt verder toe. Einde 2018 werkten 6.962 
landbouwbedrijven volgens de richtlijnen van Bio Suisse. Dat waren er 243 meer 
dan in 2018. Zij bewerken samen 169.360 ha (16,2% van het volledige 
landbouwareaal). Door de sterke groei van het aanbod, en ondanks een toename 
van de vraag, was er in 2019 een lichte overproductie voor melk, varkensvlees en 
granen. Om hieraan te verhelpen werd nauw samengewerkt met de 
distributiesector. Dit resulteerde alvast in het schrappen van wachtlijsten voor 
melkveehouders van 1 juni 2020.  
 
Meer info: www.bio-suisse.ch; www.bionetz.ch  

 

http://www.bio-suisse.ch/


 11 

3. Internationale markt voor biologisch vlees 
 

3.1. Europa 

3.1.1. Italië 
De markt voor biologisch vlees en vleeswaren in Italië blijft eerder beperkt. In 2019 
werd slechts 0,7% van de biologische uitgaven aan biovlees gespendeerd. Toch 
lijkt de verkoop lichtjes toe te nemen, vooral dan door de verkoop van biologische 
pluimveevlees. De consumptie van gecertificeerd rood vlees is niet erg 
representatief en heeft de neiging stabiel te zijn, wat het jaar echter afsluit met 
een bemoedigende + 0,8% na de slechte tekenen die in de eerste helft van 2019 
zijn vertoond. 
Onlangs hebben sommige analisten een omgekeerde relatie vastgesteld tussen 
consumenten van biologische groenten en fruit en consumenten van biologisch 
vlees; het is duidelijk dat degenen die veel biologische groenten en fruit 
consumeren, meestal geen vlees eten of er beperkt gebruik van maken. Het 
omgekeerde geldt ook. Tegelijk wijst men er op dat de hoge kwaliteit en 
geografische herkomstbenamingen van gangbare Italiaanse vleeswaren een 
mogelijke verklaring zijn voor het beperkte succes van biovlees. 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 ‘17/’18 
Runderen 222.924 266.576 331.431 336.278 375.414 11,6% 
Schapen 757.666 785.170 776.454 736.502 680.369 -7,6% 
Geiten 92.715 100.852 113.983 115.590 110.055 -4,8% 
Varkens 49.900 49.909 56.567 61.242 59.623 -2,6% 
Kippen 3.490.702 4.126.584 4.636.012 3.027.604 3.482.435 +15% 
Paarden 12.970 14.349 15.691 15.293 12.982 -15,1% 
Bijenkorven 146.692 195.341 170.343 171.094 164.824 +3,7% 

Productiegegevens biologische dieren in Italië 2016 -2018 
Bron: Sinab 

 

3.1.2. Verenigd Koninkrijk 
De biologische productie in het Verenigd Koninkrijk neemt reeds sedert 2008 
geleidelijk aan af. Zowel in areaal (744.000 ha in 2008 – 485.000 ha in 2019) als in 
aantal marktdeelnemers (7.896 in 2008 - 6.100 in 2019). Ook in de biologische 
veehouderij is het aantal dieren afgenomen. Vooral de afname van het aan 
biologische schapen is opvallend, terwijl het aantal biologische runderen en 
varkens eerder stabiel blijft. Alleen de biologische pluimveehouderij vormt een 
uitzondering met een gemiddelde jaarlijkse groei van 9%.  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ‘18/’19 
Runderen 304.100 291.500 296.400 294.000 324.100 300.800 -7,2% 
Schapen 954.900 844.600 840.800 887.000 826.600 782.200 -5,2% 
Varkens 28.300 30.000 31.500 39.100 37.400 34.000 -9,3% 
Gevogelte 2.398.700 2.560.200 2.821.200 3.059.900 3.380.900 3.464.100 +2,5% 
Andere 5.700 4.300 3..400 2.600 6.000 6.000 +0,3% 

Productie biologische dieren in het Verenigd Koninkrijk incl. in omschakeling (duizend stuks) 
Bron: Defra 
In 2008 sloeg de vastgoed- en financiële crisis hard toe in het Verenigd Koninkrijk. 
Wellicht verklaart dit de achteruitgang van zowel de productie als de verkoop van 
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bioproducten in het VK vanaf 2008. Alleen de verkoop van bioproducten neemt 
opnieuw toe vanaf 2013, terwijl de productie verder blijft afnemen. De situatie in 
het VK steekt sterkt af tegenover de positieve tendens in zowat alle andere landen 
in Europa. 
 
In een context van een groeiende totale biovoedingsmarkt (+4,5%) in 2019, kende 
de verkoop van biovlees een stijgende verkoop met 6,5% in vergelijking met 2018.  
 

3.1.3. Duitsland 
In 2019 werd in Duitsland ongeveer 19.000 ton biologische vlees- en worstwaren 
verkocht: 7.200 ton varkensvlees, 6.900 ton gevogeltevlees, 8.800 ton rundvlees, 
5.100 gemengd varkens/rundvlees en 14.700 ton vleesvervangers. De voorbije jaren 
werden plantaardige alternatieven voor vlees en melk steeds populairder. Wat 
bijna uitsluitend begon met biologische producten, werd nu ook door gangbare 
voedingsbedrijven ontdekt.  
 2014 2015 2016 2017 2018 % totale 

veehouderij 
Rundvlees (ton) 43.600 45.600 48.600 55.200 59.200 + 7,2% 
Zoogkoeien (st.) 130.000      
Melkkoeien (st.) 148.500 150.283 175.583 203.958 195.750 3,4% 
Varkensvlees 
(ton) 

20.800 19.800 22.500 25.700 29.900 16,3% 

Zeugen (st.) 15.200  19.250    
Vleesvarkens 
incl. biggen (st.) 

109.000     0,6% 

Schaap- en 
geitenvlees 
(ton) 

3.480 3.630 3.600 3.800 3.950 3,9% 

Moederschapen 
en melkschapen 
(st.) 

121.000  140.874    

Gevogelte (ton) 17.550 18.450 19.050 21.110 25.080 18,8% 
Vleeskippen (st.) 840.000  1.184.745    
Kalkoenen (st.) 367.000     2,6% 
Biologische dierlijke productie in Duitsland (incl. omschakeling) (Bron: AMI) 
Opgelet: deze gegevens zijn het resultaat van een momentopname in het respectievelijke jaar. Bij 
vergelijking met statistieken in andere landen, stellen we een vertekening vast voor diersoorten die 
in meerdere ‘rondes’ per jaar worden gehouden. Dat is het geval voor vleespluimvee en vleesvarkens. 
Cijfers in andere landen geven meestal het totaal aantal geproduceerde dieren in dat jaar.  
 

3.1.4. Frankrijk 
De Franse biologische vleessector heeft zich in de voorbije jaren sterk ontwikkeld. 
In 2018 namen de verkochte volumes toe met 10% dankzij een verhoogd aanbod. 
Het aantal biobedrijven met runderen, varkens of schapen nam in 2018 toe tot 
16.189. Dit cijfer houdt rekening met het feit dat sommige bedrijven meerdere 
diersoorten houden. In 2018 werden 4.157 bedrijven met runderen, varkens of 
schapen in omschakeling geteld. 
 
 2014 2016 2017 2018 % bio t.o.v. totaal 
Zoogkoeien 119.346 170.306  204.762 4,94% 
Melkkoeien 125.815   221.131 6,15% 
Totaal koeien 245.161   425.893 5,5% 
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Melkschapen 72.329   134.099 10,81% 
Zoogooien 148.625 191.511  227.576 6,81% 
Totaal ooien 220.954   361.675 7,89% 
Geiten 46.737   78.581 9,09% 
Zeugen 8.327 9.085 10.201 13.133 1,29% 
Vleeskippen 8.507.285 9.728.125  12.913.260 1,6% 
Legkippen 3.719.551 4.372.013  6.567.108 13,28% 
Bijenkorven 99.841   141.628 17,61% 
Productiegegevens biologische dieren in Frankrijk (bio + in omschakeling) 
Bron: Agence Bio  

 
Er zijn ons geen cijfers gekend voor ander gevogelte dan vleeskippen. Nochtans 
importeren Belgische bedrijven o.a. kalkoen uit Frankrijk. 
Meer info www.interbev.fr - www.agencebio.fr  

 

3.1.5. Nederland 
De productie en afzet van biovlees tonen een stijgende trend in Nederland. De 
groei is gelijkmatig verdeeld over de diverse productgroepen. Vleeswaren groeiden 
bovengemiddeld. Varkensvlees presteerde onder het gemiddelde, vermoedelijk als 
gevolg van de grootschalige introductie van andere diervriendelijke concepten.  
 
 2014 2017 2018 2019 
Rundvee (melk)  66.287 64.392 63.386 
Rundvee (vlees)  7.715 8.064 7.965 
Rundvee (totaal) 53.603 78.152 76.573 76.109 
Schapen 14.478 13.746 13.386 15.977 
Geiten 29.737 44.779 55.087 56.292 
Varkens (totaal) 68.914 91.340 96.989 107.081 
Leghennen 2.405.015 3.215.343 3.705.573 3.818.064 
Braadkippen 61.626 95.529 99.866 140.633 
Kippen (totaal)  3.310.872 3.805.439 3.958.697 
Aantal biologische gecertificeerde dieren in Nederland 
Bron: www.cbs.nl 

 
Het biologische rundvlees dat verkocht wordt in Nederland, is deels afkomstig uit 
het buitenland o.a. omwille van de kwaliteit en de prijs. Ook België exporteert 
rundvlees naar Nederland. Nederlands biologisch varkensvlees wordt 
geëxporteerd naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Tegelijk importeert 
Nederland ook varkensvlees uit Duitsland en België. 
 
Een belangrijk deel van het biologische braadkippenvlees wordt geïmporteerd, o.a. 
uit België. De groei is vooral toe te schrijven aan een goede verkoop via de 
supermarktketen Albert Heijn. Hierbij is de coöperatie For Farmers een belangrijke 
leverancier en ketenorganisator. 
Het slachthuis W. Van der Meer & Zn is gespecialiseerd in het slachten en 
verwerken van biologische soepkippen. 
 
De Groene Weg verzorgt voor Vion Food het segment biologisch vlees. De Groene 
Weg is sinds 1981 Nederlands marktleider op het gebied van inkopen, produceren 
en verwaarden van biologisch rund- en varkensvlees. Als ketenregisseur en 
totaalleverancier draagt De Groene Weg bij aan de ontwikkeling van de 
biologische vleesketen. Toch is maar 1% van het varkensvlees bij Vion van 
biologische kwaliteit. De Groene Weg is tevens leverancier voor het merk “Bio+”. 

http://www.interbev.fr/
http://www.agencebio.fr/
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“De Groene Weg” is ook een goed uitgebouwde franchiseketen van 12 bioslagers. In 
totaal zijn zo’n negenentwintig zelfstandige bioslagers actief in Nederland.  
 
Het assortiment biovlees maakt een belangrijke ontwikkeling door naar meer 
gemaksproducten. Gehakt is hierbij een belangrijk product. Voorverpakt vlees 
onder beschermde atmosfeer laat ook toe om vlees in de natuurvoedingswinkels 
te verkopen zonder dat ze moeten voldoen aan de strenge eisen voor een reguliere 
slagerij. Bovendien is de houdbaarheid van het vlees langer onder beschermende 
atmosfeer.  
 
In Nederland wordt ook aandacht besteed aan de vermarkting van biovlees van 
geitenlammeren van 5 tot 7 maanden. Dit vlees scoort goed in proeverijen en er 
lijkt een beperkte afzet te zijn in sommige restaurants. Consumenten zijn echter 
niet vertrouwd met geitenvlees en dus moet de marktintroductie erg zorgvuldig 
gebeuren. De kostprijs voor biologisch geitenvlees ligt momenteel op 17 euro/kg. 
Karkassen worden verkocht aan 12 euro/kg. 
Meer info: www.bionext.nl - www.geitenvlees.com 

 

3.2. Varkens 
Volgens statistieken van Eurostat en FiBL nam het aantal biologisch gehouden 
vleesvarkens in 2017 toe tot net geen 500.000 stuks. Dat is 0,6% van het totaal 
aantal varkens in Europa (gemiddeld aantal aanwezige dieren).  
Vooral Duitsland, Denemarken en Frankrijk zijn belangrijke productielanden.  
 

 

http://www.bionext.nl/
http://www.geitenvlees.com/
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4. Belgische markt voor biologisch vlees 

4.1. De productie van biologische dieren in Vlaanderen 
 

De markt voor biovlees is een kleine gespecialiseerde markt. In België zijn het 
vooral Waalse producenten die hier een rol van betekenis spelen omwille van de 
hoge eisen op het vlak van grondgebonden productie en noodzakelijke uitloop. 
 
De reden hiervoor is het extensieve karakter van de biologische veehouderij in 
Wallonië. Dat vraagt veel land om enerzijds de mest af te zetten à rato van twee 
GVE (grootvee-eenheden) per hectare biologische grond en om de uitloop te 
kunnen organiseren. Die hoeveelheid land is in Vlaanderen vaak niet aanwezig of 
relatief duur. 
 
Cijfers over het aantal biologisch gekweekte dieren zijn slechts beperkt 
beschikbaar. Hieronder geven we de cijfers voor Wallonië en Vlaanderen. 
 
Evolutie van het aantal dieren per diercategorie in Vlaanderen, periode 2012-2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Runderen 3.040 2.801 2.565 3.161 5.299 5.224 5.706 
waarvan 
melkkoeien 

1.228 1.434 1.141 1.238 2.984 3.181 3.364 

Varkens 2.824 1.842 3.452 4.578 6.428 5.518 6.893 
Pluimvee   409.09

7 
458.03
6 

517.775 601.709 681.365 

waarvan 
legkippen 

135.495 142.959 168.201 189.607 233.115 247.185 285.59
7 

waarvan 
moederdieren 

105.413 106.040 97.780 122.665 131.251 172.126 149.648 

waarvan 
vleeskippen 

111.968 114.942 143.107 145.661 153.146 182.158 245.641 

Schapen 2.349 1.775 2.132 2.948 2.805 2.698 3.351 
Geiten 4.468 4.710 4.906 5.603 5.543 5.756 5.662 
Paarden en 
hertachtigen 

87 74 70 92 81 147 138 

Andere 54 78 44 33 0 0 3 
TOTAAL (in 
aantallen) 

365.72
2 

375.373 422.26
6 

474.451 537.931 621.052 703.118 

TOTAAL (in 
GVE) 

5.554 5.581 5.871     

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van TÜV Nord Integra, Quality Partner en Certisys 
 

 

 

Evolutie van het aantal dieren per diercategorie in Wallonië 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Runderen 
(totaal) 

72.179 73.642 77.704 85.521 102.717 100.825 101.984 

waarvan 
melkkoeien 

11.355 11.521 12.005 14.961 17.117 18.339 19.085 

waarvan 24.423 24.506 25.125 25.987 27.247 27.012 26.812 
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zoogkoeien 
Schapen 11.589 14.161 15.971 18.213 22.229 21.972 23.948 
Geiten 1.005 1.068 1.091 1.418 1.767 2.068 2.008 
Varkens 
(incl. zeugen) 

8.159 7.706 6.822 6.907 8.588 11.052 9.622 

Legkippen 128.949 141.298 194.368 220.939 301.084 406.539 470.715 
Vleeskippen 1.462.092 1.595.095 1.762.550 2.022.114 2.486.618 3.084.507 3.437.831 
Bron: SPW-DGARNE – Direction de la Qualité,Secteur production biologique - Wallonie 

 

4.1.1. Varkens 
Biovarkens worden vooral in Wallonië gekweekt, maar vanaf 2014 neemt ook de 
productie in Vlaanderen gestaag toe. Opvallend is de sterke achteruitgang van de 
biovarkensstapel in Wallonië tussen 2010 en 2016. Analisten verklaren dit door een 
gebrek aan knowhow en de beperkte rendabiliteit die hiermee gepaard gaat. Hoge 
voederprijzen en voederconversies worden onvoldoende gecompenseerd door de 
goede verkoopsprijzen van de varkens. Vanaf 2016 neemt de productie in Wallonië 
opnieuw toe. Naast de toenemende marktvraag kan dit misschien ook verklaard 
worden door een project ter promotie van de biologische varkenshouderij in 
dezelfde periode. Als een direct resultaat van dit project werd ook een nieuwe 
Waalse producentenorganisatie voor biologische varkenshouders opgericht. In 
2019 neemt het aantal biovarkens in Wallonië opnieuw af. 
De meeste varkensbedrijven zijn gesloten, wat betekent dat de vleesvarkens op 
het eigen bedrijf zijn geboren. 
 
Evolutie van het aantal verkochte varkens in België 

 
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van TÜV Nord Integra, Quality Partner en Certisys;  
SPW-DGARNE – Direction de la Qualité,Secteur production biologique - Wallonie 
 
De biologische varkensketen is sterk verticaal georganiseerd. Belangrijke spelers 
zijn Porcs Qualité Ardenne (PQA) en Stemo (i.s.m. het slachthuis in Aubel, in 
eigendom van Lovenfosse/Westvlees). Deze twee bedrijven organiseren het 
grootste deel van de productie van biggen tot en met aanlevering van versneden 
en verpakt vlees aan groothandels en supermarktketens. In 2019 is ook het bedrijf 
BioVar.be gestart met de productie en ketenorganisatie voor biologische varkens.  
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Er bestaat enige concurrentie van biovarkens uit Duitsland (Friland), Nederland 
(Vion/De Groene Weg – Meatfriends – Deli Harmony) en Denemarken (Danish 
Crown/Friland). Frans varkensvlees wordt slechts beperkt in België geïmporteerd. 
Belgische afnemers hebben vaak een voorkeur voor Belgisch varkensvlees. Een 
belangrijke troef voor de Belgische varkenshouders is de betere kwaliteit van het 
Belgische varkensvlees.  
 
Sedert een langere periode is er een gunstige markt voor biologisch varkensvlees. 
Hierbij moet evenwel meteen genuanceerd worden dat het om een heel kleine 
markt gaat (± 0,2% van de Belgische varkensproductie). In 2012-2013 was er 
tijdelijk een evenwicht tussen vraag en aanbod, maar nadien ontstond opnieuw 
een tekort. Vanaf 2017 lijkt er Europees een overaanbod. Vooral Nederlandse en 
Deense varkenshouders produceren meer dan de inlandse vraag en zorgen voor 
een overschot op de Europese markt. De Deense groeispurt werd ingegeven door 
een omschakelsubsidie van de Deense overheid. Omdat de Denen maar 40% van 
hun biologische productie op de inlandse markt af kunnen zetten, had de 
productiegroei direct invloed op omringende landen. Door de overproductie zakten 
de prijzen voor biologische varkens onafgebroken sedert midden 2016 (zie grafiek 
hoger). Pas in de zomer van 2019 zien we de prijzen opnieuw toenemen.  
Het aantal bedrijven dat omschakelt is beperkt. Er is wel heel wat belangstelling, 
maar diverse factoren maken omschakeling moeilijk. De grondgebondenheid van 
de biologische varkenssector lijkt een van de belangrijkste knelpunten voor 
omschakeling. Vooral de vereiste om biologische varkensmest op biologische 
percelen af te zetten, à rato van 170kg stikstof/ha, kan door de meeste 
geïnteresseerde bedrijven nauwelijks worden ingelost. De meeste bedrijven 
beschikken zelf niet over voldoende grond en collega-akkerbouwers en tuinders 
hebben zelden interesse in varkensmest omdat die relatief rijk is aan fosfaat en 
veel minder aan stikstof. Door de vereisten van het nieuwe MAP, met verstrengde 
normen voor fosfaat, zijn akkerbouwers en tuinders vooral geïnteresseerd in 
mestsoorten die een hoge stikstof-fosfaatverhouding hebben. Sommige bedrijven 
zoeken oplossingen door mest af te zetten in Wallonië of Noord-Frankrijk of door 
de mest te verwerken in een vaste en een dunne fractie.  
 
De belangrijkste afzetkanalen bevinden zich in België zelf (supermarkten, 
biologische groothandel en slagers). Colruyt is sedert enkele jaren ook actief 
geworden op de markt voor biologische vlees en zorgt hierbij voor een toenemende 
vraag.  
In beperkte mate is er ook export naar Nederland, Frankrijk (vers vlees), het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland (verwerkte producten). Een aantal spelers zijn 
gespecialiseerd in de verwerking van het vlees tot bv. paté of gerookte hesp (bv. 
Ganda-ham).  
 
In Wallonië en bij de leveranciers aan Waalse slachthuizen (PQA en Aubel) wordt 
nog castratie toegepast, hoewel hier veel controverse over is. Ook in Nederland 
wordt de castratie steeds minder toegepast. Een belangrijk element voor de 
Nederlandse varkenshouder blijkt de hogere rendabiliteit van intacte beren. De 
biologische veehouderij in het Verenigd Koninkrijk heeft al vele jaren ervaring met 
non-castratie, maar de varkens worden daar jonger en bij een lichter gewicht 
geslacht. Hier geldt dat biologisch importvlees afkomstig van gecastreerde dieren 
tot afzetproblemen kan leiden als consumenten hiervan op de hoogte zouden zijn. 
Op de Duitse markt lijken de afzetrisico’s van biologisch berenvlees op dit 
moment dusdanig groot dat eerst meer draagvlak gecreëerd moet worden in de 
keten en bij wetenschappers en politici in Duitsland, voordat een volledige 
castratiestop haalbaar is.  
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De karkasprijs in België voor biologisch varkensvlees aan producent varieert 
tussen 3,6 en 3,7 euro/kg.  
 

Gemiddelde prijs voor vleesvarkens klasse E en gemiddelde over alle 

kwaliteitsklassen in Duitsland en forfaitaire prijs voor vleesvarkens in 

Denemarken (Euro/kg geslacht gewicht – afgeleverd aan het slachthuis –excl. BTW)  

 
Bron: BÖLW, AMI en Friland 
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Gemiddelde prijs voor biologische biggen in Duitsland (euro, excl. btw) 

 
Bron: BÖLW, AMI 

 

4.1.2. Vleeskippen 
De sector van biologische slachtkippen is een goed georganiseerde keten. 
Verschillende ketenschakels werken er erg nauw samen om een continue aanvoer 
van biologisch kippenvlees te verzekeren. De schakels zijn het 
moederdierenbedrijf, de broeierij voor de productie van eendagskuikens, 
pluimveehouders, de voederleverancier en het slachthuis. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
In België zijn er twee belangrijke ketenspelers op het vlak van biologische 
pluimveehouderij: Belki en For Farmers Hendrix (vroegere Nutreco). Het 
moederdierenbedrijf werkt met speciaal geselecteerde rassen die aangepast zijn 
aan de biologische productie. Het gaat om rassen die traag groeien en dus op de 
leeftijd van 70 dagen slachtrijp zijn. In Vlaanderen worden vijf rassen erkend als 
traag groeiend, in Wallonië gaat het enkel om het ras Sasso. Indien andere rassen 
gekozen worden, mogen de kippen pas op 81 dagen geslacht worden volgens de 
voorschriften van het biolastenboek. Het probleem met snelgroeiende rassen die 
pas op 81 dagen geslacht worden is dat deze dieren erg zwaar worden (ca. 4kg).  
 
De slachterij organiseert vervolgens de verkoop, hoofdzakelijk via 
supermarktketens. Een vaste voederleverancier moet een constante 

Broeierij 
Min. 13 

pluimveehouders Slachthuis Distributie 

Voederleverancier 

Moederdieren 
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voederkwaliteit kunnen garanderen en is nuttig om betere afnamecondities te 
kunnen bedingen. De telers werken op basis van een contract met de 
ketenorganisator. Gezien de specifieke randvoorwaarden bij de productie van 
biologische vleeskippen, heeft dit zijn voordelen. Zo mogen de kippen ten vroegste 
op leeftijd van 70 dagen worden geslacht als het om een traag groeiend ras gaat. 
Bovendien moet de stal na elke ronde minimaal drie weken leeg blijven om de 
aanwezigheid van eventuele ziektekiemen te drukken. Deze productiecyclus van 
dertien weken zorgt er in de praktijk voor dat de ketenorganisator samenwerkt 
met minimaal een 13-tal producenten, die om beurt met een tussentijd van één 
week een productiecyclus opstarten. Per stal worden maximaal 4800 vleeskippen 
gehuisvest, wat ook het maximaal toegelaten aantal is volgens de biologische 
productieregels. In de praktijk werkt Belki samen met 36 telers die samen meer 
dan 36 stallen van variabele grootte in gebruik hebben. Belki organiseert de 
productie bij de verschillende kwekers zodanig dat een gelijkmatige aanvoer van 
kippen gegarandeerd is. 
 
Biologisch pluimvee wordt hoofdzakelijk via de grootdistributie afgezet en in 
mindere mate via de gespecialiseerde natuurvoedingswinkels. Naast eigen 
Belgische productie wordt ook heel wat pluimveevlees ingevoerd uit Frankrijk. Een 
probleem is wel dat de vraag naar kipfilet merkelijk hoger is dan de vraag naar 
vleugels, benen en ruggen. Die laatsten worden soms gedeeltelijk in het gangbare 
circuit verkocht. Dat wordt opgevangen door een relatief hogere prijszetting voor 
kipfilet. Er wordt ook kippenvlees verwerkt tot worst en gehakt. 
 
De vleeskippenprijs aan de boer is contractueel vastgelegd en gekoppeld aan de 
voederprijs. Die was einde 2019 ± 2,25 euro/kg levend gewicht. Ter vergelijking: de 
prijs voor gangbare braadkippen was in 2015 gemiddeld 0,98 euro/kg levend 
gewicht (vrije marktprijzen Deinze) (in maart 2019 0,75 euro/kg levend gewicht). 
De winkelprijs voor biokip is ongeveer 9 à 10 euro/kg geslacht gewicht.  
 
De vraag naar biologisch pluimveevlees neemt al lang toe. In die mate zelfs dat er 
ruimte is voor ongeveer zeven bijkomende pluimveehouders met telkens een stal 
tot 4800 dieren. Zowel Belki als For Farmers Hendrix zoeken nog producenten van 
biologische braadkippen. Belangrijke factoren die bij een eventuele omschakeling 
moeten overwogen worden is dat het bedrijf grondgebonden moet werken en dat 
een uitloop mogelijk moet zijn.  
 
Ook voor oude leghennen bestaan er (beperkte) mogelijkheden voor afzet. Onder 
andere Pluimveehandel Samyn verhandelt oude bioleghennen. Het slachthuis 
Klaasen en Co slacht deze biologische soepkippen en vermarkt het vlees. Het 
bedrijf Conserverie et Moutarderie Belge maakt er vol-au-vent van, terwijl het 
Nederlandse bedrijf World Wide Food Trade er o.a. biologische kippenburgers, 
schnitzels en nuggets van maakt (www.biomeerwaardekip.nl).  
 
Sedert enkele jaren is ook de kleinschalige productie van biologische vleeskippen 
(en ander gevogelte) toegenomen. Het gaat meestal om bedrijven die het vlees 
rechtstreeks aan consumenten verkopen. De productie varieert van enkele 10-
tallen kippen tot enkele honderden per ronde, waarbij 1 à 2 rondes per jaar worden 
uitgevoerd. Het houden van kleine aantallen (<200 stuks) is wettelijk toegelaten 
zonder vergunningen. Tot 7.500 kippen kunnen op de boerderij zelf geslacht 
worden zonder erkenning van het FAVV. 
 

http://www.meerwaardekip.nl/
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4.1.3. Ander gevogelte 
De productie van ander biologisch gevogelte dan vleeskippen is beperkt. Denk aan 
kalkoen, eend, parelhoen, ganzen, ...  
 
Ook de vraag naar gevogelte zoals eend, parelhoen en gans is eerder beperkt. Er 
bestaat daarentegen wel vraag naar biologische kalkoen. Het gaat om volledige 
kalkoenen voor verkoop rond de Kerstperiode en om kalkoenfilet die o.a. gekookt 
en versneden wordt aangeboden.  
 
Toch is de productie ervan in Vlaanderen bijzonder beperkt. Hiervoor zijn 
verschillende redenen. Eerst en vooral zijn kalkoenen bijzonder gevoelig voor de 
zwartkoppenziekte (Blackhead disease). Die infectieziekte is enkel door 
preventieve hygiënemaatregelen te voorkomen. Bestaande preventieve 
geneesmiddelen zijn enerzijds uit de markt gehaald en anderzijds druist het 
gebruik van preventieve geneesmiddelen in tegen de basisprincipes van de 
biologische landbouw. Een ander belangrijk probleem voor een economisch 
rendabele productie van biologische kalkoen is de noodzaak van 10 m2 
uitloopoppervlak per kalkoen. Met de dure grondprijzen in Vlaanderen is dit 
economisch een zeer moeilijke zaak. Biologisch kalkoenvlees komt dan ook 
voornamelijk uit Frankrijk en Duitsland , met name uit regio’s met een lagere 
grondprijs.  
 
In Vlaanderen zijn er slechts enkele bedrijven die biologische kalkoenen kweken 
op beperkte schaal. Hun afzet gebeurt voornamelijk via thuisverkoop.  
 

4.1.4. Runderen 
Bij runderen is er een onderscheid tussen reforme (of oudmelkte) koeien en echte 
vleesrunderen. Reforme koeien worden in eerste instantie gehouden voor de 
productie van melk en pas in tweede instantie voor de vleesproductie. Aangezien 
het vaak om typische melkrassen gaat, is de vleesaanzet eerder beperkt. Deze 
dieren worden in belangrijk mate gangbaar afgezet. Toch is er op dit ogenblik een 
toegenomen vraag naar reforme koeien voor biologische verwerking. Een 
belangrijk deel van dit vlees wordt gebruikt voor worst en vleesbereidingen. Een 
belangrijke speler in dit segment is BEA, een coöperatie van voornamelijk 
rundveehouders in de Oostkantons. 
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Bij de vleesrunderen betreft het hoofdzakelijk de Franse rassen Blonde 
d’Aquitaine en Limousin. Vlaamse biologische vleesveehouders werken vaak via 
een systeem van directe afzet, waarbij de dieren worden geslacht in een 
slachthuis naar keuze. Enkele gecertificeerde beenhouwers hebben een systeem 
waarbij het vlees centraal versneden wordt en in porties verpakt. Consumenten 
kunnen dan op een vooraf afgesproken tijdstip een vleespakket afhalen bij de 
vleesveehouder. 
 
In tegenstelling tot de ketens voor vleeskippen en varkens is de markt voor 
rundvlees weinig gestructureerd. Runderen worden door handelaars voor een 
groot deel op de vrije markt aangekocht.  
De “Groupement de Viande Biologique d’Origine Belge” (GVBOB) is een Waalse 
coöperatie van biologische rundveehouders die zich verenigd hebben om de afzet 
van biologisch rundvlees te verbeteren. In samenspraak met een 
grootwinkelbedrijf wordt een prijs vastgelegd voor de geleverde runderen die 
voldoen aan de specifieke eisen van het lastenboek van het grootwinkelbedrijf. 
Een aantal rundveehouders die lid zijn van de coöperatie houden zich bezig met 
de organisatie van de verkoop. De ene groep heeft een actieve functie zoals 
organisatie van de levering van het vee, het administratief en financieel beheer 
terwijl andere boeren vooral op het niveau van de onderhandelingen met de 
grootdistributie tussenbeide komen. 
 

4.1.5. Kalfsvlees  
Biologisch kalfsvlees wordt slechts in beperkte mate geproduceerd. Enkele 
biologische beenhouwers en veehouders die rechtstreeks aan consumenten 
verkopen bieden het wel sporadisch aan.  
In 2018 onderzocht BioForum samen met een vleeshandel om biologisch 
kalfsvlees op grotere schaal te gaan produceren en vermarkten. Vooral vanuit het 
supermarktkanaal is er wel vraag naar. Desondanks is dit initiatief niet succesvol 
gebleken omdat de biologische productievereisten moeilijk te verwezenlijken zijn. 
Zo is het niet eenvoudig om jonge kalfjes een uitloop en/of beweiding te geven. 
Dat heeft enerzijds te maken met de ziektegevoeligheid van de jonge dieren, maar 
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ook met de aanwezigheid van ijzer in de bodem van de uitloop die het vlees een 
rode kleur geeft. Dit laatste hoeft op zich geen probleem te zijn, maar de 
consument associeert kalfsvlees vooral met een blanke of rozige kleur. Wellicht is 
een mentaliteitswijziging bij de aankopers en bij consumenten noodzakelijk om 
deze sector toch van de grond te krijgen. Een ander probleem lijkt de zogenaamde 
vierkantsverwaarding van het karkas. Zo blijken sommige delen van het karkas 
makkelijker te verwaarden. Op dit ogenblik wordt het grootste deel van de 
biologische kalfjes van melkkoeien gangbaar afgezet en vetgemest. In Nederland 
worden biologische kalfjes wel vetgemest bij bv. Ecofields (www.ecofields.nl). Het 
Vlaamse bedrijf “Dubbeldoel” streeft er ook naar om stierkalfjes biologisch af te 
mesten. 
 

4.1.6. Konijn 
Uit een rondvraag blijkt dat er een relatief zekere afzetmogelijkheid is binnen 
België van zo’n 100 vleeskonijnen per week. De geslachte konijnen kunnen naar 
alle waarschijnlijkheid in hun geheel verkocht worden. Eventuele overschotten 
kunnen dienen voor paté.  
 
Op dit ogenblik is er echter nauwelijks aanbod. Het lijkt niet eenvoudig om 
biologische konijnen te kweken. Konijnen zijn bijzonder ziektegevoelig en hebben 
een zeer gevarieerde stalomgeving in liefst drie dimensies nodig om zich 
diereigen te kunnen gedragen. Het aanbieden van een uitloop is niet eenvoudig 
omdat konijnen diepe holen graven en op die manier kunnen ontsnappen. Het 
aantal biologische konijnenhouders is dan ook erg beperkt. Ook in het buitenland 
zijn er weinig biologische konijnenhouders. Er zijn wel enkele voorbeelden in 
Zwitserland, Duitsland en Frankrijk.  
 

4.1.7. Schapen 
Uit een navraag bij enkele handelaars blijkt er een goede vraag te zijn naar 
bioschapen. De vraag naar biologisch lamsvlees neemt volgens hen toe. Toch lijkt 
het (internationale) aanbod te stagneren. Dat is in ieder geval zo in belangrijke 
productielanden als Schotland en Nederland. Ook in Vlaanderen werden in 2011 
nog zo’n 3.900 biologische vleesschapen gekweekt, terwijl dit aantal quasi 
halveerde tot 2.132 in 2015 en slechts opnieuw toenam tot 3.351 in 2019. In 
Wallonië nam het aantal wel toe van zo’n 7.600 in 2011 tot 21.972 stuks in 2018. Ter 
vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk werden in 2019 782.000 biologische 
vleesschapen gehouden. In 2012 waren dat er nog 1.152.000. 
In Vlaanderen kampen schapenhouders met het verbod van onverdoofd slachten. 
Hierdoor zien ze een belangrijk deel van de afzet bij de moslimgemeenschap 
verloren gaan. Tegelijk is er een tekort aan slachtfaciliteit, zeker in het oosten van 
Vlaanderen. 
 
Een belangrijke groothandel in biologisch schapenvlees is de firma Delemeat uit 
Wevelgem. Op vraag van hun klanten kopen ze bij voorkeur Belgische 
slachtlammeren. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, worden ook 
schapen ingekocht uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland. Volgens 
Delemeat zijn er zeker marktkansen voor biologische schapenhouders in 
Vlaanderen. Om de transport- en slachtkosten rendabel te houden, moeten 
evenwel loten van minimaal vijftien dieren aangeleverd worden. De 
slachtlammeren worden voornamelijk op de Belgische markt afgezet bij 
supermarktketens en biologische slagers. De prijs aan veehouders voor een 
biologisch lam is ongeveer 5,50 euro/kg geslacht gewicht voor een goede 

http://www.ecofields.nl/
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karkaskwaliteit. Het is de verwachting dat de Belgische markt voor biologisch 
schapenvlees nog kan verruimen als er een groter kwalitatief aanbod 
gegarandeerd is.  
 
Naast verkoop aan supermarktketens en bioslagers wordt ook heel wat 
schapenvlees rechtstreeks van veehouder aan consumenten verkocht in 
pakketvorm.  
 
In Wallonië zijn er drie coöperatieve structuren voor de commercialisatie van 
biologisch schapenvlees: Coprobio, Limousin Bio d’Ardenne en Ovidis. Ovidis 
neemt schapen af van dertig veehouders, waarvan zes biologisch gecertificeerd 
zijn. Sinds 2000 worden alle bioschapen geleverd aan een grote distributieketen. 
Enkel van januari tot begin april wordt niet geleverd wegens onvoldoende aanbod. 
Over het algemeen neemt de vraag naar bioschapen verder toe. In die mate dat 
Ovidis bijkomende professionele leveranciers zoekt, met meer dan vijftig ooien. De 
prijzen van Ovidis voor bioschapen is vrij constant doorheen het jaar. Copprobio 
verwerkt jaarlijks zo’n tweehonderd lammeren en zeventig ooien tot diverse 
vleesproducten, inclusief paté en gedroogde worst op basis van schapenvlees. 
Coprobio zoekt een beperkte toename van de aanvoer van biologische lammeren. 
 

4.1.8. Broederdieren 
De huidige leghennenrassen leveren zéér hoge legprestaties. De haantjes van deze 
rassen leggen uiteraard geen eieren, maar leveren ook nauwelijks vlees op, zeker 
in vergelijking met de typische vleeskippenrassen. Daarom worden de mannelijke 
legkuikens uitgesorteerd en kort na het uitkomen gedood. Het aantal 
ééndagskuikens dat elk jaar wordt gedood komt ongeveer overeen met het aantal 
leghennen. 
 
Diezelfde problematiek speelt ook voor de geitenbokjes en bij stierkalveren in de 
melkveesector. Deze worden vaak aan een gangbaar mestbedrijf verkocht.  
Een aantal bedrijven in de Nederlandse biosector zoekt al enkele jaren naar een 
aanvaardbare oplossing voor deze controversiële praktijk. Met het project “Man in 
de Pan” willen ze het vlees van zogenaamde broederdieren een zinvolle 
bestemming geven. Als iedereen die zuivel en eieren eet, ook af en toe een 
biologische Man in de Pan doet, geef je de stieren, bokken en haantjes een plek op 
een biologische boerderij. (zie o.a. www.manindepan.nl – www.biogoatmeat.nl ) Ook 
in Duitsland zijn er enkele initiatieven rond deze problematiek (zie o.a. 
https://www.bruderhahn.de/ ) 
 
In Vlaanderen is er vooralsnog weinig animo om het vlees van stieren, bokken en 
haantjes onder biologische omstandigheden aan te houden en te vermarkten.  
Voor kalfsvlees is er wel een vleeshandel die interesse heeft, maar dit heeft nog 
niet geresulteerd in een concreet initiatief omdat de biologische 
productievereisten blijkbaar moeilijk te verwezenlijken zijn (zie hoger onder “4.1.5. 
Kalfsvlees”). Ook het bedrijf “Dubbeldoel” werkt bewust rond deze problematiek. 
  

http://www.manindepan.nl/
http://www.biogoatmeat.nl/
https://www.bruderhahn.de/
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4.2. Slachten van biologische dieren 
 

4.2.1. Bio-gecertificeerde slachthuizen 
Als je vlees wil vermarkten als bio dan moeten alle schakels in de keten 
biogecertificeerd zijn. Ook het slachtproces dient gecontroleerd en gecertificeerd 
te zijn. Bioveehouders hebben 2 mogelijke opties om dieren te laten slachten en 
om vervolgens het vlees als bio te kunnen vermarkten. Ofwel laat het slachthuis 
zich certificeren ofwel laat je het slachten certificeren onder jouw 
verantwoordelijkheid bij je eigen controleorgaan. Het slachten dients sowieso 
steeds onder controle te staan van een bio-controleorgaan, welke optie je ook 
kiest. De procedure wordt hieronder uitgelegd. 
 

A. Biologisch gecertificeerd slachthuis 

Wat zijn de specifieke regels? 
- Het slachthuis laat zich zelf controleren en certificeren. Het zorgt zelf voor de 
gevraagde documentatie, procedures en beschrijvingen die het 
controleorgaanvereist voor controle.  
-Administratieve opvolging voor slachthuis: melding van elke bio-slachting d.m.v. 
doorsturen van dierverhandelingsbons naar het controleorgaan.  
-Administratieve opvolging voor boer: doorsturen van dierverhandelingsbons naar 
het controleorgaan.  
Voordeel 
Relatief eenvoudig en goedkoop. Het slachthuis is verantwoordelijk om aan te 
tonen dat het voldoet aan de bio-regels. 
Nadeel 
Er zijn slechts een beperkt aantal bio-gecertificeerde slachthuizen, dus de afstand 
kan hoog oplopen. Als je bedenkt dat dierenwelzijn in een gewoon of een bio 
gecertificeerd slachthuis identiek is, dan heb je als boer enkel nog impact op 
volgende zaken als het over dierenwelzijn en slachten gaat: stress beperken bij 
het transport en de afstand beperken van het transport. 
Kostprijs 
-De controlekost is ten laste van het slachthuis. Deze wordt doorgerekend aan de 
bio-veehouders die er laten slachten.-Hou rekening met de transportkost die zeker 
met de transportheffing hoger kan oplopen 
Waar? 
We maakten een lijst op van alle slachthuizen met een biocertificaat . (Zie bijlage) 
Een geactualiseerde lijst kan je raadplegen op www.biobedrijvengids.be. Kies voor 
“Ik zoek als boer” en vervolgens “dienst aan boer - slachten”. 
 

B. Certificatie van slachtactiviteit onder verantwoordelijkheid 
van veehouder 

Wat zijn de specifieke regels? 
• De veehouder laat zich controleren en certificeren voor het slachtproces. De 

veehouder geeft deze activiteit aan bij zijn controleorgaanvia het formulier 
“kennisgeving van activiteit” en bezorgt alle vereiste procedures, 
documentatie en beschrijvingen aan zijn controleorgaan. Deze activiteiten 
zullen dan onder zijn verantwoordelijkheid meegecontroleerd en 
gecertificeerd worden.  
 

http://www.biobedrijvengids.be/
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• Administratieve opvolging door het slachthuis: melding van elke bio-
slachting d.m.v. doorsturen van dierverhandelingsbons naar het 
controleorgaan.  
 

• Administratieve opvolging voor veehouder: De activiteiten in het slachthuis 
vallenonder jouw verantwoordelijkheid. Daarom moet je je ‘kennisgeving 
van activiteit’ en de ‘beschrijving van je activiteit’ bij je 
controleorgaanuitbreiden met de locatie van het slachthuis en de 
activiteiten die daar worden uitgevoerd. Je zal moeten aangeven hoe de 
scheiding bio/niet-bio gegarandeerd wordt. Je kan dus enkel met het 
slachthuis werken dat je hebt vermeld in je kennisgeving, niet met andere 
slachthuizen (tenzij ze gecertificeerd zijn). 
 

• Slachtplanning doorgeven: Als je op een vast tijdstip laat slachten, geef dit 
dan door aan je controleorgaan(bv elke maandag). Als je hier van afwijkt, 
verwittig dan minstens 48u op voorhand je controleorgaan(maar liever 
vroeger), zodat ze hun controles kunnen aanpassen. 
 

• Contract afsluiten met je slachthuis: Het slachthuis moet op de hoogte zijn 
van de regels met betrekking tot biologische verwerking (het scheiden van 
bio en niet-bio, tracering,...) en moet deze voorschriften opvolgen. Dit moet 
je kunnen aantonen aan je controleorgaan, dus neem dit op in het contract 
met het slachthuis. In het contract moet ook vermeld staan dat jij de 
verantwoordelijkheid draagt voor de activiteit die daar wordt uitgevoerd en 
dat het controleorgaan toegang krijgt om (onaangekondigde) controles uit 
te voeren ter plaatse. Bespreek dit dus zekermet het slachthuis. Bij het 
weigeren van controle wordt jouw certificaat voor het slachten immers 
meteen geschorst. 
 
Voordeel: 

• Kortere afstand naar lokaal slachthuis is beter voor dierenwelzijn 
• Lagere transportkost 

 
Nadeel: 

• Hogere biocontrolekost. Als het slachthuis veel biologische dieren slacht 
voor verschillende veehouders is het qua kostprijs interessanter dat het 
slachthuis zelf een certificaat behaalt. 

•  De administratieve opvolging is voor jou 
• In geval van inbreuken zijn de opgelegde sancties voor jou 

 

4.2.2. Project ‘mobiele slachteenheid’ 
 
Het project ‘Mobiele Slachteenheid’ ontstond vanuit de vaststelling dat 
kleinschalige (biologische) veehouders die slachten voor rechtstreekse verkoop, al 
langer een probleem hebben om op een bereikbare afstand een (bio-
gecertificeerd) slachthuis te vinden. Kleinere slachthuizen zijn dichtgegaan en 
grotere slachthuizen zijn niet toegerust om een beperkt aantal dieren te slachten 
voor rechtstreekse verkoop. De lange afstanden die men moet afleggen met de 
dieren zijn een doorn in het oog van veel veehouders en consumenten. De 
uiteindelijke vleeskwaliteit wordt bovendien negatief beïnvloed door stress die 
gepaard gaat met het transport. Bovendien blijkt een MSE een goed alternatief 
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voor dieren die niet transportwaardig zijn, maar wel geschikt voor consumptie. Op 
die manier wordt ook voedselverspilling tegengegaan. 
 
Samen met verschillende veehouders, een slachthuis, enkele vleesverwerkers, 
Hogeschool Odisee, Steunpunt Korte Keten, OVAM, FAVV en het Waalse Nature & 
Progrès werden 3 verschillende pistes onderzocht: 

• Het concretiseren van een MSE voor pluimvee 
• Het doden en verbloeden van een rund in een mobiele dodingsunit op de 

boerderij en de verdere afhandeling in een regulier slachthuis.  
• Het volledige proces voor het slachten van een rund in een mobiele 

eenheid. 
•  

Er werd gezocht naar oplossingen op technisch, reglementair, financieel en 
organisatorisch vlak. 
 
1. Technisch 
Het was vrij snel duidelijk dat een MSE voor pluimvee technisch gezien haalbaar 
is. De benodigde infrastructuur is beperkt in grootte en gewicht en past in een 
grotere bestelwagen of aanhangwagen. Een Italiaanse fabrikant biedt een model 
aan in een container dat via een haaksysteem op een vrachtwagen kan getrokken 
worden. Deze is 2,5 meter breed en afhankelijk van het model tussen 3 en 7 meter 
lang. 
We onderzoeken ook de mogelijkheid om een MSE voor pluimvee te bouwen met 
verwijderbare toestellen. We vroegen verschillende offertes aan constructeurs en 
leveranciers van toestellen en toebehoren. 
 
In een aanvangsfase leek een MSE voor rundvee technisch gezien moeilijk te 
verwezenlijken. Knelpunt was vooral de grote hoogte die nodig is om een 
rundskarkas op te takelen. Uiteindelijk werd de oplossing gevonden in het 
hydraulisch verhogen van het dak van de MSE en het verlagen van een deel van de 
vloer. Bij het rijden worden vloer en dak opnieuw in de compacte rijpositie 
gebracht. Het Finse Kometos bouwde eerder een mobiele slachtinrichting voor 
runderen in opdracht van het Zweedse bedrijf Hälsingestintan. Deze inrichting is 
reeds enige tijd operationeel. Uit overleg met Kometos konden we alvast opmaken 
dat het mobiel slachten van runderen (en schapen) praktisch gezien haalbaar is. 
 
We onderzochten ook de mogelijkheid om het rund op de boerderij te doden en de 
verdere afhandeling in een regulier slachthuis uit te voeren. Deze praktijk wordt 
reeds enige tijd toegepast in Zwitserland (geen EU-lidstaat!!) en Duitsland. Ook in 
Nederland is sedert begin 2019 een ‘mobiele dodingsunit’ (MDU) actief 
(https://www.mobielslachthuis.nl). Het dier wordt in een box geklemd, verdoofd, 
gekeeld en verbloed. Het dode dier wordt dan binnen een zo kort mogelijke 
tijdspanne naar een regulier slachthuis gebracht waar de verdere afhandeling 
gebeurt. 
 
2. Reglementair 
Er waren meerdere overlegmomenten met o.a. FAVV, OVAM en het Omgevingsloket. 
Hieruit blijkt dat de reglementering ingewikkeld is en niet op maat van een MSE. 
Toch lijkt het er op dat een MSE binnen het huidige reglementaire kader haalbaar 
is. We geven een kort overzicht van enkele belangrijke aspecten: 

• Om vlees te kunnen verkopen in een winkel of aan een restaurant is een 
veterinaire keuring van het vee vereist vóór en na de slacht. Vooral de kost 
die hiermee gepaard gaat is een knelpunt. Bij de thuisslacht van kleine 

https://www.mobielslachthuis.nl/
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aantallen pluimvee voor directe verkoop aan consumenten is deze keuring 
ante en post mortem niet nodig en zijn er dus ook geen keurkosten. 

• We hadden overleg met OVAM over de omgang met het slachtafval 
(pluimen, bloed, ingewanden …). Een destructiebedrijf kan hier een 
oplossing aanreiken die echter wel relatief duur is. 

• We bekeken de problematiek van de omgevingsvergunning. Omdat de 
Vlaamse reglementering voor mobiele installaties nog niet werd 
vastgelegd, gingen we na of we voor elke individuele site een 
omgevingsvergunning kunnen verkrijgen.  

 
3. Financieel 
De praktische uitvoering van een MSE die rekening houdt met alle reglementaire 
aspecten is vrij kostelijk. Voor een MSE voor pluimvee rekenen we tussen de 
80.000 en 120.000 euro investeringskosten. Voor een MSE voor rundvee wordt 
gerekend tussen de 650.000 en 800.000 euro (8 à 10 runderen/dag). De investering 
voor een MDU wordt geschat tussen 200.000 en 400.000 euro. Daarnaast zijn er de 
operationele kosten.  
 
We maakten verschillende scenario’s en onderzochten de financiële gevolgen voor 
elk scenario. Algemeen lijkt het er op dat beide MSE’s (rund- en pluimvee) 
financieel haalbaar zijn mits er voldoende dieren worden geslacht op jaarbasis en 
per slachtlocatie. Om na te gaan of dit in de praktijk haalbaar is, werd ook 
nagegaan wat de potentiële vraag is in de markt om een MSE te gebruiken. 
Hiervoor maakten we een enquête die verstuurd werd naar veehouders. Ook op 
AgriFlanders hebben we naar de interesse van veehouders gepeild. Uit deze 
enquête blijkt dat er in Vlaanderen waarschijnlijk onvoldoende vraag is om 
gebruik te maken van een MSE. Maar samen met de vraag in Wallonië (enquête 
van Nature & Progrès) blijkt dat de vraag op Belgische niveau wel ruim voldoende 
is, misschien zelfs voor meerdere MSE’s. 
 
Per slachtlocatie werd bij een MSE voor pluimvee uitgegaan van het slachten van 
250 à 300 dieren. Dit lijkt in vele gevallen haalbaar. Voor runderen daarentegen 
lijkt de typische vraag per slachtdag van 1 à 2 runderen vaak onvoldoende om de 
MSE rendabel te laten functioneren. Uit simulaties blijkt dat 5 à 6 runderen per 
dag en per locatie nodig zijn om uit de kosten te komen. Een mogelijk alternatief 
is het gebruik van een MDU. 
 
Schapen en varkens 
Het mobiel slachten van schapen en varkens hebben we slechts beperkt 
onderzocht. Ook hier blijkt dat het economisch aspect een belangrijke drempel te 
zijn. Voor varkens becijferden we dat mobiel slachten pas rendabel kan vanaf 10 
dieren. Voor schapen is dat vanaf 25 à 30 dieren. 
 
Hoe gaan we verder? 
In de lente 2020 is een veehouder/hoeveslager gestart met de voorbereidingen om 
een MSE voor pluimvee en konijnen in de praktijk te brengen. Hij hoopt hiermee 
operationeel te zijn in het voorjaar 2021. Bij dit initiatief wordt samengewerkt met 
BioForum, Steunpunt Korte Keten en Innovatiesteunpunt. 
Voor runderen willen we samen met Odisee Hogeschool en Euro Meat Group een 
pilootproject opzetten om de werking van een MDU te onderzoeken. Volgende 
aspecten willen we verder onderzoeken: 

• voedselveiligheid, bv. microbiologische aspecten, transportduur, zin of 
onzin van koeling, … 

• dierenwelzijn 
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• vleeskwaliteit, bv. transportduur, liggend of hangend transport … 
 
Het FAVV heeft zich alvast akkoord verklaard om dergelijk onderzoek mogelijk te 
maken. De juiste modaliteiten worden nu verder uitgewerkt. 
 
Meer informatie vind je terug op www.bioforum.be/nl/mobielslachthuis.  
 
 

4.3. Verwerking van biologisch vlees in Vlaanderen 
 
In Vlaanderen zijn enkele verwerkers van biologisch vlees actief. Naast een aantal 
slachthuizen, vleesgroothandels en slagers, zijn er ook bedrijven gespecialiseerd 
in de productie van bereide vleeswaren. Voorbeelden zijn Ivan (salami van rund), 
Charcuterie Scherrens (salami van varken en van kalkoen, Ardeens gebraad), 
Dobbelaere (bereide maaltijden), Guina (spek en versneden en voorverpakte 
vleeswaren zoals salami), Ganda (gerookte ham) en Brackenier (gekookte 
vleeswaren zoals ham, hespenworst, paté, kalkoen, kip, spek).  
 

4.3. Distributie van biologisch vlees in Vlaanderen 
 

4.3.1. Groothandel 
Enkele Vlaamse bedrijven, zoals Delemeat en CTO, leggen zich toe op de 
groothandelsactiviteit in biologisch vlees. Andere bedrijven zijn zowel slagerij als 
groothandel in biologisch vlees (bv. De Boom en Natuurvlees Dobbelaere). De 
groothandelsactiviteit omvat het ontvangen van karkassen en het uitsnijden 
en/of verwerken en verpakken ervan tot verkoopsklare delen. Het verhandelde 
vlees dient zowel voor verdere verwerking als voor verkoop aan consumenten. Deze 
groothandelsbedrijven zijn meestal actief in zowel gangbaar als biovlees. 
 

4.3.2. Korte Keten 
Een aantal veehouders verkopen het vlees van hun dieren in de korte keten, d.w.z. 
rechtstreeks aan de consument. Hiervoor werken ze samen met een lokale 
biologisch erkende slagerij die het karkas versnijdt, verwerkt en verpakt. Meestal 
brengen ze hun klanten vooraf op de hoogte van het slachten en versnijden van 
een dier en kunnen de consumenten een vleespakket vooraf bestellen. Het vlees 
wordt dan op een afgesproken tijdstip vers aangeleverd op het bedrijf en meteen 
verdeeld aan de consumenten die een vleespakket bestelden. In de praktijk zien 
we dat deze vorm van verkoop vlot blijkt te werken. 
  

http://www.bioforum.be/nl/mobielslachthuis


 30 

4.4. Vraag naar biologisch vlees in België1 
 

4.4.1. Algemeen 
De bestedingen van de Belgische gezinnen aan bioproducten, opgemeten door GfK 
Panelservices Benelux, bedroegen in 2019 ruim 779 miljoen euro. Dat is een 
toename met 4% in vergelijking met het jaar voordien en een verdubbeling in 
vergelijking met 2012. De voorbije 10 jaar groeiden de biobestedingen in België 
gemiddeld met 12% per jaar. Het marktaandeel voor bioproducten komt nu uit op 
3,4%.  
 
Vlaamse gezinnen zijn verantwoordelijk voor 38% van de biobestedingen, terwijl 
Waalse en Brusselse gezinnen instaan voor resp. 48% en 14% van de 
biobestedingen. De biomarkt kende in 2018 vooral een sterke groei in Wallonië. 
 
De biobesteding aan versproducten in Vlaanderen bestaat voor 39% uit 
aardappelen, groenten en fruit. Bij gangbare producten is dit aandeel slechts 24%. 
Biologische dierlijke producten (vlees, vis en eieren) staan in voor 19% van de 
totale biobestedingen. Deze categorie is voor gangbare producten veel 
omvangrijker (39%).  
 

4.4.3. Biobestedingen per capita 
De biobestedingen aan verse voeding en dranken in België stijgen in 2019 tot 47 
euro per hoofd van de bevolking. De Vlaming spendeert zo’n 31 euro aan 
biologische versproducten, wat minder dan de helft is van de Waal (70 euro). 
Qua besteding per capita staan biozuivel en biogroenten op één en twee. De 
koploper is biozuivel met 7,51 euro per Vlaming, gevolgd door de biogroenten met 
6,1 euro. Verder volgen vlees/gevogelte (3,46 euro) en fruit (12 euro). Aan biobrood 
wordt 1,48 euro per Vlaming besteed. Bio-eieren volgen met 0,99 euro en 
biovleeswaren met 0,82 euro. De bioaardappelen, biovleesvervangers en 
biozuivelsubstituten sluiten de rij met resp. 1,02 euro, 0,94 en 0,87 euro/capita.  
 
Besteding aan biologische voeding en dranken per categorie en per regio, in euro 

per capita, 2010-2019 

                                                 
1 De informatie in dit hoofdstuk werden overgenomen uit het rapport “De biologische landbouw in 
2019” geschreven door Timmermans I. & Van Bellegem L. (2020), Departement Landbouw en Visserij, 
Brussel. Zie De cijfers werden opgetekend door GfK Belgium in opdracht van VLAM. Hiervoor worden 
de aankopen voor thuisverbruik van vijfduizend Belgische gezinnen continu opgevolgd. 

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/biorapport_2019_vdef.pdf
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/biorapport_2019_vdef.pdf
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Bron: GfK Belgium voor VLAM | * vóór 2014 inclusief gebak 
 

4.4.4. Marktaandeel bio verschillend per product 
Het marktaandeel van biologische verse voeding in Vlaanderen blijft geleidelijk 
toenemen en bedraagt 2,6% in 2019. Vlaanderen loopt hiermee wel achter op 
Wallonië waar de biologische versproducten een marktaandeel hebben van 5,9%. 
Op Belgisch niveau is het marktaandeel 3,4%.  
Het marktaandeel in Vlaanderen verschilt wel sterk van product tot product. De 
vleesvervangers hebben met 20% het hoogste marktaandeel. De categorieën met 
een hoog bio-aandeel zijn o.a. eieren (8,6%), groenten (6%), fruit (3%) en 
aardappelen (4%). Biologisch vlees heeft een marktaandeel van 1,4%. De 
vleeswaren staan op de laatste plaats met 0,7%. 
 
Evolutie marktaandelen bio vers per productcategorie in % van de bestedingen, 

Vlaanderen, 2015-2019 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM 
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4.4.5. Supermarkt belangrijkste biokanaal 
Het aandeel van ‘speciaalzaak, natuurvoedingswinkel en superettes’ groeide de 
voorbij jaren tot 32%. Wellicht heeft de groei van de Bio-Planet winkelketen hier 
een aandeel in. De klassieke supermarkt (DIS 1) blijft het grootste kanaal met 39% 
marktaandeel. Opvallend is de sterke groei in 2015 van het hard discount kanaal. 
Uiteindelijk stabiliseerde het marktaandeel van de hard discount rond de 10%. 
Hoeveverkoop en markten staan als verkoopskanaal sterker voor bio dan voor 
andere voeding.  
In Wallonië staat het gespecialiseerde kanaal sterker en is het zelfs marktleider 
met 37% marktaandeel, vóór de klassieke supermarkt met 34%. In Vlaanderen is 
de rechtstreekse verkoop van bio op de hoeve en de boerenmarkt belangrijker dan 
in Wallonië. Verder heeft de hard discount in Vlaanderen een hoger marktaandeel 
dan in Wallonië. 
 
Distributiekanalen biologische voeding en dranken, aandelen op basis van 

besteding, België, 2010-2019 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM – totale bestedingen in miljoen euro 
Dis 1: AH, Alma, Carrefour hyper/GB/market, Champion, Colruyt, Cora, Delhaize De Leeuw, Metro en 
Red Market   * Bioplanet valt onder superettes 
 

4.4.6. Prijsverschil bio versus gangbaar  
Bioproducten zijn gemiddeld een derde duurder dan gangbare producten. In 2019 
was dat zelfs 40%. Het gemiddelde prijsverschil blijft relatief stabiel over de jaren 
heen, maar varieert wel sterk van product tot product. Het grootste verschil is er 
bij bio-eieren. Een bio-eitje is bijna dubbel zo duur als een scharrelei. Het kleinste 
prijsverschil is er bij vleesvervangers (+8%). Een biologische braadkip en 
varkenskotelet zijn ongeveer 50% duurder dan hun gangbare equivalent. 
 

Prijsverschil biologische producten versus gangbaar in België (index: gangbaar = 

100), 2017-2019, *selectie verscategorieën VLAM | ** vergelijking met standaard scharrelei 
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Bron: GfK Belgium voor VLAM 
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5. Marktkansen, uitdagingen en knelpunten 
Het aangeven van marktkansen is een delicate zaak. Niemand kan met zekerheid 
de toekomst voorspellen. Zeker in een kleine, internationale markt zijn er talrijke 
factoren die moeilijk te beheersen zijn. De omschakelperiode voor biologisch 
bemoeilijkt bovendien het soepel inspelen op wisselende marktsituaties. Dit alles 
maakt het biologisch ondernemen risicovol. Voor biologisch vlees zijn er wel een 
aantal reële marktvragen en opportuniteiten in de huidige marktsituatie. 
 
Tegelijk vermelden we enkele belangrijke knelpunten. Het vinden van een 
oplossing voor deze knelpunten zal ongetwijfeld een aantal nieuwe marktkansen 
bieden. Het zal ook bijdragen aan de rendabiliteit van de biologische 
ondernemingen en de geloofwaardigheid van de biosector in zijn geheel.  
 

Marktkansen 

Vleeskippen 
Er is een reële vraag naar meer biologische vleeskippenhouders. Belki en Coprobel 
zijn op zoek naar meer pluimveehouders die met hen willen samenwerken. Er is 
ruimte in 2020 voor een tiental bijkomende stallen van elk 4.800 vleeskippen.  
Naar aanleiding van de werking rond de mobiele slachteenheid voor pluimvee, 
gaven diverse pluimveehouders aan dat er een belangrijke potentiële vraag is van 
consumenten om kippenvlees rechtstreeks van de pluimveehouder af te nemen. 

Varkensvlees 
Er is reeds langere tijd een geschat tekort van ongeveer 100 biologische Belgische 
vleesvarkens per week. De voorbije jaren zijn een aantal varkenshouders 
omgeschakeld, maar door het stoppen van anderen (bv. omwille van 
pensioenleeftijd), zien we dat het aantal aangeboden varkens toch slechts 
langzaam toeneemt. 

Konijnen 
Uit een rondvraag blijkt dat er een relatief zekere afzetmogelijkheid is binnen 
België van zo’n 100 vleeskonijnen per week. Wellicht zijn er gelijkaardige 
afzetmogelijkheden in de ons omringende landen. 
 

Uitdagingen 

Reforme koeien en vleesvee 
Enkele veehandelaren zoeken biologische reforme koeien of vleesrunderen. Toch 
merken we dat veehouders hun dieren vaak moeilijk verkocht krijgen. Een 
mogelijke verklaring voor deze tegenstrijdigheid is dat de kwaliteit van de 
aangeboden dieren niet voldoet aan de vraag. Mogelijks is het risico om de dieren 
beter af te mesten te groot bij een onzekere afzet of is de kennis om degelijk af te 
mesten onvoldoende. 

Broederdieren 
Mannelijke dieren van leghennenrassen of melkveerassen (koeien en geiten) 
hebben weinig waarde en worden vaak gangbaar verkocht of zelf geëuthanaseerd. 
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Het lijkt ons een uitdaging om een meer “zinvolle” invulling te zoeken binnen de 
biologische bedrijfsvoering. 
 

Knelpunten 

Slachten 
Het aantal slachthuizen vermindert voortdurend en de overblijvende worden 
steeds groter. De afstanden tussen het veebedrijf en het slachthuis worden steeds 
groter. Dit is ongunstig voor het dierenwelzijn. Sommige slachthuizen weigeren 
ook biologische dieren die een afwijkende conformatie hebben. Ook kleinere 
aantallen dieren zijn in sommige situaties niet meer welkom. Vooral in Limburg is 
er een groot probleem door het ontbreken van slachtmogelijkheden voor schapen, 
geiten en kleinere aantallen pluimvee. 
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6. Bronnen 
Dit marktoverzicht is opgemaakt op basis van diverse interviews met binnen- en 
buitenlandse spelers op de markt van het biologisch vlees. Ook de literatuur werd 
geraadpleegd. 
 
- Area under organic farming. Eurostat, Luxemburg, 2020 
- Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en 
France, 
Agence Bio, Paris, 2019. 
- Bio in Cifre 2018, Sinab, Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura 
Biologica, Ministerio delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, december 2019. 
- BioLand, Fachagazin für den ökologischen Landbau, diverse nummers 
- Biologische Landwirtschaft in Österreich, Bundesministerium für 
Landwirtschaft, Wien, 2019 
- De biologische landbouw in 2019 – Timmermans I. en Van Belleghem L. - 
Departement Landbouw en Visserij, Brussel, 2020 
- Ekologisk livmedelmarknad, Ekoweb Sverige, 2019 
- Estadisticas 2019 – Agricultura Ecologica España, Ministerio de medio  
ambiente y medio rural y marino.  
- ISMEA, News mercati, Prodotti biologici, diverse nummers uit 2019. 
- Itinéraires BIO – BioForum Wallonië – Namen diverse nummers uit 2018 t/m 2020 
- L’agriculture biologique – Ses acteurs, ses produits, ses territoires – édition 2019, 
Agence Bio, Paris. 
- Landbouw; biologisch en/of in omschakeling, gewassen, dieren, nationaal. CBS –
StatLine, Den Haag / Heerlen 2020. 
- Les chiffres de la bio en 2019 –Agence Bio, Paris 
- Markt Bilanz Öko - Landbau 2019, AMI, februari 2020, Bonn. 
- Organic market report 2019, Soil Association, Bristol, 2020. 
- Organic Market Memo, Organic Denmark, juni 2019. 
- Organic Meat Production and Processing. Ricke, S. C., Van Loo, E. J., Johnson, M. G. 
& O'Bryan, C. A., editors. Oxford, Wiley-Blackwell. 
- Organic Statistics 2019, United Kingdom, Department for Environment, Food and 
Rural Affairs, DEFRA, London, 2020. 
- Strukturdaten im ökologischen Landbau in Deutschland 2020, Bodennutzung, 
Tierhaltung und Verkaufserlöse, AMI in opdracht van 35 Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE), 2020, Bonn. 
- Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2020, Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Berlin, 2020. 
 
 
www.agencebio.org 
www.agricultureandfood.dk 
www.ama.at 
www.ami-informiert.de 
www.boerenbusiness.nl 
www.biojournaal.nl 
www.bionext.nl 
www.biomeerwaardekip.nl 
www.ble.de 
www.cbs.nl 
www.bionetz.ch 
www.blw.admin.ch 
www.ekoweb.nu 

www.defra.gov.uk 
www.dgwbiobusiness.com 
www.facw.be 
www.franceagrimer.fr 
www.farminguk.com 
www.interbev.fr 
www.ismea.it 
www.itavi.asso.fr 
www.krav.se 
www.lepicoreur.fr 
www.marktundpreis.de 
www.nieuweoogst.nu 
www.oekolandbau.de 

www.organic-market.info 
www.organicdatanetwork.net 
www.organicfarmers.org.uk 
www.organicresearchcentre.com 
www.organicdenmark.dk 
www.organic-europe.net 
www.orgprints.org 
www.skal.nl 
www.statistik.at 
www.statline.cbs.nl 
www.sinab.it 
www.magrama.gob.es 
www.vlam.be 

www.worldwidefoodtrade.nl 
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Bijlage 1. Adressenlijst 
 
Biologische veevoeders
 

Molens Dedobbeleer 

Graankaai z/n  

1500 Halle  

02 356 50 12  
info@dedobbeleermills.be 
www.dedobbeleermills.be 

 

Aveve veevoeding  

E. Meeusstraat 6  

2170 MERKSEM  

03 641 05 18  
pvl.veevoeding@aveve.be 

www.aveve.be  

 

Moulin G. Schyns SA 

Xheneumont, 4  

4651 Battice  

087 67 40 28  

 

Reudink Biologische 

voeders 

Kwinkweerd  5 

NL – 7241 CW Lochem 

00 31 4 85 49 07 37  

sales@reudink.nl   

 

Van Gorp 

Diervoeders BV  

Zomerdijkweg 2  

NL - 5145 PK Waalwijk 

00 31 416 31 57 70  

info@van-gorp.com  

www.van-gorp.com  

 

Ekova  

Koningsweg 17b  

NL - 6816   

0031 577 462 148  

ekotrak@hetnet.nl   

 

 

 

 

Bio-Core  

PB 293 , NL - 8200 AG 

Lelystad 

00 31 320 29 00 29  

biocore@biocore.nl  

www.biocore.nl  

 

Grasdrogerij 

Ruinerwold  

Dr. Larijweg 81 a - PB 

8, NL - 7960 AA  

RUINERWOLD  

0522 481 326  

 

New De Stier NV  

Vaartstraat 32  

8630 VEURNE   

058 31 77 50  

 

Agrifirm Belgium 

Industrieweg  18 

2280 Grobbendonk 

014 50 70 80   

info@agrifirm.be  

 

CSRVA  

14, rue de Quesniau  
7870 Montignies-les-Lens 

065 59 00 00  

 

Orffa Belgium  

Rijksweg 10 G  

2880 BORNEM  

03 369 02 10  

feed@orffa.be 

www.orffa.com  

 

 

 

 

 

 

 

Inve België NV  

Oeverstraat 7  

9200 BAASRODE  

052 33 13 20  

e.timmermans@inve.be  

 

Orcovet BVBA  

Stationsstraat 112/B  

3570 ALKEN  

011 31 34 60   

orcomix@orcovet.be 

 

Scar  

Rue des Martyrs 23  

4650 HERVE  

087 69 20 40  

info@scar.be 

 

CZAV  

Postbus 402  

NL - 4460 AU GOES  

0031 113 62 90 00  

czav@czav.nl 

www.czav.nl  

 

Bio’or 

Vlamertingseweg 33 

8970 RENINGELST 

057 22 67 22 

info@bio-or.be  

www.bio-or.be  

 

Prodabio 

Rue Victor Heptia 43 

4340 Awans 
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mailto:feed@orffa.be
http://www.orffa.com/
mailto:e.timmermans@inve.be
mailto:orcomix@orcovet.be
mailto:info@scar.be
mailto:czav@czav.nl
http://www.czav.nl/
mailto:info@bio-or.be
http://www.bio-or.be/
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Biologische slagers 
 

De Boom  

Groenlaan 66  

9550 Herzele  

053 62 20 68   
info@bioslagerdeboom.be 

 

Bioslagerij Meert  

Sterrestraat 240  

9160 Lokeren  

09 348 15 93  

bioslagerijmeert@gmail

.com 

 

De Groene Boerderij 

Akkerveken 3  

2990 Wuustwezel  

03 667 16 36  
raf@degroeneboerderij.be 
www.degroeneboerderij.be  

 

Bielen Frank BVBA  

Hasseltsesteenweg 532 

3700  Tongeren 

012 39 47 56  

frank@frakbielen.be 

Slagerij in loondienst, 

traiteurdienst 

La Bouch’Bio 

Maison Marchand 

Charcuterie sprl  

Place de Saint Marc, 8  

5003 St Marc - Namur 

 

Kamja 

Houba de Strooperlaan 

122 

1020  Brussel 

0483 390 311 

kamelgeo@gmail.com 

 

 

Biologisch pluimvee
 

Belki NV  

Wijngaardveld 50  

9300 AALST  

053 77 13 36  

belki.nv@skynet.be   

 

For Farmers Belgium  

Zuidkaai 6 

8770 INGELMUNSTER 

www.hendrixbroilers.nl 

 

 

 

Klaasen & Co 

Peelsestraat  50 

2380 Ravels 

014 65 48 80 

slachten van 

soepkippen 

 

Coq des Près – 

Coprobel 

Rue de la Prâle,  1 

4280  Hannut 

0475 45 11 71 

www.coqdespres.be 

Pluimveehandel 

Samyn 

Noordschoteplein 34 

8647  Lo-Reninge 

051 54 50 78 

info@pluimveehandelsa

myn.be 

handel in soepkippen 

 

 

 

 

 

Vleesverwerkende bedrijven 
 

Vleeswaren Hoste 

Bogaardestraat  230A 

9990  Maldegem 

050 71 36 55 

charcuterie (vnl. ham) 

 

Group of Butchers - 

Brackenier 

Scheurbroek 20  

9860 Oosterzele  

09 362 50 78  
info@goupofbutchers.be 
www.groupofbutchers.be 

Vleeswarenproducent 

 

Nauta’s Vleeswaren 

Zone 5 Mollem 360 

1730  Asse 

02 452 41 60 

info@nautabvba.be 

paté 

 

Vleeswaren De 

Keyser 

Groendreef  41 

9880 Aalter 

09 374 32 91 

info@dekeyser.be 

charcuterie 

 

Schepers Vleesbedrijf – 
Group of Butchers 

Groenmolenstraat  7 

3570  Alken 

011 31 31 88 

Charcuterie 

 

Corma Vleeswaren 

Haenhoutstraat 210  

9070 DESTELBERGEN 

09 353 74 10  

cm@ganda.be  

www.ganda.be 

Vleeswarenproducent 

 

mailto:bioslagerdeboom@skynet.be
mailto:bioslagerijmeert@gmail.com
mailto:bioslagerijmeert@gmail.com
mailto:raf@degroeneboerderij.be
http://www.degroeneboerderij.be/
mailto:belki.nv@skynet.be
http://www.hendrixbroilers.nl/
mailto:info@pluimveehandelsamyn.be
mailto:info@pluimveehandelsamyn.be
mailto:info@goupofbutchers.be
http://www.groupofbutchers.be/
mailto:info@nautabvba.be
mailto:info@dekeyser.be
mailto:cm@ganda.be
http://www.ganda.be/
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Salaisons de 

Malmedy 

Rue Martin Legros 30 

4960 Malmedy 
www.salaisonsdemalme

dy.be 

Charcuterie 

 

Maison Marchand 

charcuterie – Bouch’ 

Bio 

Place de St. Marc  8 

5003  St. Marc 

www.labouchbio.com 

Charcuterie 

 

 

Deli-Harmony 

De Hootkamp 6, NL - 

5321 JT Hedel - 

Nederland  

00 31 73 599 56 83 

info@sthendrick.nl 

Charcuterie en vers 

vlees 

 

 

 

 

 

Veehandel 
 

ViT’s 

Zutphenstraat  9 

NL-7575  Oldenzaal 

00 31 541-572430 

info@vitwente.nl 

handel in runderen 

 

BEA Coop 

Eiterbach  51 

4780  Sankt-Vith 

080 22 85 41 

beacoop@yahoo.de 

handel in runderen 

 

 

 

Arida  

Heukelommerweg  28 

3770  Riemst 

Slachtrijp rundvee  

 

Haikoe 

Oerenstraat  23 

8690  Alveringem 

058 28 98 25 

Slachtrijp rundvee 

 

En direct de mon 

élevage 

Rue des Houppettes 31 

6880 Orgeo (Bertrix) 
www.endirectdemonelevage.be  

 

GVBOB 

Basse Mouline,  34 

6800 Libramont 

info@gvbob.be 

0476 50 57 87 

 

Limousin Bio 

d’Ardenne 

Hubermont  22 

6983  Ortho 

0476 70 51 76 
fermeduvivrou@gmail.com 

 

 

 

 

 

Andere 
 

Continental Trade 

Organization 

Marc Mouton 

Villerslei 226 

2900 SCHOTEN 

03 789 93 66 

www.cto-food.be 

Groothandel in vlees 

 

Delemeat  

Nijverheidslaan 57  

8560 WEVELGEM  

056 71 97 21  
st.lerouge@delemeat.be  

Groothandel in vlees 

 

 

Guina  

Leuvensesteenweg 194 

1830 MACHELEN  

02 751 81 67  

info@guina.be 

www.guina.be 

Vleeswarenproducent 

 

Gotier 

Oudenaardsestwg. 550 

8581 KERKHOVE  

055 39 01 30  

info@gotier.be  

www.gotier.be 

Producent van salami 

 

Arti-Porc 

Wingenestraat 62c  

9880 Aalter 

09 375 47 53  

Vleeswaren, salami 

 

Coprosain / Coprobio 
Chemin des Peupliers, 24 

7800  Ath 

068 26 93 80  

info@coprosain.be  

www.coprosain.be 

Slagerij 

 

 

 

 

mailto:beacoop@yahoo.de
http://www.endirectdemonelevage.be/
mailto:info@gvbob.be
http://www.cto-food.be/
mailto:st.lerouge@delemeat.be
mailto:info@guina.be
http://www.guina.be/
mailto:info@gotier.be
http://www.gotier.be/
mailto:info@coprosain.be
http://www.coprosain.be/


 

Lovenfosse/Westvlees 

Route de Merckhof, 

110 

4880 Aubel 

087 68 06 01 
qualite@lovenfosse.com 

 

Stemo/Mossoux 

Brisy, 23  

6673 GOUVY  

080 51 73 01  

Handel in varkens en 

varkensvlees   

 

First Selection 

Belgium  

Haenhoutstraat, 210  

9070  DESTELBERGEN 

09/326.90.40  

Handel in vleeswaren  

 

Porcs Qualité 

Ardenne - PQA 

Avenue de Norvège, 14 

4960 Malmedy  

080 77 03 72  

jcmichel@pqa.be  

www.pqa.be 

Slachthuis van varkens 

en handel in varkens 

en varkensvlees 

 

Natlandhoeve  

Stokstraat 2  

3800 ST-TRUIDEN  

011 69 24 63  

natlandhoeve@skynet.

be 

Groothandel in (rund-

)vlees, producent 

 

Natuurvlees 

Dobbelaere  

Tarwerentestraat 2 

8340 Moerkerke  

050 50 05 42 

Groothandel in vlees, 

diverse bereide 

maaltijden 

 

 

 

Easy Fresh Logistics 

sa (Viangros) 

Rue de la bienvenue 10 

1070 BRUSSEL 

02 558 32 47 

diverse 

vleesbereidingen 

 

Fresh & Saucy Foods 

nv (Culin'Arte)  

Welvaartstraat 18 

2200 Herentals 

014 24 84 00 

info@culinarte.eu 

www.culinarte.eu 

diverse vleessalades 

 
FPNI – Ariake Europe 

Leemkuilstraat 5 

3630 MAASMECHELEN 

www.ariake-

europe.com  

bouillons, extracten, 

gedroogd vlees 

 

Deli-Harmony 

De Hootkamp 6, NL - 

5321 JT Hedel - 

Nederland  

00 31 73 599 56 83 

info@sthendrick.nl 

 

OVIDIS 

Ferme de Belle-Vue 

6740  Etalle 

0475 78 27 02 

 

GP Ovins Bio 

Quentin Chausteur 

0472 10 16 27 

v.leroux@cergroupe.be 

 

GP Porcs Bio 

Pablo Vanderbecq 

0477 43 95 07 

info@gpporcsbio.be 

Producentenorganisatie 

varkens in Wallonië 

 

 

 

 

 

Joka 

Monnikenwerve 194 

8000 Brugge 

www.jokajoka.com 

invoer en verdeling van 

vleeswaren uit Spanje 

en Italië 

mailto:jcmichel@pqa.be
http://www.pqa.be/
mailto:natlandhoeve@skynet.be
mailto:natlandhoeve@skynet.be
mailto:info@culinarte.eu
http://www.culinarte.eu/
http://www.ariake-europe.com/
http://www.ariake-europe.com/
mailto:info@gpporcsbio.be
http://www.jokajoka.com/


 

Bijlage 2. Slachthuizen in België met bio-certificaat 
Versie 25 februari 2020 

 

Hieronder vind je een lijst met alle slachthuizen in België die tegelijk ook erkend zijn in het kader van de biologische productie. 

Deze lijst is met zorg opgemaakt. Toch bieden we geen garantie op volledigheid of eventuele fouten. De vermelde gegevens kunnen ten allen tijde 

buiten onze verantwoordelijkheid wijzigen. Gelieve je dus steeds zelf te vergewissen van de bio-status van het bedrijf door te vragen naar het bio-

certificaat. 

 

Een geactualiseerde lijst kan je raadplegen op www.biobedrijvengids.be Kies voor “Ik zoek als boer” en vervolgens “dienst aan boer - slachten”. 

 

Eventuele aanpassingen of fouten in de lijst kunnen doorgegeven worden via info@bioforumvl.be of 03/286 92 78. 

Slachthuis Telefoon Erkenning 
Diersoort Controle-

organisatie runderen varkens schapen geiten herten paarden konijnen pluimvee 
EEG Slachthuis 

Mechelen 

Slachthuislaan 1 

2800  Mechelen 

015/28 00 96 EEG160 X X       Certisys 

Euro Meat Group 

Rue de l’abattoir 46 

7700  Moeskroen 
056/58 52 20 CE129 X  X   X   Certisys 

Abattoir Comm. d’Aubel 

Route de Merckhof 111 

4880  Aubel 
087/68 71 77 CE136 X  X      Certisys 

Wama Beef 

Allée des abattoirs 1 

5590  Ciney 
083/21 72 17 CE200 X X       Certisys 

Ville d’Ath abattoir 

Rue de Pintamont  54 

7800  Ath 
068/28 22 56 CE140 X X X      Certisys 

Swaegers slachthuis 

Industrieweg  5 

2320  Hoogstraten 
03/314 82 10 EEG6 X        Certisys 

 

 

http://www.biobedrijvengids.be/
mailto:info@bioforumvl.be


 

 

Slachthuis Telefoon Erkenning 
Diersoort Controle-

organisatie runderen varkens schapen geiten herten paarden konijnen pluimvee 

Abattoir d’Aywaille 

Awan Centre  36 

4920  Aywaille 
04/384 40 16 CE9 X  X      Certisys 

Commune de Gedinne 

Rue de Moulinai  38 

5575  Gedinne 
 100963 X X X   X   Certisys 

Lovenfosse 

Rue de Merckhof  44 

4880  Aubel 
087/59 52 10 135  X       Certisys 

Moulin de la Hunelle 

(volailles Damien) 

Rue de la Justice  7 

7904  Pipaix 

069/66 20 82 E6027       X X Certisys 

BELKI 

Wijngaardveld  50 

9300  Aalst 
053/77 13 36 E2036-H        X TÜV-Nord 

Porcs Qualité Ardenne 

Avnue de Norvège  14 

4960  Malmedy 
080/77 03 72 CE74  X       TÜV-Nord 

PLUKON (Flandrex) 

Avenue de l’eau Vive  5 

7700  Moeskroen 
056/85 59 12 E1004        X TÜV-Nord 

Abattoir communal de 

Virton 

Rue d’Arlon  92 

6760  Virton 

063/57 71 69 102305 X X X X     
Quality 

Partner 

Ardenne Volaille 

Croix Dominique  19 

6880  Assenois 
061/21 58 86 E8014        X 

Quality 

Partner 

Abattoir de Charleroi 

Place de l’abattoir  1 

6000  Charleroi 
071/28 67 00 CE32 X X X   X   

Quality 

Partner 

 

 



 

 

Slachthuis Telefoon Erkenning 
Diersoort Controle-

organisatie runderen varkens schapen geiten herten paarden konijnen pluimvee 

Pluimveeslachterij 

Klaasen & Co – 

PLUVERA 

Peelsestraat  50 

2380  Ravels 

014/65 48 80         
X 

soepkippen 
TÜV-Nord 

COMECO 

John Lijsenstraat  55 

2321  Meer 
03/315 77 52   X       

Quality 

Partner 

Flanders Meat Group 

Baaikensstraat  33 

9240  Zele 
052/45 85 50  X        Certisys 

Slachthuis Van 

Hoornweder en zonen 

Vredelaan  7 

8820  Torhout 

050/23 10 00   X       Quality 

Partner 

Covameat 

Komenstraat  73 

8953  Wijtschate 

057/45 25 00   X       Quality 

Partner 

PEGRI Slachthof von 

Sankt Vith 

Alte Aachener Straße  15 

4780  Sankt Vith 

080/28 02 92 CE126 X        Certisys 

 

 


