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Bedrijfsvoorstelling  

• Gesloten zoogvee-vleesveebedrijf met BWB 

• 45 kalvingen/jaar  

• Bedrijf in België en Nederland (dubbele administratie) 

• Gronden: polder + zand 

• Teelten: gras + maïs +(tarwe) 

• Mestafzet: eigen grond + burenregeling 
 

 



Bedrijfsvoorstelling  

Zoogvee-vleesvee 
• Alle dieren afgemest (bewuste keuze) 
• Bioveiligheid 

• IBR: I3 bedrijf – BVD vrij (geen vaccinatie) 
• Vaccinatie blauwtong 
• Geen aankoop van dieren  
• Geen externen op het bedrijf (enkel bedrijfsdierenarts en KI dierenarts) 
• Geen contact met runderen van buren 
• Consequente hygiëne 

• Voortplanting 
• Alles KI  
• Afstammingsregistratie CRV (basis voor keuze naar economische groei) 
• Eigen registratie afstamming 

 
 

 



Bedrijfsvoorstelling  

Zoogvee-vleesvee 
• Opfok  

• Kunstmelk + aanvulling met startvlokken 

• Overschakelen naar rantsoen maïs/gras/krachtvoer (= basis voor alle dieren) 

• Aanvulling met eigen tarwe/CCM 

• Alle dieren op stro 

• Kostenefficiënt werken = uitgangspunt 
• Inzetten op maximale eigen of lokale voederteelt (tarwe, CCM, gras, maïs) 

• enkel aankoop aangepast krachtvoer  

• Eigen stro of van naburige collega’s 

• Samenwerking loont om kostprijs te drukken! 

 
 

 

 



Huidige afzet 

• Stieren en koeien afmesten 

• Opvolging groei: regelmatig alle dieren wegen! 

• Afmest tot zwaardere dieren 

• Bij verkoop:  
• alle vertrekkende dieren worden gewogen  
• Leeftijd en gewicht doorgestuurd naar slachthuis 
• Afvoer dieren naar slachthuis binnen 7 à 14 dagen  
• Dag van slachten  gewicht + klasse bezorgd door slachthuis 
• IVB gegevens ter controle 
• 2 dagen na slacht  prijsvoorstel  
• Na akkoord over prijs  facturatie 
• Uitbetaling binnen 8 dagen 

• Labels: Codiplan+ en Vegaplan 



Ketenoverleg  

Ketenoverleg/interprofessioneel =  

                       Positief, mits realistische verwachtingen 

• Keten is noodzakelijk voor: 
• Afzetzekerheid vlees ( slachthuizen/(groot)handelaar hebben afzetkanalen die 

individuele veehouder niet heeft) 
• Promotie vlees (VLAM) 
• Export vlees (VLAM/BMO) 
• … 

• Overleg draagt bij tot meer transparantie (stapsgewijs) 

 

Maar bepaalt de prijs niet of lost de economische problemen niet op! 

 

 

 



Ketenoverleg – interprofessioneel overleg 
• Groot discussiepunt: transparantie 

• Uitgangspunt: 
• Correcte weging 
• Correcte classificatie 
• Correcte betaling 

• Wat is er interprofessioneel al gerealiseerd tvv de veehouder: 
• IVB vernieuwde website  
• Melding IVB gegevens (bv. sms, mail) 
• Uitgewerkte IVB rekentool 
•  Belbeef  vereenvoudiging verschillende lastenboeken tot 1 basislastenboek 

(efficiëntere controles) 
• Belbeef: erkenningaanvraag lopend als branche-organisatie  
mogelijkheid om afspraken voor alle partners in de keten bindend te maken 
• Belbeef producentenportaal  



Ketenoverleg – interprofessioneel overleg 
Transparantie  
• Stapsgewijze vooruitgang 

• Interprofessioneel akkoord in laatste rechte lijn: 
• Inzetten op versterking werking IVB om vaststellingen in de slachthuizen effectief weg te 

werken  opzetten sanctiereglement 
• Opzetten meldpunt IVB voor calamiteiten (rond bv. correcte weging , uitbetaling, …) met 

behandeling in geschillencommissie  
• Uitwerken éénduidige receptievoorwaarden voor aanleveren dieren 
• Melding probleem binnen 24 u aan veehouder 
• Engagement uitbetaling binnen 14 dagen 
• Modelfactuur  

• Niet alle discussies van de baan 
• Aanbiedingsvorm 0 
• 2-3% warm-koud 
• Correcte margeverdeling in de keten  

 
 

 



Ketenoverleg  

• Promotie rundvlees: 
• Meer inzetten op storytelling + goesting 
• BE rundvlees en BWB heeft troeven om op te boksen tegen negatieve perceptie: 

• Groei – efficiëntie 
• Hoog slachtrendement 
• Mals - mager vlees 
• Lagere CO2 voetafdruk (BWB vlees: 21,9 CO2eq/kg vlees, Iers: 34 CO2eq/kg vlees,   
                                               Braziliaans: 43 CO2eq/kg vlees) 
• Huisvesting op stro, weidegang zoogkoeien 

• Export rundvlees 
• Opzet: BE-rundvlees afzetten in het buitenland onder 1 naam/label dat staat voor: 

• Geen versnippering (bv. Waals, Vlaams rundvlees) 
• Kwaliteit op maat 
• Knowhow/vakmanschap in productie 
• Diversiteit (van reforme koeien tot BWB) 

 

 
 
 



Ketenoverleg  

• Voorbeeld promotie 
• week steak-friet  

(met 5- 10% verhoogde verkoop in winkels) 
 

• Effecten promotie en export  

         middellange termijn 

 

• Horeca: ligt nog potentieel 
 



BGA Wit blauw  
(beschermde geografische aanduiding) 

• Start discussies 2011 
• Vereniging BGA witblauw opgericht  

• Lastenboek uitgewerkt 

• Aanvraagdossier uitgewerkt 

• Begin november 2017: indiening aanvraagdossier naar EU 

• Goedkeuring?? 
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Doelstellingen BGA-erkenning 

• Verbeteren van de herkenbaarheid en onderscheidbaarheid van BWB-
rundvlees 

• Stimulerende maatregelen om voldoende grote populatie zuivere 
BWB in stand te houden 

• Naar voor schuiven van concept ‘lokale productie’ in het kader van 
duurzaamheidsoverwegingen 

• Landbouwers helpen karkaskwaliteit te verbeteren en een homogeen 
product aan te bieden 

• Erkenning voor de historische stielkennis 

• Motivatie gekoppelde steun zoogkoeien 

13 



Specificaties BWB-rundvlees 

TYPISCHE KENMERKEN WITBLAUW 

• Zachtheid, malsheid vlees 

• Laag gehalte intermusculair vet  mager 

RAS 

• Hoge voederefficiëntie 

• Hoog slachtrendement 

• Lage CO2-voetafdruk 

14 



BGA lastenboek  

GEOGRAFISCHE AFBAKENING 

Geboren, opgefokt, vetgemest en geslacht + versneden 
binnen de Belgische landsgrenzen 

 

RETRACEERBAARHEID  

• Basis = SANITEL 

• Certificatie van bedrijven  CODIPLAN lastenboek + 
bijkomende BGA-eisen 

• Certificatie van dieren  CRV, AWE, stamboeken 
   “genetische stempel” 
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BGA lastenboek 
SLACHTKARAKTERISTIEKEN INDIVIDUELE DIEREN 
                                           stieren                                koeien 

Leeftijd slachting             16 – 24 maand               max.78 maand 
                                                                               (minstens 1 x gekalfd)        
Karkasgewicht (kg)                >380                                >400 
Indelingsconformatie               S                                    S of E 
Vetbedekking                          2 of 3                             Max. 3 
Slachtrendement      >= 65%  >= 60% 
Versnijdingsrendement      >= 80%  >= 75% 
pH          <6                       <6  
 

 
Aankopen beperken in 1-1 relatie (2 namen op Sanitelpaspoort) 

*  aankoop stieren voor leeftijd van 14 maand 
*  minimale verblijfsperiode na aankoop:     

  stieren: 180 dagen (6 maand) 
  koeien: 75 dagen 
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BGA lastenboek  

VOORWAARDEN RASZUIVERHEID 
• Individuele dieren 

• Geboorteregistratie (registratie of stamboek) 

• 75% witblauw bloedvoering 

• 3 jaar na startdatum 87% bloedvoering 

• Aanwezigheid raskleuren: wit/blauw/zwart of combinaties 

• Gebruikte dekstieren 
• Ofwel ingeschreven in stamboek 

• Ofwel geboorteregistratie en ouders van stier zijn ingeschreven 

in stamboek (bijkomend: bevestiging herkomst via DNA-analyse) 
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BGA lastenboek   

ALGEMENE VOORWAARDEN 

• beschikbaarheid strooisel (geen ligmatten, behalve voor vrouwelijke 
dieren) 

• minimale beschikbare oppervlakte /dier + voldoende verluchting  

• dieren niet aanbinden (uitz. in herstel, opvolging of quarantaine) 

• normen in rantsoenen  

• Regionale ruwvoer en deel van krachtvoerproductie  

• weidegang voor vrouwelijke dieren 

• aandacht inteeltproblematiek/ aandacht genetische afwijkingen 

• bestrijdingsplan schurft 

 
  

 



Voordelen BGA 

• Opzet is een potentiële hogere valorisatie van het BWB vlees met 
terugkoppeling tot bij de veehouder  
 

• Streven naar een beter conformatie en meer uniforme dieren met 
voldoende rendement 
 

• Uitspelen in promotie 
 

 
 



Uitdagingen/conclusies 

Bedrijfsniveau 

• Economisch blijven overleven 
• Aandacht voor kostprijs 

• Meten is weten (groei, …) 

• Samenwerken loont 

• Sectorniveau  
• Verdere inzet op meer transparantie 

• Samenwerking in afzet: mogelijkheden producentenorganisatie 


