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1 SCHAPEN 
 

De prijzen voor de zware lammeren blijven hoog. Dit gaat tegen het gebruikelijke prijsverloop in, (want 

normaal zien we een daling na kerstmis). Dit is positief voor de producenten, maar drukt de consumptie 

die licht verzwakt. 

De import is gedaald. In NZ is de productie  geheroriënteerd naar melk, dus export -7.7%.  

De daling in tonnage wordt niet vergezeld van een daling in waarde: vooral de duurdere stukken worden 

blijkbaar geïmporteerd. 

CN+HK zijn op wereldschaal de belangrijkste importeurs,  hun belang is in 2014 nog gestegen. 

De export  is gedaald met 1,3%, voornamelijk te wijten aan verminderde export van levende dieren naar 

N-Afrika of het Midden-Oosten. Belangrijkste bestemmingen voor levende dieren zijn Libië, Jordanië, … .  

De waarde van de export is daarentegen gestegen met meer dan 10%! 

De handelsbalans blijft negatief, maar de afgelopen jaren is de export echt van de grond gekomen. EU is 

zelfs de derde exporteur op de wereldmarkt.  

2 RUNDVLEES 

2.1 Evaluatie van de handelsnormen jonge runderen en kalfsvlees 
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In 2007 werd de Europese regelgeving voor de handelsbenaming van kalfsvlees en vlees van jonge 

runderen ingevoerd, vanaf midden 2008 werden ze van toepassing. De COM was van oordeel dat een 

evaluatie nuttig was. Hierbij werden een aantal thema’s bekeken: 

- Effecten op de markt  
- Kennis bij de consument 
- Effect op de organisatie van de keten van kalfsvlees 
- Voldoet deze regelgeving aan de behoefte van de marktdeelnemers. 
-  

De evaluatie werd in 2014 uitgevoerd door een extern studiebureau.. Recentelijk kwam de studie uit.  

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn: 

De belangrijkste producerende lidstaten zijn FR, NL, IT, BE, D,  en verbruikende FR, IT en D. Voor 

jongrundvlees  is Spang je veruit het belangrijkst. De grootste bedrijven zijn NL, met vestigingen in FR, BE, 

IT en PT. 

Kalfsvleesproductie is gelinkt aan de melksector (toelevering nuchtere kalveren en melkderivaten), de 

productie gebeurd meestal onder contract.  

De communautaire handelsbenaming heeft de hoeveelheid runderen die geslacht worden op <12maanden 

niet noemenswaardig beïnvloed, behalve in ES met een enorme stijging van het aantal slachtingen (te 

wijten aan een stijging van de grondstofprijzen waardoor producenten sneller gaan slachten zijn). In NL 

heeft men een opvallende ontwikkeling gezien van rosé kalfsvlees onder de 8 maand. 

De verdeling van de waarde in de keten is niet beïnvloed, misschien logisch gezien het feit dat de sector 

sterk geïntegreerd is.  

Aanbevelingen: 

- Meer coherentie tussen de categorieën V en Z 
tussen lidstaten, vb in BE en NL met verschillende termen 

- De consument zou nog beter geïnformeerd kunnen zijn 
- Het rapportagesysteem verbeteren, zodat er een beter zicht is hoe de controles verlopen. 
-  

BE:  bedankt voor de studie, en zal ze met belangstelling bekijken. Als in de conclusie gesteld wordt dat er 

amper effect van de regelgeving op de markt vast te stellen moet dat genuanceerd worden. Het initiatief 

voor een Europese handelsbenaming is toendertijd genomen omdat bepaalde lidstaten autonoom bezig 

waren een eigen nationale omschrijving van kalfsvlees te verordenen. Als dat doorgang zou hebben 

gevonden zou de interne markt sterk verstoord geworden zijn. Dat die concurrentieverstoring er niet 

gekomen is, is een grote verdienste van het Europese besluit.  

UK: akkoord met BE. Het huidige systeem is adequaat en ziet momenteel geen reden om iets aan te 

passen. In de UK is er een niche-markt voor ‘rosé veal’.  

 

2.2 Marktsituatie  
 

Zeer lichte stijging van de productie (tonnage geslacht).  

Prijs jonge stieren: vermindering van de volatiliteit, vrij stabiele prijzen in het begin van het jaar. 
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Ossen: prijzen liggen duidelijk hoger, in de buurt van de maximumprijs in 2013, vooral door de hoge 

prijzen in IE en UK. De sterke stijging is wel wat afgeremd.  

Koeien (D3): de prijs herstelt zich, maar zit wel nog onder niveau van 2014. 

Vaarzen (E3): lichte stijging, vgl met 2014. 

Alle categorieën samen: duidelijk stijgende tendens.  

Prijzen voor jongvee: na de daling gevolgd door stabiliteit in 2014 zien wij begin 2015 een duidelijke 

stijging.  

Vleeskalveren: nu stabiele prijzen na de stijging eind 2014.  

Marges: door de stijging van de prijzen eind 2014 zien wij marges boven het gemiddelde..  

Handel: export is voor heel 2014 met bijna 24% gestegen, ondanks het Russisch embargo. Rusland was in 

2014 de belangrijkste bestemming met meer dan 17%. Ook het belang van Hong Kong is sterk gestegen, 

(meer dan verdubbeld). De export naar Turkije is de laatste paar maand van 2014 terug actief geworden, 

en dit voor levende dieren. De Filipijnen komen op als een bescheiden markt. 

Import van rundvlees is met 1% gedaald. Opvallende daling van import uit Uruguay. Sterke stijging van 

import uit Australië en USA. De waarde van de invoer stijgt wel. 

De handelsbalans is na 2 jaren van daling hersteld. 

De prijzen in de USA liggen nu gevoelig hoger dan de EU-prijzen, wat uitzonderlijk is. 
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