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Factsheet uit de portfolio van de directie Industrie en Handel versie januari 2008

Nederland is concurrerend op het gebied van de productie en export van vlees.
Maar de keten staat ook onder druk. Import van vlees uit onder andere Brazilië,
Thailand, enz. dwingt bedrijven op zoek te gaan naar niches in de markt.
Met name op het gebied van versproducten is winst te behalen. Samenwerking
en innovaties versterken de concurrentiepositie van de keten. De directie Industrie
en Handel (I&H) stimuleert de vleesketen te ondernemen volgens de actuele
(inter)nationale handelsnormen. I&H kent de keten, signaleert en agendeert
relevante ontwikkelingen en onderhoudt een uitgebreid netwerk.
De keten
De vleesketen reikt van diervoeder, genetica/fokkerijen, vermeerderaars,
broederijen (pluimvee), productiebedrijven en slachterijen tot verwerkende
industrie, retail en handelsbedrijven. Bepalend voor de keten zijn de varkensvlees-,
rund- en kalfsvlees- en pluimveevleessector (incl. eieren), die qua structuur en
ketenvorming onderling sterk verschillen. Wat de sectoren gemeen hebben is de
intensieve samenwerking binnen de keten en aandacht voor kwaliteit en voedselveiligheid. Een goed voorbeeld is het IKB-systeem dat de Productschappen Vee,
Vlees en Eieren (PVE) hebben ontwikkeld. Controle en uitvoer is in handen
gegeven van onafhankelijke organisaties om garanties te geven over de kwaliteit,
herkomst en productie van vlees. Zo’n 90% van de sector neemt deel aan IKB.
Specifieke rol I&H
LNV stimuleert ketensamenwerking. I&H richt zich op het verwerkende traject en
vervult een schakelfunctie tussen de primaire sector en retail. Ook internationale
handelsdimensies hebben de aandacht van I&H.
Innovatiestimulering
I&H richt zich op keteninnovatie, samenwerking in de keten en ondersteuning
bij het oplossen van belemmerende regelgeving. De rol van I&H is doorgaans
faciliterend, soms sturend. Een succesvol voorbeeld is het streekproduct
Heuvellandvarken en de introductie en vermarkting van een traaggroeiend
vleeskuiken (Volwaardkip). Daarnaast stimuleert I&H de keten om samen
afspraken te maken op het gebied van energie.
Bemiddeling
Nederlands vlees kent een wereldwijde afzetmarkt. Maar ook varkens- en
pluimveegenetica uit Nederland behoort tot de top van de wereld. Daarmee
zijn Nederlandse bedrijven spelers van naam op het internationale speelveld.
I&H kan helpen bij het bundelen van kennis en ondersteunt bij het internationaliseren van de ondernemingen. Veterinair Exportbeleid (VEX) draagt bij aan het
opheffen van exportbelemmeringen met landen buiten de Europese Unie.
I&H kan veterinaire markttoegangskwesties in samenwerking met LNV-raden
en de Nederlandse ‘Chief Veterinary Officer’ bespreekbaar maken.
Netwerk
I&H is goed ingevoerd in het netwerk. Regelmatig vindt overleg plaats met de
Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE), het Productschap Diervoeder (PDV),
VWA, Veterinair Informatiepunt (VIP), brancheorganisaties en het bedrijfsleven.
Daarnaast onderhoudt I&H nauwe banden met Wageningen UR, andere LNVdirecties, ministeries, diverse Europese overlegorganen en de LNV-bureaus in
het buitenland.

De keten in steekwoorden
• aandacht voor transparant en
duurzaam ondernemerschap
• innovatief
• schaalvergroting verwerkers
• geografische concentratie
• bedreigingen: milieu, kostprijs
en veterinaire risico’s
• concentratie op vers vlees
• familiebedrijven
• kleine marges
Kerncijfers
• In 2006 bedroeg de bruto eigen
productie van Nederlands vee en
vlees iets minder dan 2,7 miljoen ton.
Er werden 9,2 miljard eieren
geproduceerd.
• De uitvoerwaarde van vee, vlees en
eieren bedroeg in 2006 7,8 miljard euro.
• Nederlanders verbruikten in 2006
gemiddeld 84,5 kg vlees per hoofd
van de bevolking.
Verwante factsheets portfolio I&H
- Bilaterale Economische Samenwerking
(BES)
- Kennis en innovatie
- Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
- Meerjarenafspraken Energie-efficiency
- Multilateraal overleg
- Informatie uitwisseling tussen
overheid en bedrijfsleven
- Veterinair Exportbeleid (VEX)
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