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Belbeef, de nieuwe Belgische basisstandaard voor rundvlees

Opnieuw eenheid in
diversiteit standaarden
In januari werd de aftrap gegeven van de promotiecampagne
van de Belbeef-standaard voor rundvlees. Deze nieuwe basisstandaard brengt opnieuw eenheid in de diverse standaarden en biedt
de consument topkwaliteitsgarantie, van A tot Z.
tekst Guy Nantier
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Belbeef legt met de slogan ‘Belbeef. Gegarandeerd goed gesoigneerd‘
de nadruk op de professionaliteit van de Belbeef-veehouder
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n het verleden waren er in de Belgische
rundvleessector verschillende commerciële lastenboeken (eisenbundels) gangbaar. Boven op de wettelĳke basis had
elke supermarktketen, zoals Colruyt,
Carrefour, of Delhaize, zo zĳn eigen,
speciﬁeke eisen voor markttoegang. Een
vleesveehouder die aan risicospreiding
wilde doen door zĳn productie bĳ verschillende retailers neer te leggen, werd
bĳgevolg geconfronteerd met diverse eisenbundels én bĳhorende controles. Dat
was niet alleen omslachtig werken voor
de vleesveehouder, maar bracht ook extra kosten met zich mee.
Vergelĳkend onderzoek in opdracht van
het Belgisch ketenoverleg rundvlees
bracht aan het licht dat er in negentig
procent van de gestelde eisen sprake van
overlap was. Slechts tien procent van
de criteria was werkelĳk verschillend.
Die negentig procent gemeenschappelĳ-

ke punten vormt nu de basis van de Belbeef-standaard.
De nieuwe commerciële standaard loopt
door alle schakels in de vleesketen: van
voerfabrikanten, veehouders, slachthuizen tot vleesgrossiers in heel België. Op
31 december 2015 waren er al ongeveer
3500 vleesveehouders, 18 slachthuizen
en 27 groothandels gecertiﬁceerd voor
deelname. ‘Zowat alle veehouderĳen
met meer dan tien dieren nemen eraan
deel,’ zegt Belbeef-secretaris Marc Rosiers. Belbeef is de interprofessionele organisatie die de basistandaard gaat beheren en controleren in overleg met alle
schakels in de keten. ’Voor wat de slachthuizen en groothandels betreft is de
deelname rond de 75 procent.’
Centraal in het beheerssysteem is de
centrale database van Belbeef. Marc Rosiers: ‘Die garandeert voor alle deelnemers een directe en volledige tracering
– zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts – van de aangeboden Belbeef-runderkarkassen. Bovendien zorgt het systeem voor een sterke administratieve
vereenvoudiging.’

Voordelen voor veehouders
Bĳzonder aan de nieuwe standaard is
ook dat de retail niet is achtergebleven.
‘Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Lidl,
Match en Spar gaan de Belbeef-standaard

De Belbeef-directie: Marc Rosiers, Christel Buyse, Laurent Gomand, Nathalie De Greve

gebruiken als basis voor hun aankoopbeleid van runderkarkassen,’ geeft Nathalie De Greve van Comeos, de Belgische
federatie voor de handel en diensten,
aan. De Greve is tevens de penningmeester van Belbeef. ‘Ieder retailer behoudt
zĳn autonomie om extra criteria toe te
voegen aan de basisstandaard. De Belbeef-signatuur “guaranteed by Belbeef”
krĳgt wel een plek op de verpakking van
het rundvlees bĳ de supermarktketens.’
Ook zelfstandige slagers kunnen afnemer worden van Belbeef rundvlees.
‘Met de Belbeef-standaard krĳgt de veehouder meer afzetmogelĳkheden in de
markt,’ zegt Christel Buysse. Buysse is
vleesveehoudster in Wallonië en voorzit-

ter van Belbeef. Ze ziet de voordelen van
de nieuwe standaard: ‘De beheers- en
controlekosten zĳn nu transparanter én
lager dan voorheen dankzĳ het groter
aantal runderen in het systeem en de
invoering van een sectoraal bemonsteringsplan, gevalideerd door het voedselagentschap FAVV.’
Voor de promotie van de Belbeef-standaard in de verschillende media wordt
beroep gedaan op VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserĳmarketing) en
zĳn Waalse tegenhanger Apaq-W. Die
samenwerking tussen Vlaanderen en
Wallonië is op zich ook al bĳzonder.
Belbeef is dus gestart onder een uniek
gesternte. l

Op 31 december 2015 waren er al
ongeveer 3500 vleesveehouders
gecertiﬁceerd ‘Belbeef’
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