Omvang handel in vlees

Vlees is wereldwijd een belangrijk voedingsmiddel. De consumptie van vlees was in 2012 wereldwijd
239 miljoen ton. Verwacht wordt dat de vleesconsumptie groeit naar 315 miljoen ton in 2015.
Nederland staat in de EU op de derde plaats met de uitvoer van vlees, direct na Duitsland en Frankrijk.
Belangrijkste herkomstlanden
rund

35%

Export

Argentinië

schaap

naar 129 landen buiten de EU van vlees dat:
- is geïmporteerd en in Nederland is verwerkt
- in Nederland is geproduceerd

Import

van vlees uit landen buiten de EU

totale waarde:

€ 7.657.005.000,00

NieuwZeeland

31%
16%

totale waarde:

5%
€ 15.773.704.000,00 13%

pluimvee

varken

pluimvee
rund
schaap
overig

de import wordt na
56% van
binnenkomst in Nederland

Brazilië

weer afgezet in andere
EU landen

Vleesproductie in Nederland
Op basis van zelfvoorzieningsgraad

Wat we zelf
opeten

Vlees dat we meer
produceren

7X
2,5X
2X

zoveel
kalfsvlees

zoveel
varkensvlees

zoveel
pluimveevlees

2,5

X

schapen0,8X zoveel
en geitenvlees
0,6X zoveel
rundvlees

Productieketen
in Nederland

Veehouderij

Slachterij

Uitsnijderij

Koel- en
vrieshuis

Handelsbedrijf

Retail

¤

Fraude in de vleeshandel
In Nederland wordt geïmporteerd vlees doorgevoerd naar landen binnen en
buiten de EU of verwerkt voor consumptie in Nederland. Daarnaast produceren Nederlandse bedrijven veel vlees. Bij alle schakels in de keten van de
handel in vlees kan fraude plaatsvinden. Omdat het volume groot is, kan al
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met kleine marges veel winst worden behaald. Bijvoorbeeld door het opwaarderen
van een laagwaardig product als paardenvlees naar een relatief hoogwaardig
product als rundvlees. Ook worden er complexe en internationale bedrijfsstructuren
opgezet om het opsporen van fraude lastig te maken.
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