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De waarde van

(eetbaar) slachtafval
De rundvleesproductie beperkt zich niet alleen
tot het produceren van rundvlees. De slacht
levert ook tal van bijproducten op die tot waarde kunnen worden gebracht, hetzij voor de
humane consumptie, hetzij voor de dierenvoeding, hetzij voor de (farmaceutische) industrie.
TEKST GUY NANTIER

H

et slachten van een rund levert niet alleen
vlees, maar ook tal van bĳproducten op, het
zogenaamde vĳfde kwartier. Zo behoren de
lever, de milt en de nieren tot het vĳfde kwartier.
Andere bĳproducten die ook tot het vĳfde kwartier
worden gerekend, zĳn het bloed, de huid, het onderste deel van de ledematen, de kop, de hersenen, de
konen (wangen), de overige organen van de buikholte (pens/maag-darmpakket) en de borstholte (hart,
longen, de ‘zwezerik’ bĳ het kalf). Veel dieren worden in België onder aanbiedingsvorm 2 geslacht:
in voorkomend geval vallen ook staart en longhaas
eveneens onder het vĳfde kwartier.

De belangrijkste bijproducten
De belangrĳkste bĳproducten van de slacht vindt u
in tabel 1. Sommige bĳproducten worden uit voorzorg vernietigd, omdat ze mogelĳk een risico kunnen
vormen voor de volksgezondheid (zie kolom opmerkingen in tabel 1). Dat is bĳ wet geregeld in de Europese Verordening dierlĳke bĳproducten (Verordening
(EG) nr. 1069/2009). De verordening kent drie categorieën: categorie 1-materiaal (C1) heeft verhoudingsgewĳs het hoogste risico, categorie 3-materiaal (C3)
het laagste. Per categorie zĳn er voorschriften over
hoe het materiaal moet worden vernietigd of kan
worden verwerkt of gebruikt.
De rendementen of het percentage van het levend
gewicht in tabel 1 zĳn afkomstig van koeien met een
gemiddeld levend gewicht van 690,58 kg in het
proefslachthuis van UGent. De verschillende fracties
werden gewogen met een spreiding in verschillende
conformatieklassen, gaande van O+ tot S en vetgraad
1 tot 3+.

De eetbare, niet-karkasdelen
Wat de waarde in euro’s betreft in tabel 1: de schaalgrootte is een serieuze factor in het vermarkten van
het vĳfde kwartier. Wanneer de waarde een negatief
getal aanneemt, betekent dit een kostenpost voor de
slachter.
Voor de karkasverwaarding en in het bĳzonder de
export zĳn vooral de eetbare bĳproducten van belang. De Belgische markt absorbeert dit orgaanvlees
bĳna niet. In tabel 2 staan de eetbare bĳproducten
die België exporteerde in 2019 (bron: BMO, VLAM).
Het betreft 40.917 ton met een handelswaarde van
47.839.919 euro. Als percentage van de karkasprĳs
bedraagt de opbrengst op de afvallen niet meer dan
1 procent (op groothandelsniveau). l
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Tabel 1 – Waardebepaling van het vijfde kwartier van het rund (bron: Cel Begeleiding Karkasclassificatie van UGent)

gedeelte

% van levend
gewicht

kop
oren
tong
poten
huid lichaam (per stuk)

2,21
0,16
0,57
1,46
4,27

huid kop
blaas
longen en hart
lever
nieren
milt
gal
uier

0,61
0,05
1,39
0,86
0,16
0,12
0,06
0,49

pens en netmaag
boek- en lebmaag (pakket)
darmen
bloed
staart
longhaas
vetdepots
pens-/darminhoud
dunne fractie
vaste fractie samen
met ongeboren mest

1,34
0,96
2,13
4,04
0,40
0,40
3,86

waarde
(€/kg) opmerking
+0,20
–0,09
+2,80
0
–0,20 tot
+8,00

in kleinere slachthuizen heeft de kop geen waarde
destructie als C2 (90 euro/ton)

gratis ophaling in geval van petfood (destructie als C3), anders kleine bijdrage betalen
grote slachthuizen: 5 euro/stuk voor koe en 8 euro/stuk voor stier
middelgrote slachthuizen: vers opgehaald 0,2 euro/stuk betalen
kleine slachthuizen: ingezouten 1 x per maand gratis ophalen
–0,09 destructie als C2 (90 euro/ton) indien apart, maar kan ook aan resthuid blijven (zie hierboven)
–0,09 destructie als C2 (90 euro/ton)
+0,20
+0,30
+0,10
–0,09 destructie als C1 (90 euro/ton)
–0,09 destructie als C2 (90 euro/ton)
0 gratis ophalen in geval van petfood (destructie als C3), soms als humane voeding voor
0,6 euro/kg (enkel op vraag)
+0,20 dit is de waarde van de pens
+3,00 een pakket bestaat uit net-, boek- en lebmaag (opgekuist)
–0,09 destructie als C2 (90 euro/ton)
–0,055 destructie (55 euro/ton), soms gedeeltelijk gratis voor humane voeding mits juiste installatie
+4,30 0,4 is een vaste factor opgelegd door de EU
+4,50 0,4 is een vaste factor opgelegd door de EU
+0,20 voornamelijk opkuisvet, andere depots: hartvet, niervet, borstvet, vette nekaders, bekkenvet, maagvet en darmvet
–0,09 destructie als C2 (90 euro/ton)
–0,02 destructie (20 euro/ton) in geval van lokale vergisting, anders destructie als C2 (90 euro/ton)

Tabel 2 – Belgische export van bijproducten uit de runderslachtingen (bron: Belgian Meat Office, VLAM)

totaal vers en bevroren (naar EU én derde landen)
lever
tong
longhaasjes en omlopen
andere bijproducten
andere bijproducten voor de vervaardiging van farmaceutische producten

gewicht in 2019
(ton product)

waarde in 2019
(€)

40.917
3.088
79
243
37.382
126

47.839.919
1.797.880
222.708
708.880
44.958.355
152.096
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