
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij behartigen uw belangen op sectorniveau! 

 

 

 

 

 

FEBEV 
10 jaar toonaangevend speler 

in de Belgische vleessector 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nvPJwy-krlTXwM&tbnid=2tHXjHI7CDd2UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=9820&ei=PKWiU9nyHMiO4gTu7oHIAg&psig=AFQjCNEYGFDOSsOyZ-qAFuPWfqbwu8CjJA&ust=1403254443126650
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De vleessector: 
de belangrijkste sector 

in de Belgische voedingsindustrie 
 

 

 
 

   
 

 
Bron:  Eurostat en VLAM (2013) met bewerkingen FEBEV 
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Aandeel vleessectoronderdelen in 
de Belgische vleesuitvoer (in ton) 2013

Varkensvlees

Rund- en kalfsvlees
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Paardenvlees

Schapen- en geitenvlees

Slachtafval

Ander vlees

Vleeswaren

35%

15%18%

2%

2%

4%

4%

20%

Aandeel vleessectoronderdelen in de Belgische 

vleesuitvoer in €1.000 in 2013

Varkensvlees

Rund- en kalfsvlees

Kippenvlees

Paardenvlees

Schapen- en geitenvlees

Slachtafval

Ander vlees

Vleeswaren

 
De vleessector speelt zowel op 
nationaal als op internationaal vlak 
een vooraanstaande en actieve rol. 
De Belgische vleesproducenten 
exporteren elk jaar ongeveer 
730.000 ton varkensvlees en 
140.000 ton rund- en kalfsvlees. Dit 
is respectievelijk ruim de helft en 
één derde van de productie en 
omvat bijna 4 miljard euro in 2013 
en betekent een forse toename 
(32%) ten opzichte van 2006. 
Daarmee behoort België tot de top 
van Europa. 

 

 

Varkensvlees is de belangrijkste 
subsector in termen van uitvoer. 
Met 35% van de totale uitvoer van 
de vleessector in 2013 neemt de 
deelsector varkensvlees het 
grootste deel van de Belgische 
vleesuitvoer voor zijn rekening. 

 

Vlees staat steeds hoog op de 
boodschappenlijst van de Belg die zijn 
voorkeur geeft aan de vleesmengelingen 
(36.6% van het aangekochte volume is vers 
vlees); varkensvlees (29.5%), rundvlees 
(25.5%), kalfsvlees (3.8%). De 
overeenkomstige sectoronderdelen 
vertegenwoordigen hoofdzakelijk de 
Belgische vleesindustrie, die wordt 
gekenmerkt door efficiëntie, moderniteit en 
flexibiliteit.  

 
  
 

Trends en ontwikkelingen 

in de Belgische 

vleessector 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RVwsy-YBkS0fuM&tbnid=r0LBKQ0F1zO1XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1625540/2013/05/02/Crisis-doet-ons-minder-vlees-en-gevogelte-eten.dhtml&ei=yqaiU563Bqv74QT_poDQCw&psig=AFQjCNHSMRWESS-LuDP1VCw1WKXZgNhvew&ust=1403254826660945
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Aantal slachtingen in België (koppen) 

  
 Bron: FEBEV 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: FEBEV 

 

  
Bron: FEBEV 

 -
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Runderen

Kalveren
Schapen

Paarden

11 945 329 

480 012 
328 066 121 265 8 800 

11 820 555 

344 559 
109 841 

17 523 8 660 

vleessector FEBEV

23%

59%

18%

FEBEV leden: sectoronderdelen 
slachthuizen uitsijderijen verwerkingen

6%

74%

20%

FEBEV leden: in regio's

BRUSSEL VLAANDEREN WALLONIË

 

De vleessector is gekenmerkt 
door een sterke 
productiviteitsgroei. Het aantal 
slachtingen bereikt 12.884.000 
koppen in 2013.  
  

FEBEV vertegenwoordigt 95.5% van de Belgische vleessector 

en 99% van alle ondernemingen in de varkenssubsector! 

 
Net zoals de Belgische vleessector als 
het geheel zijn FEBEV-leden 
voornamelijk de ondernemingen die 
actief zijn op het gebied van de 
exploitatie van slachthuizen, 
uitsnijderijen en verwerking van vlees. 

 

FEBEV telt een 160-tal leden uit het 
Vlaams, Waals en Brussels gewest en 
is op die manier de federale 
vertegenwoordiger van de vleessector. 
 

Het beeld van de FEBEV-
sectoractiviteiten komt in grote lijnen 
overeen met de Belgische vleessector. 
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Uitvoerprestaties van de Belgische vleessector: 

evolutie en voornaamste bestemmingen 

 

 

 
Bron: FOD economie 2013 
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EU27 Extra EU27 Intra Nederlands Duitsland Frankrijk

Het marktaandeel van de belangrijkste Belgische 
uitvoerbestemmingen in de totale uitvoer

FEBEV 
 is het grootste bedrijfsondersteunende initiatief, 

dat werd opgericht in 2004  

in de Belgische vleessector 

 
Het doel van FEBEV is een brug te 

bouwen tussen de Belgische slachthuizen 
en uitsnijderijen en diverse stakeholders die 
invloed hebben op de bedrijfsvoering in de 
vleessector, o.a. milieuorganisaties, 
wetenschappelijke centra, verzekeringen, 
voedselveiligheidsdiensten, sociale 
fondsen. 

 

De strategie van FEBEV zorgt voor een 

betere toegang tot sectorspecifieke informatie en 
een intensiever gebruik ervan door de leden. De 
informatie heeft vooral betrekking op technische 
ontwikkelingen op het gebied van producten en 
processen, marktgegevens en andere 
economische, juridische en strategische belangen 
in de vleessector. 

FEBEV streeft naar verbetering van de 
Belgische exportprestaties door haar  

leden-vleesexporteurs te helpen  
hun managementvaardigheden te vergroten! 

 

92% van de uitvoer van de totale 
Belgische vleessector is bestemd voor 
landen binnen de EU. De voornaamste 
uitvoerbestemmingen zijn Nederland, 

Duitsland en Frankrijk met een aandeel 
van respectievelijk 22%, 21% en 18% 

in de totale uitvoer. 

 

FEBEV speelt een essentiële rol in de verbetering van het klimaat waarin de leden hun 
activiteiten ontwikkelen. FEBEV verstrekt op efficiënte wijze informatie en advies aan haar leden 
en speelt daardoor een doorslaggevende rol bij hun prestaties en hun succes. 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=diWt4V_xtigzHM&tbnid=Qc8Ivkaww67NbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madeinlimburg.be/nieuws/limburg-trekt-minste-buitenlandse-investeerders-aan/attachment/belgie%CC%88-export/&ei=HjKsU-zEIKP_4QS27oDwBw&bvm=bv.69837884,d.ZGU&psig=AFQjCNGfN2c4i9xFzPs0kPQFVQ1pUfnHmg&ust=1403880346409561
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Bron: VLAM 2013 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De export van Belgisch varkensvlees 
naar niet-Europese landen kent een 
groei van 6,3 procent en bedraagt in 
2013 in totaal ongeveer 95.000 ton, 
waarvan 35% naar Rusland als de 
belangrijkste handelspartner van België 
en van de EU-27-lidstaten. 
De volgende niet-Europese 
bestemmingen in deze rangschikking 
zijn China, de Filippijnen en Zuid-Korea. 
Gelet op de BSE-crisis importeerden 
vele Aziatische landen (China, Korea en 
Japan) geen rundvlees meer uit de EU. 
Het is belangrijk om groeimarkten in 
deze landen buiten de EU te 
bevorderen. 
 

Voor bepaalde niet EU-landen als Rusland en China is een 

erkenning/toelating/registratie voor het intracommunautair handelsverkeer niet 

voldoende. Voor deze landen is er een bijkomende exporterkenning nodig.  

 

 

 
FEBEV volgt uw dossier voor exporterkenning op van 
aanvraag tot voldoening aan de toelatingsvoorwaarden van 

het derde land (ook in geval van gesloten lijst). 

Gesloten lijst  
per product/productgroep en per 
derde land dat het systeem van 

exporterkenningen hanteert: 
 

 
Na 5 jaar onderhandelen en lobbyen door 
FEBEV in nauwe samenwerking met het 
FAVV over China-dossiers zijn er Belgische 
bedrijven in de running om te mogen 
uitvoeren naar China. De volgende 
protocollen met de Chinese overheid 
vertonen een positieve evolutie: 
 

 Protocol “Born and Raised” (2010-
2011)  

 Protocol voor eetbaar slachtafval  
 “Specific infrastructure 
requirements and monitoring plan 
for edible slaughter products for 
export to China” (2007-2013) 

 
 

 Australië   → varkensvlees 
  Canada   → varkensvlees 
  China   → varkensvlees 
  Japan   → varkensvlees 
  Maleisië   → varkensvlees  

→ rundvlees 
  Rusland   → varkensvlees 

     → rundvlees 
           → paardenvlees 
  Singapore → varkensvlees 
  Vietnam   → varkensvlees 
  Zuid-Afrika → varkensvlees  

         → rundvlees 
  Zuid-Korea  → varkensvlees 
 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YKnAzMi7gXPorM&tbnid=VhUccq0QqTVPQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imaginetravel.be/nl-be/informatie-land/china.htm&ei=7--7U_qVOozG7Aa80oGwCQ&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=91.182.94.153&ts=1404825349990928&auth=42rth4eyhewwvw7u6jbdky7b7gqon2es&rndm=0.08312011262641916&v6s=2&v6t=237530&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNHuF-AuSX9EbmGCAiU8fJ50-0DfpQ&ust=1404911916395223
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RFupQWfgjgEF-M&tbnid=VO5l4BAOo1WDVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wereldreisgids.nl/rusland/&ei=nPC7U9TMJoHA7AbmqICICg&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNE7j6ylg2Vva4KD9WyDNLydCFVk_w&ust=1404912152238514
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• Opvolging en handhaving sectorwetgeving

2000

•Wet 4-2-2000 Wet houdende oprichting van het FAVV

•Verordening  1760/2000 - Oorsprongsetikettering runderen

2001
•Verordening 999/2001 - BSE

2002
•Verordening  178/2002 - General Food Law - oprichting Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

2003
•K.B. autocontrole

2004
•Hygiëne Package

2005
•Verordening 1/2005 bescherming van dieren tijdens het vervoer

2008
•Validatie Sectorgids Febev

2009

•Verordening EG nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden

• →van toepassing sinds 1/1/2013

2011

•Verordening 1169/2011 - Food Chain Information to Consumer

• →Van toepassing vanaf december 2014

2013

•Modernisatie varkensinspectie - visuele keuring - gecontroleerde huisvesting - focus op pathogene 
van toepassing vanaf juni 2014

•Oorsprongsetikettering voor varkens, pluimvee, schapen en geiten vlees

• → van toepassing vanaf april 2015

2014

•Visuele keuring bij varkens - gecontroleerde huisvesting - focus op pathogene

•Revisie Hygiene package

•Revisie General Food Law ( financiering van de inspectie)

2015

•Oorsprongsetikettering voor varkens, pluimvee, schapen en geiten vlees (april)

•Implementatie - Oorsprongsetikettering voor vlees als ingrediënt, andere vlees, melk en 
producten, unprocessed food, single ingrediënt producten 

2016

2017

•Nieuwe General Food Law (financiering van de inspectie)

 

Sinds 2004 was er een reeks heel 
specifieke seminars en opleidingen 
georganiseerd door FEBEV voor 
haar leden om bepaalde aspecten 
van de veranderende wetgeving in 
de Belgische vleessector toe te 
lichten. 
 

 

FEBEV 
 volgt de aanpassing van de Europese, nationale en regionale wetgeving 

 anticipeert de gevolgen voor de sector  

 informeert de betrokken partijen, de commissie en een aantal ad hoc werkgroepen via 
FEBEV nieuwsbrieven. 

Met de feedback van FEBEV leden kunnen de overheden (FAVV, FOD, Kabinetten) en andere 
spelers van de keten (Agrofront, Fevia, Comeos, UECBV) rekening houden met de noden van de 
vleessector. 

 

 

FEBEV verleent uiteenlopende diensten, die 
hoofdzakelijk betrekking hebben op voorlichting en 
advisering van haar leden! 
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Netwerkbenadering in de Belgische vleessector  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FEBEV

LEDEN
Slachthuizen
Uitsnijderijen
Verwerkingsbedrijven
Groothandelaars
Koelhuizen

Overheidsdiensten
FAVV
FOD Volksgezondheid
FOD Economie
Regionale overheden
Kabinetten bevoegde 
ministers

Stakeholders
Labo's
Chemische
fabrikanten
Verzekeringen
Sponsors

Sociale 
Fondsen
Viafonds
ONSS

EXPORT 
begeleiding

FIT
BMO
AWEX
QS

Ketenoverleg
Agrofront - boerenorganisatie
Fevia - agrovoedingsbedrijven
Comeos – distributie

Interprofessionele 
organisaties 

IVB
VLAM
APAQ W

Beroepsfederaties
•Fevia
•VIP – BVK (PBK)
•Fenavian
•Agrofront – ABS-FWA-BB
•Bemefa
•Comeos
•Unizo
•Vlam
•FVBW
•Fugea
•FNCBV - VVV
•Landsbond der 
Beenhouwers

•…

EU-afdelingen en 
diensten

•UECBV

•Commissie

•Veterinary issues

Organisatie FEBEV
•RVB - Bureau FEBEV
•RVB Varkenskolom
•RVB Runderenskolom
•Commissie varken
•Commissie runderen
•Technische commissie -
Ad hoc WG

De toenemende behoefte aan interorganisationele structuren in de Belgische Vleessector ontstaat 

als het resultaat als het resultaat van intensieve samenwerking tussen verschillende partijen zoals 

slachthuizen, uitsnijderijen, wetenschappelijke centra, sociale fondsen, beroepsfederaties en 

diverse overheidsdiensten om toegang te krijgen tot informatie, gebruiken en delen van externe 

kennis en middelen, het ontwikkelen van innovatie en bijgevolg het bereiken van duurzame 

economische groei in de sector.  

FEBEV vormt het grootste sectorspecifieke netwerk 

in de Belgische vleesindustrie! 
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AGROfront

Fevia

Comeos

Klant

 
FEBEV is ook de belangrijkste speler bij 
het ketenoverleg in de Belgische 

voedingsindustrie! 

Boerenbond 

FWA 

ABS 

Beroeps 

federaties 

 

FEBEV 

Carrefour   

 
Delhaize 

Colruyt 

Febev
PLUS 

Rund 
 Autocontrole 

 International standard (BRC, IFS…) 
 Traceerbaarheid  
 Centraal registratiesysteem 

 Monitoring Residu en contaminanten 

 Kwaliteit 
 Bovenwettelike extra eisen  
 Dierenwelzijn 

 Opvolging transport 
 Marktoegang voor Belgische 

distributie 

 

FebevPLUS Varken 
 Autocontrole 

 International standard (BRC, IFS…) 

 Traceerbaarheid  

 Centraal registratiesysteem 

 Monitoring Residu en 

contaminanten 

 Kwaliteit 

 Bovenwettelijke extra eisen 

 Dierenwelzijn 

 Opvolging transport 

 Feedback veehouder 

 Marktoegang QS-klanten 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AKm6RhiVfevekM&tbnid=v0K1eudFINjMpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1279603/2011/06/16/Verdacht-hamburgervlees-Rijsel-kwam-niet-uit-Belgie.dhtml&ei=BEKtU5aGK6jj4QT6o4C4CA&bvm=bv.69837884,d.bGE&psig=AFQjCNGFcEaShEQP3moW5mRQ9d4py_OY6w&ust=1403949916168354
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.varkensstamboek.be/images/phMeting2.jpg&imgrefurl=http://www.varkensstamboek.be/NL/fok-vleeskwaliteit.asp&h=160&w=240&tbnid=QlcNHV2VO1kohM:&zoom=1&docid=rLuefHM8hQTF_M&ei=iB-jU4WrMYye7AbfgIGACQ&tbm=isch&ved=0CBoQMygSMBI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=6373&page=7&start=103&ndsp=17
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.varkensstamboek.be/images/phMeting.jpg&imgrefurl=http://www.varkensstamboek.be/NL/fok-vleeskwaliteit.asp&h=160&w=240&tbnid=tNZHzuiZe3Jh8M:&zoom=1&docid=rLuefHM8hQTF_M&ei=MSCjU7LIIrLY7Aa3zIHoCw&tbm=isch&ved=0CDYQMyguMC44rAI&iact=rc&uact=3&dur=714&page=19&start=335&ndsp=16
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BDFY5fcAcpzYSM&tbnid=mJnF8rTfnHh0zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.outofhome-shops.nl/14032/deka-deen-en-vomar-verrast-door-vleesfraude&ei=xiCrU_-rBYSaO67ngdAO&bvm=bv.69620078,d.ZGU&psig=AFQjCNHlwaGR8CtJlJOsfOaa9LTlDDftqg&ust=1403810330456876
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=43sR1zNSv_J_DM&tbnid=l0A80OW-pinpBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.transfoodservice.com/ru/category/mjasnye-i-rybnye-prodykty&ei=2k-tU46pJIyL4gS6koHADg&bvm=bv.69837884,d.bGE&psig=AFQjCNFNhulxSIE3rzitxxWfyiNrZ-SmQQ&ust=1403953239282970
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Monitoring Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FEBEV 
Monitoring 

Plan

Plan  EU
Systematische 

analyses / week

Microbio
Plan 

Belpork
500 analyses

Residuen

Varkens

Plan BeRu
4400 analyses

14 parameters 

Microbio

& residuenPlan 
Belbeef
1200 analyses
Residuen & 

contaminanten
22 parameters

Runderen

Plan 
China

3 parameters

microbio

Slachtproduct

Varkens

Plan Ru
7000 analyses

Residuen & 
contaminanten

22 parameters

 

FEBEV Monitoring Plan heeft tot doel om de opdrachtgever inzicht te geven 

in de kwaliteit van de te realiseren vleesproducten en diensten in de sector. 

FEBEV Monitoring Plan wordt voor volgende aandachtsgebieden vastgelegd: 

 Monitoring EU individuele controle van de bedrijven (karkassen in het slachthuis, gehakt en 

vleesbereidingen) 

 Monitoring Rusland (voor varkensvlees, rundvlees, paardenvlees, gevogelte en charcuterie) 

 Monitoring BeRU (voor alle BeRU-leden)  

 Monitoring Belpork (voor varkens bestemd voor de QS en Certus-klanten) 

 Monitoring Belbeef (voor runderen bestemd voor Belgische verdelers zoals Carrefour, 

Delhaize en Colruyt ) 

 Monitoring China (bijkomende monitoring van rood en wit orgaanvlees en varkenskoppen)  
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De Belgische vleessector  

is de grootste sector  

van de voedingsindustrie  

in termen van tewerkstelling. 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Technisch Verslag van de CRB, RZS met bewerkingen FEBEV  

 
 Bron: Technisch Verslag van de CRB,  

SBS gegevens met bewerkingen FEBEV  

 

 

 

 

 

100 102,6 105,7 109,8 110,2 113,5

100 101,8 103,8 109,1 109,5 113,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolutie van loonkosten in de Belgische 
vleessector 2006-2011 (2006=100) 

voedingsindustrie vleessector

100 94,1 95,8 92,8 98,8

100 101,6 102,8 104,1 110,9

100 108 107,3 112,1 112,2

100 114,1 111,9 102,2 108,4
100 93,6 94,5 99,2 96,2

2006 2007 2008 2009 2010

Sociaal-economische prestaties van 
de Belgische vleessector 

(2006-2010)

Loonaandeel
Winstaandeel
Waardeproduductiviteit van arbeid
Toegevoegde waarde (nominaal)
Gewerkte uren (werknemers)

Volgens de Rijksdienst van Sociale 
Zekerheid stegen in de vleessector de 
loonkosten per gewerkt uur van 2007 
tot 2011 met 13.2%. Dit vertoont een 
gelijke evolutie met de 
voedingsindustrie in geheel. 

 

 

De strategie van de vleessector is 
gericht op verlaging van de hoge 
loonkosten en stijging van 
productiviteit.  

 

 

 

 

 

  Het opvallende is dat de lage uurloonkosten 

in de Duitse vleessector zorgen voor grote 

concurrentiële nadelen ten opzichte van de 

Belgische slachthuizen en uitsnijderijen. In Duitse 

vleesverwerkende bedrijven een arbeider werkt 

soms tot 60 uur per week tegen nauwelijks 3 EUR 

per uur tegenover 11.60 EUR per uur in België. Het 

akkoord in de Duitse vleesindustrie (september 

2013) over een minimumuurloon van 8.5 EUR 

verkleint de loonhandicap van de Belgische 

vleessector ten opzichte van de Duitse en bijgevolg 

bevordert de concurrentiepositie van ons land. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oKzp46Uk1ng7EM&tbnid=WR510vle3Q4JnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.russobras.com/media-publications-017.php&ei=TZS2U7zxKfSw7Aa8x4GgCw&psig=AFQjCNFcB1NjPOUo5hVkyeefMUcLkazz0Q&ust=1404560839447361
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-FZkudum6MeujM&tbnid=HNhaLU-wkcuZjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vilt.be/Vande_Lanotte_wil_laaggeschoolde_handenarbeid_redden&ei=hcSyU87pH5KN4gT3koGgCA&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNFGqqc-vFvQHEM3h4xUAyMMuDMpMg&ust=1404311021432471
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Opstart van een systeem om de gevolgen 

van hoofdelijke aansprakelijkheid voor 

onderaanneming in slachthuizen, 

uitsnijderijen, vlees(bereidings)producenten 

te beperken(2014). 

 

Loonontwikkeling en tewerkstellingsmaatregelen 

om het Activa-plan en de toepassing ervan in de 

vleessector te versterken met als doel de strijd 

tegen de jeugdwerkloosheid en het 

concurrentievermogen van de Belgische 

vleessector veilig te stellen (2013).  

 

 

FEBEV zet enkele concrete 

stappen voor Tewerkstelling en 

Arbeid in de vleessector: 

Als resultaat van het lobbywerk van FEBEV 

heeft de federale regering in april 2013 de 

beleidsmaatregelen goedgekeurd om de 

loonkosten te verlagen voor de risicogroep van 

jonge werklozen.  

De overheidstegemoetkoming in de sociale 

lasten en de gedeeltelijke meeneembaarheid 

van de werklozenuitkering laten toe de loonkost 

van deze categorie werkzoekenden verlagen 

met 25% (van ongeveer 40.000 euro naar 

30.000 euro loonkost per jaar per aangeworven 

werkzoekende). 

Deelnamevoorwaarden jonge werklozen: 

 jonger zijn dan 27 jaar 

 minstens 12 maanden ingeschreven zijn 

als niet-werkend werkzoekende in de laatste 

18 maanden bewijzen 

geen diploma /getuigschrift hoger secundair 

onderwijs bezitten. 

 

 

De slachthuizen, uitsnijderijen, 

vlees(bereidings)producenten moeten 

zichzelf melden als opdrachtgever EN als 

aannemer-aangever wanneer ze een beroep 

doen op onderaanneming. 

Categorieën onderaannemers:  

 de onderaannemers die hen factureren 

 eventueel de sub-onderaannemers, dus 

de onderaannemers van hun 

onderaannemers 

 de zelfstandigen 

 de uitzendkantoren die personeel ter 

beschikking stellen voor de geviseerde 

activiteiten 

 

 Soorten Activiteiten: 

 het uitvoeren in hun werkplaats(en) van 

slachten, uitbenen, verpakken enz.  

 het uitvoeren van transport voor hun 

rekening 

 

 

 

FEBEV heeft veel aandacht voor  

Tewerkstelling en Arbeid in de vleessector en stemt haar 

activiteiten af op de federale regelgeving  

en met de andere Belgische instellingen. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_TzXZXTtJjp5jM&tbnid=CDWxL3ePW82UWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flanderstoday.eu/current-affairs/work-cheques-could-relieve-youth-unemployment-says-minister&ei=1j28U9bXDsip4gSp9ICICg&psig=AFQjCNH3mfG9Upf4JF0cyNSxKP8738KQkA&ust=1404931718662688
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_TzXZXTtJjp5jM&tbnid=CDWxL3ePW82UWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/economie/1.1559313&ei=PT28U5C3HqGI4gTxh4CgBQ&psig=AFQjCNH3mfG9Upf4JF0cyNSxKP8738KQkA&ust=1404931718662688
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