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De vaststelling dat bedorven en vervuild Braziliaans vlees zonder al te veel controles andere werelddelen, 
Europa en ons land binnen komen schudde de wereld wakker. Het gesjoemel met vlees in een land als Bra-
zilië doet vragen rijzen bij de import van vlees uit andere continenten en uit Zuid-Amerika in het bijzonder. 
Maffiapraktijken zonder voorgaande en op een dermate grote schaal zijn ronduit onaanvaardbaar en vragen 
om een grondige bijsturing van alle controlemechanismen aan beide kanten van de oceaan. Naar schatting 
tienduizend ton Braziliaans vlees komt diepgevroren onze Antwerpse haven binnen voor verdeling op de Euro-
pese markt. Dat vlees wordt steekproefsgewijs gecontroleerd: 1 op 3 ladingen ondergaat een visuele controle, 
1 op 10 een kwaliteitscontrole, bijvoorbeeld op aanwezigheid van de salmonellabacterie. 

Blijkbaar werkt de controle toch niet zoals het hoort, voorgaand op de nu vastgestelde massale fraude. Openstaande achterpoortjes in 
Brazilië en andere werelddelen lijken massaal gebruikt te worden en verleidden de grootste Braziliaanse vleesverwerkers tot hun onfrisse 
praktijken. Wij zitten hier niet alleen met het probleem opgezadeld. China bijvoorbeeld, consumeert één derde van de Braziliaanse export 
en wordt nu geconfronteerd met een gigantisch misbruik van vertrouwen. De Chinezen hun denk- en leefwereld kennende blijft dit niet 
zonder gevolgen. Misschien hangen er wel opportuniteiten aan vast voor onze export, al was het maar van bepaalde deelstukken of 
organen, om zo de Belgische markt te doen herstellen?

In tijden van dagen zonder vlees, waar de organisatoren blijven wijzen op hun engagement ten voordele van het klimaat, kunnen we een 
schandaal als met het Braziliaans vlees missen als kiespijn. Het geeft alleen koren op de molen van wie vleesproductie en -consumptie 
weg wil. 

De reacties bleven uiteraard niet uit en de vraag om nog meer in te zetten op de promotie van vlees van bij ons werd ook op onze eigen 
rundveecommissie opnieuw luid en duidelijk gesteld. Terecht uiteraard en we brengen de boodschap ook opnieuw over waar die kan 
en moet gebracht worden. Ons promotieorgaan VLAM moet nog meer uit de coulissen komen en fors inzetten op het sensibiliseren van 
de doorsnee consument om te kiezen voor vlees van bij ons. Er moeten bijvoorbeeld campagnes opgezet worden om de consument 
op restaurant en bij de slager zeer gericht te doen vragen naar Belgisch vlees en de aanbieders van vlees te wijzen op ons kwaliteits-
vlees. Het MOET gewoon de regel worden. De verwerkende (voedings)industrie en de toelevering naar de horeca moet er zich van 
bewust zijn dat ze zich in de eigen voet schieten wanneer ze doorgaan met het verwerken en aanbieden van kwalitatief minderwaardig 
vlees. De verantwoordelijkheid daar is groot, aangezien er steeds meer bereide maaltijden en verwerkte varianten van vlees aan de 
man gebracht worden. Vlees van bij ons kan en moet ook in die sector uitgespeeld worden als opportuniteit en meerwaardegarantie. 
Het Belbeef-label past perfect in dat plaatje en biedt sluitende garanties voor kwaliteits- en herkomstborging. Het blijft onbegrijpelijk dat 
daar niet op ingespeeld wordt.

Als de politici die zich kunnen engageren voor het gebruik van vlees van bij ons in overheidsrestaurants en hun grootkeukens, maar 
ook in hotels en restaurants kleur willen bekennen dan moeten ze nú optreden en de nodige instructies geven. De Vlaamse regering 
steunde in oktober 2016, via het Vlaams Culinair Manifest van Toerisme Vlaanderen, uitdrukkelijk de authentieke Vlaamse producten, 
vers of verwerkt. Vandaag is het ogenblik aangebroken om die woorden ook hard te maken en vol in te zetten op wat in het manifest 
neergeschreven werd: kiezen voor de authentieke producten van bij ons. 
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