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Export pluimvee en vleeswaren  -  Subsidiëring uitvoer naar Afrika via EU-programma

De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid organiseerde op 6 december 
2017 een gedachtewisseling over het jaarprogramma voor 2018 van het Vlaams Centrum 
voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). In de begroting van VLAM is echter ook in 
middelen voorzien om de kosten te dekken voor deelname aan handelsbeurzen en allerlei 
andere vormen van promotie van de Vlaamse landbouwproducten in Afrika en Azië. 

Het gaat om een Europees programma voor pluimvee en vleeswaren dat over twee 
programmajaren gaat (juni 2018 tot juni 2020). Het totale budget van het programma 
(niet enkel Afrika en Azië) zou in cofinanciering met de EU 6.967.301 euro bedragen. Dit 
jaar voorziet VLAM in 519.745 euro voor de promotie en exportondersteuning van 
Vlaams pluimvee en vleeswaren naar Afrika (Oost- en West-Afrika en Ghana). Voor het 
programma Azië gaat het om 386.433 euro.

Mo* Magazine bracht hierover de afgelopen maand een uitgebreid stuk. Daarin staat 
onder meer dat men in 2016 meer dan 15.000 ton kippenvlees uitvoerde naar de 
Democratische Republiek Congo en ruim 8000 ton naar Ghana. Ook het slachtafval van 
kippen of vleesbereidingen worden met tonnen richting beide landen uitgevoerd. 

Het lijkt paradoxaal dat de Europese Unie export subsidieert naar gebieden die tot 
vandaag worstelen onder de toenemende concurrentie binnen de landbouw, maar er veel 
afhankelijker van zijn. Hoewel het volgens WTO (World Trade Organization) toegelaten 
is, stelt Oxfam Solidariteit dat deze subsidies een vorm van dumping zijn. 

De argumenten ‘voor’ zijn de volgende:
- de lokale boeren in ontwikkelingslanden kunnen zelf hun markt en land niet 

bedienen;
- Belgen willen enkel de edele delen van een kip. Het overige exporteert men beter;
- de middelen voor de exportpromotie hebben geen invloed op de prijs of 

beschikbaarheid van producten op de markt in tegenstelling tot vroeger. Dat wordt 
erkend door WTO. 

Deze argumenten volstaan niet. Als we Afrikaanse landen willen versterken, dan zijn 
dergelijke dumpingpraktijken onverantwoord. Deze landen hebben nog steeds te kampen 
met hoge werkloosheidscijfers. Door de toenemende export naar West- en Oost-Afrika 
van Europese landbouwproducten, die dus nog eens gesponsord wordt, kunnen lokale 



boeren niet op tegen de dumpingprijzen van de Europese. Bovendien is het tegen het 
vrijhandelsverhaal dat Europa en onze regering predikt. 

1. Welke andere landen organiseren dergelijk programma in samenwerking met de EU? 
Welke middelen staken zij in de pot voor het onderdeel Afrika en het onderdeel Azië? 
Graag een oplijsting. 

2. Wat is de geschatte return voor de bedrijven die deelnemen aan het programma? 
Wie neemt allemaal deel aan het programma en op welke manier? Hoeveel 
ontvangen zij? Graag een oplijsting.

3. Wie nam het initiatief voor het programma?



GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN 
ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD 
op vraag nr. 151 van 20 februari 2018
van TINE SOENS      

Voor deze vragen verwijs ik u naar Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor 
landbouw en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). 


