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Het Varkensloket  
Scheldeweg 68 
9090 Melle 
09 272 26 67 
info@varkensloket.be  

Vraag:  

Zou u mij informatie kunnen bezorgen over de zaken die op mijn factuur, bij het leveren van 
varkens, worden afgetrokken. Hoeveel bedraagt het bijdrage voor het afzetfonds en het IVK? 

Antwoord: 

De bijdrage die wordt aangerekend voor het afzetfonds is bedoeld voor de promotie van het 

varkensvlees en wordt door de slachthuizen doorgestort naar de VLAM (Vlaams Centrum voor 

Agro- en Visserijmarketing vzw). Er wordt een bijdrage van 0,155 euro per geslacht varken1 

geschikt voor menselijke consumptie aangerekend aan de leverancier van het dier. Daarnaast 

wordt een bijdrage van 0,155 euro per varken aangerekend aan de koper van de geslachte 

varkens2. Per geslacht varken gaat in Vlaanderen dus 0,31 EUR naar de promotie van 

varkensvlees.  

Daarnaast wordt een bijdrage van 0,03 euro per te classificeren varken aangerekend voor 

I.V.B. (Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees) voor de controle en het 

beschikbaar stellen van de gegevens via de website3. 

De bijdrage voor IVK wordt aangerekend om de kosten van de residuresten te dekken. Deze 

bijdrage bedraagt 1,64 euro per ton geslacht gewicht4. Afhankelijk van het slachthuis kan deze 

kost een andere benaming krijgen (bv. residurechten). 

Vanaf 1 januari 2018 wordt een bijdrage van 0,0175 euro (excl. BTW) per te classificeren 

varken aangerekend voor de testwerking van de eindberen. De bijdrage geldt voor de te 

classificeren varkens die in Vlaanderen worden geslacht, waar ook een IVB 

‘classificatiebijdrage’ voor verschuldigd is.  

 

 

 

                                                           
1 Varken: elk huisdier van de varkenssoort ongeacht de leeftijd of het geslacht. Dit is bijgevolg van toepassing op 
vleesvarkens, zeugen en slachtbiggen.  
2 https://www.vlam.be/nl/bijdragen/vlees/bijdragesysteem.  

De sectorgroepen hebben bevoegdheid over alle promotie-aangelegenheden die betrekking hebben op hun 
sector. Zij kunnen onder meer voorstellen een verplichte bijdrage in te voeren per product of per groep van 
producten en bepalen wat met het promotiebudget gebeurt. De raad van bestuur van VLAM waakt over de 
uniformiteit en de solidariteit tussen de sectoren, en beslist of de bijdragen al dan niet worden ingesteld. Die 
beslissing wordt door de Vlaamse Regering algemeen bindend verklaard en is daardoor verplicht voor iedereen 
die in de betrokken sector actief is. 
3 https://www.ivb-interprof.be/publiek-bijdrage-2017-vlaanderen.html 
4 7 december 2016. - Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 
november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de 
financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  
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Tabel 1: Overzichtstabel van de bijdragen die door de varkenshouder moeten betaald worden 
aan het slachthuis bij levering van varkens 

Bijdragen ten laste van de varkenshouder  

Afzetfonds 0,155 euro/geslacht varken geschikt voor 
menselijke consumptie (te indexeren 

bedrag van 0,13 euro) 

I.V.B.  0,030 euro/te classificeren vleesvarken 

IVK (kan andere benaming hebben,  

bv. residurechten) 

1,64 euro/ton geslacht gewicht 

Testwerking eindberen 0,0175 euro/ te classificeren varken 

 

 

 

 
Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af 
van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het 
gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 


