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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). Sinds 1 januari 2013 is het bedrag gewijzigd, nu wordt 

een bijdrage van 0,15 EUR/varken aangerekend voor de leverancier van het dier. Daarnaast 

wordt een bijdrage van 0,15 EUR/varken aangerekend aan de afnemer van het dier. Per 

geslacht varken gaat in Vlaanderen dus 0,30 EUR naar de promotie van varkensvlees. In 

Wallonië ligt deze bijdrage iets lager en wordt 0,125 EUR/varken aangerekend aan de 

leverancier en 0,125 EUR/varken wordt aangerekend aan de afnemer van het dier. 

Daarnaast wordt een bijdrage van 0,03 EUR/varken aangerekend voor I.V.B. 

(Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees). Deze 0,03 EUR wordt opgesplitst in 

0,025 EUR voor de controle en 0,005 EUR voor de verzending. 

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

bijdrage bedraagt 0,155 EUR/varken. Afhankelijk van het slachthuis kan deze kost een 

andere benaming krijgen. 

Tabel 1: Overzichtstabel van de bijdragen die door de varkenshouder moeten betaald worden 
aan het slachthuis bij levering van vleesvarkens en zeugen 

Bijdragen ten laste van de varkenshouder  

Afzetfonds 0,150 EUR/varken 

I.V.B. 0,030 EUR/varken 

IVK (kan andere benaming hebben) 0,155 EUR/varken 

Totaal 0,335 EUR/varken 

 

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de 

formulering van dit antwoord: 

- Marc Vandebroeck - Covavee 

- Medewerker IVB 

- Medewerker Noordvlees Van Gool 

 

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. 
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