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Vraag:  

Mijn varkens worden geleverd aan een slachthuis, maar de toeslag is een probleem.  

Telkens als ik iets bij vraag van toeslag, krijg ik elke keer wel een antwoord zodat ze het niet 

te moeten geven. Ik ben wel zeer tevreden en ben zeker van de uitbetaling van mijn varkens, 

in tijden van crisis vind ik dit ook heel belangrijk. Maar wat ik frustrerend vind, is dat je zeer 

moeilijk de echte waarde van je varkens te weten komt. Iedere aankoper biedt altijd meer, 

maar nadien hoor je dat ze daarop terugkomen. De laatste tijd heb ik het gevoel dat de 

toeslagen met een cent gestegen zijn, maar niet bij mij. Daarom de vraag hoe kan je een 

exacte prijs op je varkens kleven (basisprijs westvlees + toeslag). Ik verwacht niet van mijn 

afnemer dat hij meer geeft dan dat ze waard zijn, maar wel de werkelijke waarde en nu heb 

ik grote twijfels. Kunnen jullie mij helpen? 

Antwoord:  

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenduidig. De uitbetaling van varkens is een 

marktgebeuren en zodoende nergens vastgelegd in de reglementering. 

De meeste slachthuizen kopen levend aan. Dit gebeurt meestal aan de hand van een 

basisprijs (vb. Westvlees) en een gehanteerde toeslag, die o.a. afhankelijk is van de kwaliteit 

en het aantal varkens. Maar het kan ook zijn dat de varkenshouder wordt uitbetaald op basis 

van de geslachte varkens en de resultaten hiervan. Dit wordt vooraf afgesproken tussen de 

leverancier (varkenshouder) en de afnemer.  

Een evolutie van de toeslag van de varkens kan u opvolgen aan de hand van de VEVA-

producentenprijs (bestaande uit een basisprijs en de gemiddelde toeslag). De VEVA-

producentenprijs is een gerealiseerde verkoopprijs voor levende varkens (58 à 62% vlees,  

2 kg uitgevast). De toeslag kan door een eenvoudige rekensom (VEVA-producentenprijs – 

basisprijs) worden bepaald. De VEVA-producentenprijs wordt, samen met de prijzen van 

enkele slachthuizen, wekelijks gepubliceerd op de website van het Departement Landbouw 

en Visserij (Exceldocument ‘Prijzen en prijsvergelijkingen’). Dit laat u toe om de gemiddelde 

toeslag te vergelijken met uw toeslag, zodat u kan bepalen of u een goede prijs ontvangt 

voor uw vleesvarkens.  

De VEVA-producentenprijs is van toepassing op vleesvarkens met een vleespercentage van 

58-62%. Er wordt 2 kg afgetrokken na het uitvasten van de varkens voor het slachten. Het is 

interessant om de slachtresultaten van uw varkens op te vragen bij het I.V.B. 

(Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees). Zo krijgt u o.a. een idee van het 

vleespercentage en de spekdikte. Indien het vleespercentage hoger is dan bv. 62%, zou u in 

principe een hogere toeslag dienen te krijgen. De prijs van de toeslag wordt ook mee 

bepaald door de regelmaat van aanleveren en het aantal vleesvarkens bij aanleveren. Het is 

aangeraden om mee te gaan naar de weegbrug zodat u een idee heeft van het levend 

gewicht van uw verkochte varkens. 
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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. 

 


