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

Vraag:
Ik vroeg mij af of er een brochure of een infobundel bestaat voor varkenshouders die d.m.v.
verbreding (vleespakketten, hoeveslagerij, korte keten verkoop,…) trachten een meerwaarde
te creëren voor de lage varkensprijzen?

Antwoord:
Op de website van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid wordt
de informatie over korte keten gebundeld en wordt verwezen naar een aantal brochures.
Via het strategische plan korte keten wil de Vlaamse overheid in nauwe samenwerking met
de sector de korte keten ondersteunen en stimuleren.
Ondersteuning voor de korte keten wordt geboden door onderstaande organisaties:

FAVV
- De brochure ‘Verwerking en verkoop op de hoeve’ (FAVV) bundelt de verplichtingen inzake
voedselveiligheid voor de hoeveproducent.
- Informatie over de autocontrolegidsen vindt u op de FAVV-website. Voor de distributiesector werden Quick Start fiches opgesteld. In deze fiches worden de belangrijkste principes
met betrekking tot voedselveiligheid op een praktische en zeer eenvoudige manier
toegelicht. Deze fiches zijn geen vervanging van de autocontrolegids.
- Informatie over het gebruik van melkautomaten krijgt u eveneens via de FAVV-website.

Vlaams landbouwinvesteringsfonds
Voor het verwerken en commercialiseren van hoeveproducten is het mogelijk om VLIF-steun
te verkrijgen. Meer info over investeringssteun is terug te vinden op de volgende webpagina.

Het Steunpunt Hoeveproducten
Het Steunpunt Hoeveproducten begeleidt land- en tuinbouwers die willen starten of die actief
zijn in de korte keten. Het Steunpunt informeert en adviseert de hoeveproducent over de
administratieve verplichtingen, de geldende wetgeving, de inrichting van de activiteit, … Het
Steunpunt organiseert ook opleidingen voor hoeveproducenten.
Voor meer informatie kunt u Ann Detelder (steunpunthoeveproducten@groepKVLV.be)
contacteren of www.steunpunthoeveproducten.be raadplegen.
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Het Innovatiesteunpunt
Consulenten van het Innovatiesteunpunt geven advies over thema’s zoals marketing en
communicatie rond je producten, samenwerkingen opstarten met andere ondernemers,
productontwikkeling, kostprijsberekening, commerciële opstart en inrichting van een
hoevewinkel, en regionale logistiek.
Voor meer info kunt u Patrick Pasgang (patrick.pasgang@innovatiesteunpunt.be)
contacteren of www.innovatiesteunpunt.be raadplegen.

VLAM – label Erkend Verkooppunt Hoeveproducten
VLAM maakt de plaats waar je producten via de korte keten bekend bij de consument via het
label Erkend Verkooppunten Hoeveproducten. Als hoeveproducent kunt u zich aansluiten bij
het label Erkend Verkooppunt Hoeveproducten. Elk lid krijgt tweemaal per jaar nieuw
promotiemateriaal, persaandacht en kan gratis deelnemen aan het project ‘Lokale marketing
voor hoeveproducenten’, waarbij een analyse wordt gemaakt van de huidige hoeveverkoop
en bijgestuurd wordt waar nodig. Het verkooppunt van de hoeveproducent kan worden
opgenomen op www.hoeveproducten.be zodat de consument de hoeveproducent
gemakkelijk kan terugvinden.
Voor meer info kunt u Sara De Preter (sara.depreter@vlam.be) contacteren of
www.hoeveproducten.be raadplegen.

Voedselteams
De vereniging Voedselteams ijvert voor een duurzame en eerlijke voedselpolitiek door het
bevorderen van kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en het stimuleren van een
streekgebonden economie. Daartoe ondersteunt Voedselteams netwerken van consumenten
en producenten. De consumenten in deze lokale voedselteams engageren zich om
producten af te nemen bij producenten uit hun buurt die streven naar een duurzame
productie.
Meer informatie vindt
info@voedselteams.be.
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Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
De eenheid Technologie van het ILVO geeft technologische begeleiding bij de productie van
hoevezuivel.
Meer
informatie
kunt
u
bekomen
bij
Katleen
Coudijzer
(katleen.coudijzer@ilvo.vlaanderen.be) of via http://www.ilvo.vlaanderen.be/zuivel/.

Bioforum Vlaanderen
BioForum geeft informatie en advies aan biologische boeren die aan korte keten doen.
BioForum biedt ook ondersteuning met promotiemateriaal om de herkenbaarheid van de
bedrijven te vergroten. Info vindt u op www.bioforumvlaanderen.be. Voor meer info kunt u
terecht bij Marijke Van Ranst (marijke.vanranst@bioforum.be) of An Jamart
(an.jamart@bioforum.be).
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Fermweb
Hoeveproducenten die kunnen leveren aan grote groepen, kunnen zich laten registreren op
www.fermweb.be. Deze website wil jeugdverenigingen stimuleren om bij lokale landbouwers
hun aankopen te doen als ze op kamp gaan. Meer info vindt u bij het Steunpunt
Hoeveproducten (steunpunthoeveproducten@GroepKVLV.be) of op www.fermweb.be.

Provinciale initiatieven over hoeveproducten vindt u eveneens terug op de pagina
‘ondersteuning korte keten’ van de website van het Departement Landbouw en Visserij.

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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