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INLEIDING 

De vleesconsumptie steeg in Vlaanderen sinds het einde van de 18de eeuw van ca. 7 - 9 kilogram 

per persoon per jaar (Vandenbroeke, 1983) tot ca. 75 - 80 kilogram per persoon per jaar aan het 

begin van de 21ste eeuw (Niesten, Raymaekers, & Segers, 2003) . Hoewel we vanuit economisch 

perspectief deze verhoogde consumptie kunnen toejuichen als een illustratie van de verhoging van 

de koopkracht en de levensstandaard, zijn er echter enkele negatieve externaliteiten verbonden 

aan deze toegenomen vleesconsumptie. Zo blijkt dat het methaangas afkomstig van onze 

veestapel, voor 20 % verantwoordelijk te zijn voor de totale CO2 productie in Europa. Het grootste 

aandeel CO2 is afkomstig van de consumptie van rundvlees, waar de CO2  productie tot 7 maal 

hoger ligt in vergelijking met varkensvlees en tot 11 maal hoger in vergelijking met kippenvlees 

(Sall, & Gren, 2012). Een vermindering van de vleesconsumptie tot een eerder stadium in de 

geschiedenis zou dus een belangrijk instrument kunnen worden in de bestrijding van de 

klimaatopwarming. Op een schaal van een dagelijks dieet van 2000 kcal blijken consumenten met 

een hoge vleesconsumptie verantwoordelijk te zijn voor een uitstoot van 7,2 kg CO2 per dag, terwijl 

consumenten met een uitsluitend plantaardig dieet gemiddeld 3,8 kg CO2 per dag uitstoten 

(Scarborough, Appleby, & Mizdrak, 2014). Daarnaast bestaan er opmerkelijke verschillen tussen 

de productiekosten van een vleesrijk en een plantaardig dieet, aangezien voor de productie van 

een plantaardig dieet tot 11 maal minder fossiele brandstoffen en water vereist is. Ten slotte 

kunnen we ook wijzen op het groeiend aantal medische studies die een causaal verband tussen 

obesitas en vleesconsumptie bewezen (zie onder meer Wang, Ouyang, & Liu et al., 2014), 

waardoor een hoge vleesconsumptie dus ook hogere private en publieke gezondheidskosten tot 

gevolg zou hebben. 

In het licht van deze cijfers, kwam een voorstel voor een zogenaamde ‚meat tax’ of een belasting 

op de stijgende vleesconsumptie steeds vaker naar voren in politieke debatten. In Zweden stond 

een dergelijke belasting in 2013 heel hoog op de politieke agenda maar werd het uiteindelijk van 

tafel geveegd door de toenmalige minister van Financiën Anders E. Borg. Ook op de 

klimaatbijeenkomsten van de Europese Commissie en de Verenigde Naties kwam een debat over 

de mogelijke invoering van een belasting op vlees steeds frequenter op de vergadertafel terecht. 

Een mooie illustratie is hoe Nicholas Stern zich uitsprak tegen de toenemende vleesconsumptie: 

„Meat is a wasteful use of water and creates a lot of greenhouse gases. It puts enormous pressure 

on the world’s resources. A vegetarian diet is better.” (Stern, 2009). 

Bij een dergelijke Pigouviaanse belasting van vlees is de doelstelling dat de te hoge 

vleesconsumptie wordt verminderd, om op deze manier de maatschappelijke implicaties van de 

eerder besproken negatieve externaliteiten te doen afnemen. Op basis van recente publicaties, 

werden er reeds verschillende econometrische modellen opgesteld die de impact van een 
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mogelijke vleesbelasting berekenden op de vleesconsumptie (Sall, & Gren, 2012) (Wirsenius, 

Hedenus, & Mohlin, 2011). Deze modellen blijken echter beperkt. Zo blijken de meeste modellen in 

hun respectievelijke analyse zich te beperken tot de stijging van de vleesconsumptie vanaf ten 

hoogste de jaren '80 van de 20ste eeuw, waardoor ze eerder uitgaan van een stabiel verloop van 

de vleesconsumptie. Dat is jammer, aangezien we voor Vlaanderen immers beschikken over data 

in verband met de vleesconsumptie en vleesprijzen sinds de 17de eeuw (Vandenbroeke, 1983).  

Op basis van deze statistieken kunnen we vaststellen dat de vleesconsumptie in Vlaanderen 

helemaal niet zo constant is gebleven. Zo daalde het relatief aandeel van de rundvleesconsumptie 

sinds het midden van de 19de eeuw, steeg de kippenvleesconsumptie bijna exponentieel in de 

20ste eeuw en maakte de varkensvleesconsumptie grote schommelingen door gedurende de 19de 

en 20ste eeuw. Ook vonden er belangrijke wijzigingen plaats binnen de vraag naar deze 

vleessoorten, waar de wijzigende vraag van vet varkensvlees naar mager varkensvlees vanaf het 

midden van de 20ste eeuw een illustratie van is. Op basis van deze vaststellingen, kunnen we een 

heel ander licht werpen op de veronderstelling van een zogenaamde onveranderlijkheid van de 

vleesconsumptie die in eerdere studies werden gemaakt. Een mogelijke beleidsaanbeveling kan 

zich immers eerder richten op een verdere vermindering van het klimaatbelastend rundvlees, ten 

voordele van een hogere consumptie van het minder klimaatbelastende kippenvlees 

Naast deze specifieke problematiek in verband met een Pigouviaanse belasting op 

vleesproducten, is er ook een algemeen probleem bij Pigouviaanse belastingen op 

voedingsproducten. Zo bleken haast alle Pigouviaanse belastingen op voeding en drank die sinds 

de jaren '90 werden ingesteld in enkele Amerikaanse staten en Europese landen, geen 

noemenswaardig succes. De vettaks, de sodataks en de fast foodtaks hadden allen op de 

consumentenvoorkeur slechts een beperkt effect. De meeste fiscale regimes die voeding belasten, 

waren hierdoor dan ook slechts een kort leven beschoren, waardoor we over weinig empirisch 

materiaal beschikken en de studie van deze belastingsvormen tot op heden dan ook zeer moeilijk 

blijft (Fletcher, Frisvold, & Tefft, 2010).  

Tot op vandaag werd een historische benadering voor het onderzoeken van een Pigouviaans 

belastingstelsel niet gehanteerd. Een mogelijkheid om het falen van de Pigouviaanse belastingen 

op voedingsproducten beter te interpreteren, zou er echter uit kunnen bestaan om eerder 

ingestelde Pigouviaanse belastingregimes op voedingsproducten te onderzoeken. Ondanks de 

Pigouviaanse belastingsvorm in strikte zin slechts kon verschijnen sinds de publicatie van ‘The 

Economics of Welfare’ van Arthur C. Pigou in 1920 (Pigou, 1920), zijn er reeds oudere, 

vergelijkbare initiatieven van deze belastingsvorm in het verleden te vinden. Groot-Brittannië is 

wellicht het best gedocumenteerde land hiervan, aangezien er reeds sinds de 16de eeuw 

verschillende indirecte belastingen werden geheven op specifieke voedingsmiddelen. Een dergelijk 
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voorbeeld was de belasting op wijn en bier in Engeland tijdens de 17de en 18de eeuw. Het 

achterliggend idee voor een hogere belasting op bier, mout en wijn onstond vanuit de 

beleidsdoelstelling om de externe effecten van dronkenschap en de daarmee samenhangende 

criminaliteit weg te werken en zo de tewerkstellingsgraad in de steden te verbeteren. In 

tegenstelling tot een verwachte daling in de alcoholconsumptie, verschoof de belasting de 

consumptie echter naar de intussen relatief goedkoper geworden sterke dranken (Ashworth, 2003, 

p. 264) wat dan ook het dronkenmanschap niet ten goede kwam. Dit is sterk vergelijkbaar met de 

resultaten van een soda belasting die sinds de jaren '90 werd ingevoerd in de landen Mexico, 

Noorwegen, de stad New York en het eiland Saint Helena. Deze belasting werd ingevoerd met het 

oog op het reduceren van obesitas, voornamelijk onder jongeren. In tegenstelling tot deze 

beleidsdoelstelling, verminderde de consumptie ervan echter beperkt en in de gevallen waarin het 

dan wel minder werd gedronken, werd het hoofdzakelijk vervangen door sterk gesuikerde 

fruitsappen (Fletcher, Frisvold, & Tefft, 2010). Dergelijke casussen kunnen een basis vormen voor 

de studie van andere Pigouviaanse belastingen op voedingsproducten in het algemeen en de 

studie van een mogelijke Pigouviaanse belasting op vlees in het bijzonder. 

Deze studie beoogt dan ook in de eerste plaats tot een breder begrip van een mogelijke belasting 

op vlees te leidden. Hiervoor dienen we zoals eerder vermeld, de evolutie van de vleesconsumptie 

en de daarmee samenhangende vleesprijs in de 19de en 20ste eeuw te bestuderen. Daarnaast 

trachten we ook andere hedendaagse voorbeelden van Pigouviaanse belastingen op 

voedingsmiddelen te onderzoeken, aangevuld met casussen van reeds eerder onderzochte 

belastingen op voedingsmiddelen in het verleden. Hierdoor hopen we niet alleen een breder beeld 

vormen van de implicaties van een Pigouviaanse belasting op vlees, maar ook andere 

beleidsmaatregelen analyseren die de vleesconsumptie trachten te reduceren. 

We beoogden deze studie in de volgende drie hoofdstukken te verdelen. Het eerste hoofdstuk van 

de scriptie bevat een korte studie van de vleesprijs in Vlaanderen, een thema dat voor België 

reeds uitgebreid werd onderzocht door Christiaan Vandenbroeke (Vandenbroeke, 1983, 1984, 

2004) en Yves Segers (Niesten, Raymaekers, & Segers, 2003, 2004)  (Segers, 2004). Daarna 

volgt een kort overzicht van de evolutie van de vleesconsumptie. In beide delen berekenen we 

bovendien het aandeel van vlees in de totale particuliere consumptie en maken we ook een 

onderscheid naar de consumptie van de verschillende vleessoorten.  

In het tweede hoofdstuk trachten we de mogelijke implicaties van een Pigouviaanse vleesbelasting 

te onderzoeken, in het licht van de inkomens -en prijselasticiteit van vleesproducten. De substitutie 

van de ene vleessoort door de andere vleessoorten, of de kruisprijselasticiteit, zou hierin een 

belangrijke rol kunnen spelen. De voornaamste vraag in dit debat is of een belasting op de 

vraagprijs de vleesconsumptie in belangrijke mate zou kunnen laten dalen. Een onderzoek naar de 
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effecten van vergelijkbare ingestelde Pigouviaanse belastingen op voedingsproducten, bestaande 

uit zowel historische als hedendaagse voorbeelden, lijkt in dit verband op zijn plaats. Voorbeelden 

hiervan zijn de belasting op wijn, bier en suiker in 17de eeuws Engeland en de belasting op 

frisdrank, natuurlijke vetten en fastfood sinds het midden van de 20ste eeuw. Een dergelijk 

onderzoek zou een impuls kunnen geven aan het begrijpen van de impact van een mogelijke 

vleesbelasting. Ook kan de impact van andere Pigouviaanse belastingen op voeding zoals onder 

meer de recent becommentarieerde vettaks in Denemarken (Jacobson, & Brownell, 2000) of de 

soda taks in de landen Mexico, Noorwegen en verschillende staten en steden in de Verenigde 

Staten (Fletcher, Frisvold, & Tefft, 2010) hiermee in verband gebracht worden. 

Ten slotte willen we ook andere beleidsinstrumenten analyseren die een overheid kan hanteren 

om veranderingen in het vleesconsumptiepatroon te stimuleren. De mogelijkheden hiervoor zijn 

divers. Ten eerste lijkt een verandering in het subsidiestelsel van de landbouwsector op zijn plaats. 

Zo blijkt vandaag op Europees vlak 32 % van de voedingsinkomsten in OECD-landen afkomstig te 

zijn van subsidies, waarbij de vleesindustrie behoort tot de meest gesubsidieerde (FAO, 2006). 

Bovendien blijkt in België uitgerekend de meest vervuilende veesector, namelijk die van de 

runderbedrijven, het meest afhankelijk te zijn van subsidies. Zo zijn de runderbedrijven in hun 

inkomsten voor 10 % afhankelijk van premies, terwijl de varkensbedrijven voor 2 % afhankelijk zijn 

van premies (DLV, 2014, pp. 192 - 195). Een ander beleidsinstrument zijn de informatiesturende 

maatregelen naar consumenten toe. Zo gaat volgens wetenschappelijk onderzoek aandacht voor 

de klimaatopwarming (Duchin, 2005) en een breder besef van de negatieve milieu -en 

gezondheidseffecten van vleesconsumptie (Dagevos, & Voordouw, 2013) gepaard met een 

verminderde vleesconsumptie. Ten slotte willen we ook de stimulering van private initiatieven die 

pleiten voor een duurzaam gebruik van voeding onder de loep nemen. Een internationale 

campagne zoals ‘Meatless Monday’ of het initiatief van Dagen Zonder Vlees zouden in dit opzicht 

een cruciale rol kunnen spelen.  
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HOOFDSTUK 1: EVOLUTIE VLEESPRIJZEN EN 

VLEESCONSUMPTIE SINDS DE 19DE EEUW 

We trachten in dit hoofdstuk allereerst een overzicht te vormen van de vleesconsumptie in 

Vlaanderen sinds de 19de eeuw. We zullen dit aan de hand van twee componenten analyseren, 

namelijk de prijs en de verbruikte hoeveelheid. Op basis van deze gegevens trachten we later een 

blik te werpen op de prijselasticiteit en de inkomenselasticiteit van zowel de productgroep van 

vlees als geheel, als op de afzonderlijke vleessoorten zoals rundvlees, varkensvlees, 

pluimveevlees, ... . De resultaten van deze elasticiteitswaarden bepalen immers in grote mate de 

effectiviteit van een mogelijke Pigouviaanse belasting op vlees. 

1.1. KLEINHANDELSPRIJZEN 

Ten eerste staan we stil bij de prijs. Voor een degelijke weergave van de impact van een belasting 

bij de consument, hebben we eerder nood aan kleinhandelsprijzen dan groothandelsprijzen. Om 

even stil te staan bij de gehanteerde methodologie, zullen we eerst onze gebruikte bronnen en de 

wijze van verwerking ervan toelichten. Op basis van deze bronnen, kunnen we een overzicht van 

de kleinhandelsprijzen van de afzonderlijke vleessoorten voorstellen. Ten slotte vergelijken we de 

evolutie van deze kleinhandelsprijzen met de evolutie van andere belangrijke voedingsproducten, 

de consumptieprijsindex en het gemiddelde nettoloon per capita. 

1.1.1. METHODOLOGIE EN BRONNEN 

Een verantwoorde prijsreeks over kleinhandelsprijzen van verschillende vleessoorten in België 

vinden en opstellen, is geen eenvoudige opdracht. Zo zijn er wel degelijk verschillende 

prijsreeksen voorhanden voor Vlaanderen en België, maar hebben we verschillende datareeksen 

moeten negeren vanwege allerhande methodologische problemen. 

Methodologisch probleem 1: coherente tijdreeks 

Het eerste moeilijkheid was een tijdsreeks te vinden die de evolutie van de gemiddelde 

vleesconsumptie en de vleesprijzen in Vlaanderen op adequate wijze weergeeft. In het verleden 

zijn er verschillende studies die het verloop van de vleesprijzen en de gemiddelde 

vleesconsumptie in België sinds het begin van de 18de eeuw hebben onderzocht. Vandenbroeke 

(Vandenbroeke, 1975, 1983) kan als een pionier worden beschouwd in dit werk. Van de 

voedselconsumptie in de 19de eeuw stelde hij een zeer uitgebreide studie op, maar in zijn overzicht 

van de vleesconsumptie van de 17de tot de 20ste eeuw maakte hij geen onderscheid tussen de 
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verschillende vleessoorten. Daarnaast legden Van Den Eeckhout en Scholliers (Scholliers, 1993, 

1993, 1996) (Scholliers, & Van Den Eeckhout, 1983, 1987) in hun uitstekende studies over 

particuliere consumptie in België de focus op de consumptie van broodgranen, waardoor men 

weinig tot niets met betrekking tot de vleesconsumptie behandelden. 

Methodologisch probleem 2: beschikbaarheid kleinhandelsprijzen 

Het tweede methodologische probleem waarmee we werden geconfronteerd met het oog op ons 

onderzoek, was het vinden van een prijsreeks die kleinhandelsprijzen weergaf. De meeste 

prijsreeksen waar we over beschikten, betreffen echter groothandelsprijzen. Zo werden onder 

meer de prijzen van de Landbouwstatistieken, Landbouwrapporten en het Statistisch Bulletin in 

groothandelsprijzen uitgedrukt. Het was echter van belang voor deze studie de prijs die de 

consument betaalt te achterhalen, om op deze manier zo goed mogelijk de inkomenselasticiteit en 

prijselasticiteit van de consument te berekenen. Doorheen de 19de en 20ste eeuw zijn de 

groothandelsprijzen namelijk sterker gaan afwijken van de kleinhandelsprijzen: de 

groothandelsprijzen zijn volatieler geworden, het aandeel van de transportkosten in de 

verkoopprijs is gestegen en ook de winstmarge van de eindverkoper is sterk toegenomen sinds het 

einde van de 18de eeuw.  

Methodologisch probleem 3: representativiteit kleinhandelsprijzen 

De derde moeilijkheid lag in het vinden van representatieve prijsreeksen. Ten eerste waren er 

sterke kwalitatieve verschillen in het consumptiepatroon van de inwoners van de stad en het 

platteland: “stedelijke centra steeds een gevarieerder voeding opvalt in vergelijking met het 

platteland” (Vandenbroeke, 1983). Ten tweede waren er ook verschillen die het gevolg waren van 

de verscheidenheid van de lokale sociaal-economische omstandigheden of praktijken zoals 

“arbeidsprestaties, caloriebehoeften, gewoontevorming, commercialisatie, … “ (Vandenbroeke, 

1983). 

Op basis van deze problemen, hebben we een combinatie van verschillende prijsreeksen moeten 

kiezen. We hebben ervoor gekozen om de prijsreeks van Segers (Segers, 2003) te gebruiken, 

zodat we voor de periode van 1846 tot 1914 beschikken over representatieve prijsreeksen die een 

onderverdeling maken naar vleessoort. Voor de daaropvolgende periode, van 1914 tot 2014, 

hebben we gebruik gemaakt van de prijzen die verzameld waren in de consumptieprijsdatabase, 

opgesteld door de FOD Economie1. Dit databestand bevat een index van de consumentenprijzen 

van de frequentst aangekochte producten in België in de periode 1920 - 1983 en in de periode 

                                                
1
 De volledige consumptieprijsindex en gezondheidsindex sinds 1920, die naast jaarlijkse schommelingen 

ook maandelijkse veranderingen in de consumptieprijsindex weergeeft, is te vinden op de volgende website: 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/ . 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/
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1984 - 2014. Voor elke vleessoort hebben we een product gekozen die de meest uitgebreide 

prijsreeks garandeerde. Zo kozen we voor het product 'filet tussenrib' als rundvlees2, voor het 

product ‘kalfsgebraad’ als kalfsvlees, voor het product 'varkensgebraad van de hesp' als 

varkensvlees, voor het product 'lamsbout' als schaap/geit/lamsvlees3, voor het product 'braadkip' 

als pluimveevlees, voor het product 'konijn' als konijnen/wildvlees en voor het product 

'paardengebraad' als paardenvlees. 

Voor enkele jaren beschikten we in de databases van de consumptieprijzen over prijzen die door 

een gebrek aan informatie bij de overheid blanco waren gelaten. We hebben ervoor gekozen om 

bij deze onvolledige reeksen de prijzen te interpoleren aan de hand van de prijsreeksen van 

Blomme (Blomme, 1992). Dit bleek geen probleem, aangezien alle ontbrekende jaren lagen in de 

periode 1920 - 1974, een tijdsperiode waarmee de data van Blomme overeenkwam. Het enige 

probleem bleek paardenvlees, aangezien dit niet langer werd opgenomen in de database van de 

consumptieprijsdatabase van 1984 - 20144.  

Deze gecombineerde prijsreeksen bleken ook na deze kunstgrepen niet volledig. Zo begint onze 

prijsreeks op het schijnbaar willekeurige jaar 1846, aangezien dit de begindatum is van de 

gebruikte prijsreeksen van Segers (Segers, 2003). Daarnaast zijn de prijsreeksen van het 

pluimveevlees en het paardenvlees onvolledig, te wijten aan tijdsperioden waarin we over geen 

representatieve gegevens konden beschikken. Ook konden we, vanwege het plaatsvinden van de 

beide Wereldoorlogen, niet over gegevens gedurende de tijdsperioden 1914 - 1919 en 1939 – 

1946 beschikken5. Aangezien het echter ons voornemen was om de vleesconsumptie op de lange 

termijn te bestuderen, leken ons deze beperkingen echter geen groot bezwaar.  

                                                
2
 Aangezien het product 'filet tussenrib' uitsluitend in de database van 1984 - 2014 was opgenomen, hebben 

we voor de periode 1920 - 1983 ervoor gekozen om het product 'gepelde biefstuk' te nemen. Het 
prijsverschil tussen beide producten was sterk: zo bedroeg het product 'gepelde biefstuk' in 1983 487,525 
BEF/kg en het product 'filet tussenrib' in 1984 337,592 BEF/kg. Vanwege dit prijsverschil, dat ons onmogelijk 
te veranderen bleek, hebben we met deze kunstgreep rekening moeten houden in de verdere analyse. 

3
 Net zoals bij het rundsvlees, was het product 'lamsbout' uitsluitend in de database van 1984 - 2014 

opgenomen. Hierdoor hebben we voor de periode 1920 - 1983 gekozen om het product 'schaapsbil' te 
nemen. Zo was het prijsverschil tussen de 'schaapsbil' van 1983 en de lamsbout van 1984 zeer klein, 
namelijk 642,123 BEF/kg in 1983 in vergelijking met 610,356 BEF/kg in 1984. We hebben vanwege dit klein 
prijsverschil met deze kunstgreep in de analyses verder weinig rekening gehouden. 

4 
Vanwege een gebrek aan alternatieven, hebben we hierdoor geen gegevens van paardenvlees vanaf het 

jaar 1984 opgenomen in onze gegevensreeks.
 

5
 In veel studies die aan de hand van een gelijkaardig langetermijnperspectief onderzoek doen, wordt er 

gekozen om gedurende de oorlogsjaren 1914 - 1919 en 1939 - 1946 de prijsreeksen te interpoleren. Dit lijkt 
ons echter een te sterke vereenvoudiging van de feiten, aangezien gedurende de meeste oorlogsjaren de 
prijzen zeer sterk afhankelijk waren van plaatselijke bevoorradingslijnen, regionale productieverschillen en 
verschillen in mate van rantsoenering. Dit had doorgaans zeer hoge, sterk volatiele en niet-representatieve 
oorlogsprijzen tot gevolg. Vandaar hebben we ervoor gekozen om gedurende deze oorlogsjaren geen 
gegevens te weergeven. 
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1.1.2. KLEINHANDELSPRIJZEN PER VLEESSOORT 

Figuur 1. Kleinhandelsprijzen (in BEF) per vleessoort (voor 1 kilogram) op 

semilogaritmische schaal (1846 – 2013) 

 

Zoals de aandachtige lezer terecht kan opmerken, zijn er bij deze gegevensreeksen enkele blanco 

resultaten op te merken. Dit probleem ontstond bij de gegevens over het kippenvlees of 

pluimveevlees, waarvan we voor de periode 1846 – 1865 en de periode 1947 – 1960 niet over 

gegevens beschikten. We menen echter dat onze conclusies, die hoofdzakelijk uitspraken over de 

evolutie op de lange termijn betreffen, door deze beperkte tekortkomingen niet in het gedrang 

komen.  

De eerste opvallende vaststelling die we kunnen maken, betreft de zeer vergelijkbare, bijna 

gelijklopende evolutie van de kleinhandelsprijzen bij de verschillende vleessoorten. Daarnaast valt 

toch op te merken hoe de verschillen in prijzen in de 19de eeuw en het interbellum veel kleiner 

waren, waarna gedurende de jaren ’60 en ’70 veel grotere verschillen tussen de prijzen 

ontstonden. Dit is in belangrijke mate schatplichtig aan de verbreding van het aanbod van 

vleesproducten en de productiviteitsstijgingen in de landbouwsector (Segers, & Niesten, & 

Raymaekers, 2004). 

Een van de meest in het oog springende resultaten, moet de evolutie van het paardenvlees zijn. 

Terwijl het gedurende de tweede helft van de 19de eeuw continu op een veel lager prijspeil blijft, 
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verandert dit in de 2de helft van de 20ste eeuw. Hoewel we over geen prijsgegevens van 

paardenvlees beschikken gedurende het interbellum, kunnen we op basis van andere literatuur 

aannemen dat het prijspeil ook gedurende het interbellum zeer laag lag (Vandenbroeke, 1983). 

Een mogelijke verklaring voor deze lage prijs van paardenvlees gedurende de 19de eeuw en het 

interbellum ligt hoogstwaarschijnlijk in het hoge aanbod van paardenvlees. Zo was er, in het 

bijzonder in de arbeiderswijken van Vlaamse industriesteden, een hoog aanbod van paardenvlees 

door oude werkpaarden op boerderijen, afgedankte paarden die dienst deden op de Antwerpse 

haven, fabrieken en de steenkoolmijnen, alsook importvlees uit de Verenigde Staten. Zo bleef het 

imago van paardenvlees als het vlees ‘voor de arme man’ recht tot het einde van het interbellum, 

met als 1930 het hoogtepunt met de hoogste gemiddelde paardenvleesconsumptie per capita: 

1,71 kg. Tot het na een stijging van de prijs door de dalende beschikbaarheid van paarden en 

paardenvlees gedurende de jaren ’50 en jaren ’60 tot een weinig gebruikt alternatief voor 

rundvlees en varkensvlees evolueerde. 

Een andere vleessoort die gedurende de 19de en 20ste eeuw een lage prijs behield, was het 

pluimveevlees (in het bijzonder kippenvlees). Het werd oorspronkelijk in het midden van de 18de 

eeuw als een luxegoed beschouwd, voorbehouden voor uitzonderlijke festiviteiten of de rijkere 

klasse van de burgerij (Segers, 2003). Door de ontwikkeling van nieuwe foktechnieken, 

schaalvergroting en het gebruik van een kleinere kooioppervlakte (Segers, Niesten, & 

Raymaekers, 2004) ontwikkelde pluimveevlees zich sinds de 2de helft van de 20ste eeuw tot een 

goedkoop alternatief voor rundvlees en varkensvlees. Het kalfsvlees, rundvlees en de 

samengestelde groep geitenvlees, lamsvlees en schapenvlees bleef gedurende de 19de en 20ste 

eeuw onafgebroken de duurste categorieën van vleesproducten. De productiviteitsstijgingen en 

fokpraktijken die bij het varkensvlees en pluimveevlees tot een lagere prijs hadden geleden, waren 

immers niet in dezelfde mate mogelijk bij deze vleessoorten. 
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1.1.3. VLEESPRIJZEN IN VERGELIJKING MET GRAANPRIJS 

Met uitsluitend de relatieve veranderingen van de vleesprijzen onderling, kunnen we echter geen 

volledig beeld over de evolutie van de vleesconsumptie van de 19de eeuw tot de 21ste eeuw 

scheppen. Het laat immers niet toe de prijsveranderingen van vleesproducten tegenover 

prijsveranderingen van andere voedingsproducten, andere goederen en diensten of het gemiddeld 

nettoloon te vergelijken. In de meeste historische studies wordt, vaak bij een gebrek aan een 

uitgebreide consumptieprijsindex, de graanprijs of aardappelprijs gebruikt als eenvoudige indicator 

voor de particuliere uitgaven. Vandaar hebben we hieronder de prijzen van de drie meest 

geconsumeerde vleessoorten - rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees - in vergelijking met de 

graanprijs en de aardappelprijs geanalyseerd. 

De prijzen van graan en aardappelen hebben we uit dezelfde prijsreeksen verzameld zoals we 

eerder bij de vleesprijzen hebben gedaan. Voor de gegevens van vóór 1914 maakten we opnieuw 

gebruik van de prijzen die Segers (Segers, 2003) verzamelde, terwijl we voor de prijzen van na 

1920 opnieuw gebruik hebben gemaakt van de nationale statistieken van de FOD Economie6. Op 

basis van deze gegevens, konden we een semilogaritmische grafiek vormen van deze 

verschillende prijsreeksen. 

De graanprijs en aardappelprijs hebben op deze grafiek een duidelijk hoger niveau dan de 

vleesprijs in het midden van de 19de eeuw. Dit blijkt echter te veranderen naar het interbellum toe, 

waar door de grootschalige import van buitenlands graan en aardappelen vanuit de VS en de 

Oost-Europese landen 100 kilogram graan of één ton aardappelen op een bepaald punt quasi 

evenveel waard wordt als 1 kilogram vlees. Deze verhouding blijft min of meer gehandhaafd tot de 

jaren ’90, waarna we een verdere stijging van de aardappelprijs maar een sterke daling van de 

graanprijs zien. Deze daling van de graanprijs is hoofdzakelijk te wijten aan de gestegen productie 

van korrelmaïs en tarwe in Europa sinds de jaren ’80, die leidde tot een relatief overaanbod in 

Europa. Ook de eerder aangehaalde relatieve lage prijs van pluimveevlees is opvallend. 

 

  

                                                
6
 Voor de gemiddelde prijzen van aardappelen en tarwe deden we een beroep op de consumptieprijzen van 

respectievelijk het product ‘meel’ en het product ‘aardappelen’ die voor zowel de periode 1920 – 1983 als de 
periode 1984 – 2013 verzameld werden in de eerder besproken database van consumptieprijzen in België. 
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Figuur 2. Index van de kleinhandelsprijzen (in BEF) van de vleessoorten (voor 1 kilogram), 

graan (voor 100 kilogram) en aardappelen (voor 100 kilogram) op semilogaritmische schaal 

(1913 = 100) in 1846 - 2013 

 
 

Over het algemeen blijkt dat de reële prijs van het vlees, in vergelijking met de prijzen van tarwe 

en aardappelen, doorheen de 19de en 20ste eeuw gedaald is. Dit proces bleek in de 19de eeuw het 

sterkst te zijn voor rundvlees, dat oorspronkelijk een lager prijsniveau had dan varkensvlees. Dit 

verklaart deels de sterke stijging van de rundvleesconsumptie in de 19de eeuw. In de 20ste eeuw is 

het dan weer de beurt aan varkensvlees en pluimveevlees, die in deze periode relatief de 

goedkoopste vleessoort worden. Deze evolutie zet zich voor pluimveevlees verder na de jaren ’60, 

waardoor het vandaag de relatief goedkoopste vleessoort is geworden. Dit is aan het begin van de 

21ste eeuw in fel contrast met de vleessoorten varkensvlees en rundvlees, die min of meer het 

hogere prijsniveau ter waarde van 100 kilogram aardappelen benadert.  
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1.1.4. VLEESPRIJZEN IN VERGELIJKING MET CONSUMPTIEPRIJSINDEX 

Een betere indicator om de algemene evolutie van de voedingsproducten mee te benaderen, in 

plaats van de graanprijs, is ongetwijfeld de consumptieprijsindex. De Vlaamse overheid, meer 

bepaald de FOD Statistiek, heeft een consumptieprijsindex opgesteld sinds 1920 7. Met uitsluiting 

van de periode 1939 - 1946, biedt deze index een doorlopende jaarlijkse index aan van de meest 

verbruikte goederen bij de Belgische consumenten. Voor de periode vóór het opstellen van deze 

nationale index hebben we beroep moeten doen op een andere index. De 'standard of living index' 

van Peter Scholliers (Scholliers, 1987, 1993) werd opgesteld op basis van de uitgaven van Gentse 

textielarbeiders in de periode 1830 - 1914. Aangezien in zowel de statistieken van Scholliers als in 

de statistieken van de FOD Statistiek 1914 als basisjaar werd gebruikt, hadden we weinig werk bij 

het samenstellen van een gecombineerde indexreeks. In onderstaande grafiek werd naast onze 

samengestelde consumptieprijsindex, ook de vleesprijzen, de graanprijzen en de aardappelprijzen 

weergegeven. Hierbij dient vermeld te worden dat in deze samengestelde consumptieprijsindex de 

oorlogsjaren 1914 - 1919 en 1939 – 1945 niet zijn opgenomen, aangezien noch Scholliers 

(Scholliers, 1987, 1993) noch de nationale statistieken hierover gegevens hebben. 

Figuur 3. Index van de kleinhandelsprijzen (in BEF) van de vleessoorten (voor 1 kilogram), 

graan (voor 100 kilogram) en aardappelen (voor 100 kilogram) in vergelijking met de 

consumptieprijsindex (1846 = 100), op semilogaritmische schaal (1913 = 100) in 1846 - 2013 

 

                                                
7
 Het databestand van deze Consumer Price Index, of kortweg consumptieprijsindex, is te raadplegen via de 

volgende website: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/ 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/
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In vergelijking met de samengestelde consumptieprijsindex lijken de vleessoorten steeds 

goedkoper te worden, zoals eerder ook bij de vergelijking van de graanprijzen en de 

aardappelprijzen met de vleesprijzen kon worden vastgesteld. De consumptieprijsindex en de 

graanprijs volgen bovendien een sterk vergelijkbare evolutie, met als uitzondering van de periode 

1985 - 2013. Dit is gedurende deze recente periode te wijten aan de sterk dalende graanprijs, ten 

gevolge van het overaanbod aan korrelmaïs en bulkgraan in de Europese Unie. Hierdoor kunnen 

we concluderen dat de graanprijs tot de jaren ’80 een goede indicator is van de consumptieprijzen, 

maar na omstreeks 1985 we de voorkeur dienen te geven aan de samengestelde 

consumptieprijsindex als indicator. Met deze vaststelling zullen we noodzakelijkerwijs rekening 

moeten houden bij analyses waar we deze graanprijs als indicator gebruiken. 

1.1.5. VLEESPRIJZEN IN VERGELIJKING MET GEMIDDELD NETTO-INKOMEN 

Naast het verloop van de voedingsprijzen en de consumptieprijsindex, lijkt ook loon een 

belangrijke factor bij de verklaring van de evolutie van de vleesprijzen. De nationale statistieken 

van de FOD Statistiek hebben sinds 1964 de gemiddelde maandlonen van de Belgische bevolking 

verzameld 8 . Voor de gemiddelde maandlonen vóór dit jaartal hebben we andermaal beroep 

moeten doen op historische verzamelstudies. Een van de meest uitgebreide loonreeksen van 

Vlaanderen is te vinden in het verzamelwerk over het Gentse spinnerijbedrijf A. Voortman - N.V. 

Texas (Avondts, Debulpaep, & Hannes et. al., 1976). Voor de periode 1835 – 1914 hebben we 

gebruik gemaakt van de lonen van de Gentse dagloners in dit bedrijf9. Voor de periode van 1919 – 

1942 maakten we gebruik van de gemiddelde lonen van de geoefende arbeiders in de 

metaalsector van Gent10. 

  

                                                
8
 Deze lijst van brutomaandlonen sinds 1964 werd aangevraagd bij de Algemene Dienst Statistiek. 

9
 Het gemiddeld aantal gegevens per jaar evolueerde van 12 tot 2545 arbeiders. Tot 1857 betroffen de 

gegevens daglonen, maar daarna uurlonen. Er werd in de bronnen echter ook steeds een gemiddeld 
weekloon in BEF genoteerd. Dit brutoweekloon verschilde nooit erg veel van het nettoweekloon: boetes, 
bijdragen voor de sociale voorzorgskas en andere kosten betekenden nooit meer dan 1 BEF verschil voor 
het nettoweekloon (op een gemiddeld loon van 20,17 BEF). 

10
 Bij de loonstatistieken werden uitsluitend minimum -en maximumlonen per uur vermeldt, waarvan het 

gemiddelde uurloon berekend werd en vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal werkuren per dag. Het 
gemiddeld aantal werkuren werd immers telkens zorgvuldig bijgehouden in de loonstatistieken: het 
gemiddeld aantal werkuren evolueerde doorheen het interbellum tussen 7,75 uren tot 8,97 uren per dag, vijf 
dagen per week. 
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Tabel 1. Kleinhandelsprijzen (in BEF) van de vleessoorten (voor 1 kilogram) en graan (voor 

100 kilogram) in vergelijking met het gemiddeld netto-inkomen per capita (in BEF) in 1850 - 

2010 

 

Netto-
inkomen Rundsvlees Varkensvlees Pluimveevlees Graan 

1850 41,253 1,060 1,100 - 21,000 

1860 74,403 1,280 1,410 - 31,100 

1870 105,603 1,570 1,630 1,130 29,200 

1880 120,640 1,690 1,730 1,200 28,500 

1890 110,673 1,740 1,420 1,270 19,700 

1900 121,550 1,460 1,200 1,120 16,300 

1910 119,210 1,690 1,590 1,400 19,700 

1920 376,447 10,528 9,810 11,773 123,330 

1930 1079,038 27,060 22,624 19,715 258,667 

1940 - - - - - 

1950 - 90,337 79,264 - 698,333 

1960 - 118,053 100,485 - 857,600 

1970 16523,691 205,325 133,470 63,908 1389,133 

1980 30563,428 431,736 187,367 101,542 3411,640 

1990 46655,127 387,750 267,550 139,533 3921,167 

2000 61909,842 376,066 266,852 135,308 2054,369 

2010 83779,433 513,182 330,978 163,698 3217,926 

De lonen verliepen sinds het begin van de 19de eeuw tot 1861 licht stijgend, met weliswaar sterke 

schommelingen. Na 1862 - 1864 is er een lichte daling merkbaar, te wijten aan de katoencrisis te 

Gent (Avondts, Debulpaep, & Hannes et. al., 1976). Na deze crisis bereikten de lonen weliswaar in 

snel tempo een hoger peil dan voordien. Op dit hoger loonpeil werden de lonen nog regelmatig 

onderbroken door loondalingen, tot ze in 1908 een dalende trend inzette. Na het einde van de 

Eerste Wereldoorlog steeg het loon opnieuw zeer sterk, tot deze continue stijging in 1930 met de 

Grote Depressie een halt toegeroepen werd. Van 1935 tot 1942 zouden de lonen echter opnieuw 

zeer sterk stijgen, weliswaar nooit op een dergelijk hoog niveau als in het interbellum voor het 

uitbreken van de Grote Depressie werd opgetekend. In de naoorlogse periode is voor deze 

opeenvolgende stijgingen en dalingen geen plaats meer: in geen enkel jaar was er op jaarlijkse 

basis een daling in het gemiddelde bruto -of nettomaandloon in België meer genoteerd. Wel is 

duidelijk zichtbaar hoe het loon gedurende de periode 1960 - 1980 sterker steeg dan gedurende 

de periode 1980 - 2010. 
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Figuur 4. Koopkracht van het gemiddeld netto-inkomen per capita, uitgedrukt in 

hoeveelheden rundvlees, varkensvlees, pluimveevlees (voor 1 kilogram) en graan (voor 100 

kilogram) (1913 = 100) in 1846 - 2013 

 

Indien we de kostprijs van één kilogram rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees en honderd 

kilogram tarwe uitdrukken in een nettomaandloon sinds de 19de eeuw uitdrukken, komen we tot 

een vergelijkbare conclusie. Hieruit blijkt immers dat rundvlees, varkensvlees en in sterke mate 

pluimveevlees met het maandloon steeds meer vlees kon worden aangekocht. De status van 

luxeproduct die vlees had in het midden van de 18de eeuw is hierdoor compleet vergeten doorheen 

de tweede helft van de 20ste eeuw. De gedaalde koopkracht in hoeveelheden tarwe op het einde 

van de 20ste eeuw nuanceert dit beeld in zekere mate, hoewel we dit zoals eerder vermeld omwille 

van de niet-representatieve daling van de graanprijs buiten beschouwing kunnen laten. 
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1.2. VERBRUIKTE HOEVEELHEID VLEES 

Na de analyse van de vleesprijzen, algemene voedingsprijzen en netto-inkomens, dienen we voor 

een berekening van de prijselasticiteit en inkomenselasticiteit van de vleesconsumptie ook de 

verbruikte hoeveelheid vlees bestuderen. Vooreerst zullen we kort een overzicht brengen van de 

literatuur over de vleesconsumptie voordat er nationale statistieken beschikbaar zijn, Hierna zullen 

we, net als bij het vorige hoofdstuk, stilstaan bij de gebruikte bronnen en de gehanteerde 

methodologie, waarna we de vleesconsumptie na 1850 door deze statistieken trachten in beeld 

brengen. 

1.2.1. INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN VLEESCONSUMPTIE 

We hebben getracht de statistieken van Vandenbroeke over de Gentse vleesconsumptie te 

combineren met verschillende micro-studies, die vaak een specifieke stad of regio behandelen, om 

op deze manier de vleesconsumptie in een internationaal perspectief te plaatsen. We hebben 

hiervoor een beroep gedaan op een wijd gamma van micro-studies: zo behandelden de geciteerde 

bronnen consumptiecijfers van Brussel (Verheydt, 1976), Gent (Vandenbroeke, 1975, 1983), 

Antwerpen (Lis, & Soly, 1977), Frankrijk (Désert, 1975), Duitsland (Teuteberg, & Wiegelmann, 

1972) (Abel, 1938) (Saalfeld, 1977), Genève (Piuz, 1975), Portugal (Pereira, 1975) en Rome 

(Revel, 1975). Indien we deze verschillende cijfers combineren, komen we tot het volgende 

spreidingsdiagram. 

Figuur 5. Vergelijking van de gemiddelde vleesconsumptie per capita (in kilogram) in een 

aantal Europese landen (17de – 20ste eeuw) 
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Ten eerste valt onmiddelijk de plotse neergang van de gemiddelde vleesconsumptie in (West-) 

Europa tijdens de periode 1800 - 1850 op. Deze periode wordt algemeen beschouwd als een 

economisch slechte periode voor de koopkracht en de consumptie in West-Europa, te wijten aan 

de verslechterende leefomstandigheden voor de plattelandsbevolking, de slechte 

werkomstandigheden van de arbeidersklasse, de plattelandsvlucht en het failliet van de 

zelfvoorzieningslandbouw (Vandenbroeke, 1984, 2004) (Scholliers, 1993). Toch is er doorheen de 

periode 1600 - 1850 een stijgende trend op te merken: de trendlijn manoeuvreert van een 

gemiddelde van 30 kilogram per capita naar 50 kilogram.  

De tweede vaststelling die we onmiddellijk kunnen maken, is de enorme verdeeldheid van de 

statistieken. De gemiddelden tussen nabijgelegen landen liggen sterk uit elkaar: zo blijken de 

gemiddelde consumptiecijfers van Duitsland hoger te liggen dan de consumptiecijfers van België. 

Maar ook gemiddelden van dezelfde landen kunnen zeer sterk uit elkaar liggen: zo zijn de 

gemiddelden uit de verschillende micro-studies die voor het jaar 1847 de consumptie in Franse 

steden vastleggen zeer verschillend en ook in België in de 19de eeuw liggen de gemiddelden van 

de steden van Gent, Brussel en Antwerpen ver uit elkaar. Enerzijds kan dit de uitdrukking zijn van 

een verschil tussen een stedelijk consumptiepatroon en een consumptiepatroon op het platteland 

aangezien “stedelijke centra steeds een gevarieerder voeding opvalt in vergelijking met het 

platteland” (C. Vandenbroeke, 1983). Anderzijds kan dit ook het gevolg zijn van andere sociaal-

economische omstandigheden zoals “arbeidsprestaties, caloriebehoeften, gewoontevorming, 

commercialisatie, … “ (C. Vandenbroeke, 1983). Daarnaast kan dit echter ook het gevolg zijn van 

een verschil in metingen die gebeurd zijn om de consumptiecijfers bij de desbetreffende micro-

studies te berekenen. 

De enige oplossing voor een eenduidig beeld te werpen op de evolutie van de vleesconsumptie op 

de lange termijn, is hierdoor de nationale statistieken te gebruiken. Voor concrete, representatieve 

cijfers zoals het geval is bij de nationale statistieken, is het voor de meeste (West-)Europese 

landen immers wachten tot het midden van de 19de eeuw. Vanwege deze sterke verschillen in 

nationale en regionale statistieken vóór het midden van de 19de eeuw, hebben we ervoor 

geopteerd het beginpunt van onze studie te laten starten in het midden van de 19de eeuw. In de 

volgende paragraaf bespreken we uitvoerig hoe we deze nationale statistieken hebben 

aangewend om de vleesconsumptie op de lange termijn te bestuderen. 
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1.2.2. METHODOLOGIE EN BRONNEN 

Een raming van de vleesconsumptie in de 19de en 20ste eeuw op Belgisch niveau is een recent 

bestudeerd verleden. Dit werk werd, op enkele studies die specifiek een bepaalde regio, gemeente 

of instelling bestudeerden na, op nationaal vlak reeds bestudeerd door Vandenbroeke, Blomme en 

Segers. 

Vandenbroeke (Vandenbroeke, 1983, 1984) bestudeerde voor Gent de totale verbruikte 

hoeveelheid vlees. Hij baseerde zich hiervoor op de tellingen van vee-invoer door de stadspoorten 

sinds de 17de eeuw, waar elk stuk vee bijgehouden wordt door de stedelijke administratie. Het 

voordeel van deze methode was dat hij zijn database reeds in de 17de eeuw kon laten aanvatten. 

Een belangrijk nadeel dat hiermee verbonden was, was dat hij helaas weinig onderscheid kon 

maken tussen de verschillende vleessoorten, en diepte-onderzoek hierdoor niet mogelijk was. 

Daarnaast leverde zijn behandeling van uitsluitend de stad Gent een relatief eenzijdig beeld op, 

aangezien in vergelijking met andere steden in België een grotere hoeveelheid rundvlees in Gent 

werd geconsumeerd. Blomme (Blomme, 1992) berekende aan de hand van landbouwstatistieken 

en invoer –en uitvoerstatistieken de totale voedingsconsumptie in België van 1880 tot 1980. Het 

nadeel aan zijn onderzoek was dat op basis van deze gegevens, zijn statistieken over de 

vleesconsumptie te hoog waren ingeschat (Segers, 2003). Ook de manier waarop hij de, veelal 

ruraal actieve, konijnenconsumptie gedurende de 19de eeuw heeft berekend, roept veel 

vraagtekens op. Aangezien hij zich voor de periode na de Eerste Wereldoorlog kon beroepen op 

een meer divers en uitgebreid bronnenbestand (Blomme, 2002), menen wij echter dat er een 

hogere mate van betrouwbaarheid kan worden verleend aan zijn statistieken die werden opgesteld 

na 1914 

Segers (Segers, 2003, 2004) bestudeerde ten slotte de gemiddelde vleesconsumptie van 1846 tot 

1913 aan de hand van reeds verricht historisch onderzoek over de landbouwsector, met 

samenspraak van de handelsstatistieken. Hij kon op basis van deze gegevens, een nationaal 

overzicht van de gemiddelde vleesconsumptie per capita sinds 1846 opgesteld, waarbij hij zich 

baseerde op onder meer Vandenbroeke voor de gegevens m.b.t. Gent. In tegenstelling tot 

Vandenbroeke, maakte Segers echter wel een onderscheid naar de verschillende vleessoorten. 

Het zijn deze cijfers die het meest waardevol bleken voor deze studie, aangezien ze het best 

compatibel waren met de recente, nationale overheidsstatistieken. Deze nationale statistieken 

verschaffen ons vanaf 1955 informatie m.b.t. de gemiddelde vleesconsumptie in België per capita, 

verzameld door de federale overheidsdiensten van Economie, Landbouw en Visserij en 

Statistiek 11 . We hebben ervoor gekozen ons overzicht van de vleesconsumptie in België te 

                                                
11

 Een beperkt overzicht van de vleesconsumptie na 1955, onderverdeeld in rundvlees, varkensvlees en 
pluimveevlees is beschikbaar via: http://www.indicators.be/nl/indicator/vleesconsumptie-
karkasgewicht?detail . Daarnaast boden de gedetailleerde bevoorradingsbalansen, die voor een beperkt 

http://www.indicators.be/nl/indicator/vleesconsumptie-karkasgewicht?detail
http://www.indicators.be/nl/indicator/vleesconsumptie-karkasgewicht?detail
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baseren op een combinatie van deze studies: de gegevens van Segers (Segers, 2003) werden 

gebruikt voor de periode 1846 – 1913, de gegevens van Blomme (Blomme, 1992) werden gebruikt 

voor de periode 1919 – 1939 en de eerder besproken nationale statistieken werden gebruikt voor 

de periode 1955 – 2014.  

1.2.3. GEMIDDELDE VLEESCONSUMPTIE PER CAPITA IN BELGIË 

Tabel 2. Procentuele verdeling van de vleesconsumptie, onderverdeeld naar vleessoort 

(1850 – 2000) 

 Rundvlees Varkensvlees Pluimveevlees 
Schaap/Geit/ 
Lamsvlees 

Paardenvlees 
Konijn/ 

Wildvlees 

1850 48,13% 42,03% 2,65% 5,96% 1,23% - 

1860 47,85% 41,76% 2,46% 5,93% 2,00% - 

1870 42,95% 45,00% 2,72% 5,99% 3,34% - 

1880 40,94% 41,15% 2,91% 8,37% 2,73% 3,90% 

1890 33,06% 52,53% 2,14% 6,91% 2,23% 3,13% 

1900 31,69% 54,05% 2,75% 4,68% 4,14% 2,69% 

1910 36,88% 50,00% 3,09% 3,75% 3,96% 2,32% 

1920 39,29% 43,52% 4,96% 2,75% 5,87% 3,62% 

1930 38,51% 50,62% 3,90% 1,76% 3,12% 2,09% 

1940 - - - - - - 

1950 - - - - - - 

1960 38,55% 42,64% 10,46% 2,59% 1,42% 4,34% 

1970 35,30% 44,50% 12,30% 2,45% 1,26% 4,18% 

1980 31,20% 45,89% 14,52% 2,60% 1,34% 4,44% 

1990 22,32% 50,45% 18,69% 2,65% 1,28% 4,61% 

2000 20,50% 51,88% 21,22% 1,99% 0,90% 3,52% 

 

Ten eerste valt het op dat drie vleesproducten een zeer grote, en bovendien verschuivende, 

invloed hebben gehad op het consumptiepatroon in België sinds het begin van de 19de eeuw: 

rundvlees, varkensvlees en kippenvlees. Terwijl oorspronkelijk rundvlees de meest 

geconsumeerde vleessoort was in België, werd deze rol sinds het einde van de 19de eeuw 

overgenomen door het varkensvlees, waarna na de naoorlogse periode pluimveeconsumptie een 

steeds belangrijkere positie is beginnen opnemen. In vergelijking met deze drie vleessoorten, 

bleken de drie andere vleessoorten schaap/geit/lamsvlees, paardenvlees en konijn/wildvlees 

                                                                                                                                                            
deel online beschikbaar zijn via 
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/economie/Bevoorradingsbalansen.jsp en voor een 
deel werden aangevraagd bij de FOD Economie. 

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/economie/Bevoorradingsbalansen.jsp
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steeds een marginale rol te spelen in het Belgische consumptiepatroon. Paardenvlees blijkt tijdens 

het begin van de 20ste eeuw en het interbellum een ietwat grotere rol te spelen, wat zoals eerder 

vermeld te wijten was aan het overaanbod van paardenvlees gedurende deze periode en de 

daarbij gaande relatief lage prijs voor paardenvlees. Na het interbellum viel deze 

paardenvleesconsumptie dan ook zeer sterk terug, tot minder dan 1 % in 2000. 

De meest geconsumeerde vleessoort doorheen de eerste helft van de 19de eeuw was rundvlees. 

De gekoppelde productie en beperkte mogelijkheden voor productiviteitsstijgingen doorheen de 

19de en 20ste eeuw hebben er echter toe geleden dat rundsvlees tot vandaag met een zeer hoge 

productiekost af te rekenen heeft (Segers, & Niesten, & Raymaekers, 2004). Deze relatief hoge 

kostprijs zou ten dele ook aan de basis liggen van de tanende populariteit van het rundvlees. Ook 

de opeenvolgende dioxinecrisissen en andere runderziekten die doorheen de jaren ’80 en ‘90 

sporadisch de kop opstaken, heeft het imago van rundvlees ernstig aangetast (Segers, & Niesten, 

& Raymaekers, 2004). 

Figuur 6. Gemiddelde vleesconsumptie (in kilogram) per capita (1846 – 2013), 

onderverdeeld naar vleessoort 

 

Sinds de middeleeuwen werd varkensvlees als luxevlees beschouwd, aangezien het varken het 

enige dier was dat uitsluitend voor het slachten werd gekweekt (Fiddes, 1992). Op het begin van 
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de 19de eeuw werd het echter zeer populair in arbeidersmiddens en onder de plattelandsbevolking 

(Vandenbroeke, 1983), waar het vooral om het vet vlees werd geslacht. Doorheen het interbellum, 

groeide in de hogere middens echter steeds meer de vraag naar mager varkensvlees (Niesten, 

Raymaekers, Segers, 2003), waarna ook onder de rest van de bevolking sinds de jaren ’50 de 

vraag naar mager varkensvlees groeide (Segers, & Niesten, & Raymaekers, 2004). Doorheen de 

tweede helft van de 20ste eeuw, werd het onder meer door de populariteit onder de Belgische 

varkenskwekers en het daarbij gaande overaanbod de meest populaire vleessoort in België. 

Hoewel de varkensvleesconsumptie sinds de jaren ’90 enkele schommelingen heeft moeten 

doormaken, beslaat het varkensvlees tot op vandaag meer dan de helft van de vleesconsumptie. 

Pluimveevlees bleef ten slotte zeer lang als luxeproduct beperkt geconsumeerd (Vandenbroeke, 

1983). De beperkte productie was het gevolg van de beperkte hoeveelheid vlees die de Belgische 

braadkip van nature opleverde, alsook aan het feit dat in de 19de eeuw en het interbellum de 

prioriteit werd verleend aan de productie van eieren in plaats van aan de productie van 

kippenvlees (Segers, & Niesten, & Raymaekers, 2004). De machinale verwerking van het slachten 

en verpakken leidde ertoe dat de productie van kippenvlees een winstgevendere praktijk werd, 

alsook de fokpraktijken die tot meer slachtgewicht per kip leidden (Segers, & Niesten, & 

Raymaekers, 2003, 2004). Deze innovaties leidde ertoe dat aan het begin van de 21ste eeuw 

kippenvlees overal ter wereld aan een opmars bezig is (Smil, 2000), waar het in België vandaag 

goed is voor ongeveer 21 % van de totale vleesconsumptie. 
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1.2.4. AANDEEL VLEESCONSUMPTIE IN HET GEMIDDELD NETTO-INKOMEN 

Ten slotte hebben we getracht de verschillende statistieken over de gemiddelde maandlonen, 

gemiddelde vleesconsumptie en de gemiddelde vleesprijzen te combineren. Eenvoudigweg door 

de afzonderlijke vleesprijzen te vermenigvuldigen met de afzonderlijke consumptiehoeveelheden 

en dit aandeel te berekenen als een onderdeel van het maandelijks gemiddelde netto-inkomen per 

capita, kwamen we tot de volgende grafiek. 

Figuur 7. Procentueel aandeel van de particuliere uitgaven van vleesconsumptie in het 

netto-maandinkomen (1846 – 2012) 

 
 

We zien dat het gezinsbudget voor vleesconsumptie tot het begin van het interbellum lang stabiel 

blijft en zelfs langzaam lijkt te dalen. Hoewel Segers (Segers, 2002) het aandeel van 

vleesconsumptie in het gezinsbudget eerder licht ziet toenemen doorheen de lange 19de eeuw, 

lijken deze percentages een vergelijkbaar aandeel te weerspiegelen. Segers (Segers, 2002), die 

naast de vleesconsumptie ook de algemene voedingsconsumptie bestudeerde, stelde bovendien 

een daling van het aandeel van voeding in de particuliere consumptie vast doorheen de 19de eeuw, 

dat daalde van 54 % tot 30 %. Ook Vandenbroeke (Vandenbroeke, 1983, 1984) heeft dit patroon 

van een lager aandeel voor voeding in de gezinsuitgaven vastgesteld op het einde van de 19de 

eeuw. In overeenstemming met Segers, stelde Vandenbroeke ook een daling van het aandeel van 

voeding in het gezinsbudget van de Gentse bevolking vast (Vandenbroeke. 1975, 1975). 
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Figuur 8. Procentueel aandeel van de particuliere uitgaven aan vleesconsumptie in de 

periode 1846 – 2013, onderverdeeld per vleessoort 

 
 

Dit verandert drastisch sinds het interbellum, wanneer het particuliere aandeel van de uitgaven 

aan vlees in het gezinsbudget blijkt te verdubbelen. Hoofdzakelijk de sterke stijging van de 

varkensvleesconsumptie blijkt hier een rol te spelen, evenals de paardenvleesconsumptie die haar 

toppunt zal bereiken gedurende deze periode. Hoogstwaarschijnlijk bleef dit grote aandeel van 

vlees in het gezinsbudget gedurende de jaren ’50 gehandhaafd, om gedurende de jaren ’60 zeer 

bruusk te dalen. Door de beperkte gegevens in deze tijdsperiode, kunnen we dit echter uitsluitend 

als een hypothese opwerpen. Na de jaren ’60 lijkt zich nog even een korte opflakkering voor te 

doen rond het midden van de jaren ‘70, te wijten aan de verhoogde uitgaven aan rundvlees ten 

gevolge van de gestegen rundvleesprijs. Hierna blijkt de daling definitief ingezet: het particuliere 

aandeel van de uitgaven aan vleesconsumptie daalt sinds 1978 definitief van 7 % tot 3 % aan het 

begin van de 21ste eeuw, een percentage dat zelfs in het midden van de 19de eeuw niet gehaald 

werd. In tegenstelling tot de 19de eeuw, is dit niet langer het gevolg van een beperkte 

vleesconsumptie maar is dit eerder aan het relatief lage prijsniveau van vlees te wijten. 
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Besluit 

De drie vleessoorten die de belangrijkste rol hebben gespeeld voor de Belgische vleesconsumptie 

doorheen de 19de en 20ste eeuw zijn het rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees. De prijzen van 

deze vleessoorten bleven tot het midden van de 20ste eeuw zeer nauw bij elkaar te liggen. Een 

uitzondering was de prijs van het paardenvlees, die door een overaanbod op de Belgische markt 

een dergelijk lage prijs tot gevolg had dat de paardenvleesconsumptie gedurende het interbellum 

tot 5 % van de totale vleesconsumptie uitmaakte. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 

ontstond er meer divergentie onder de vleessoorten. Varkensvlees werd hierdoor goedkoop en 

meer geconsumeerd, hoewel het vooral de prijs van pluimveevlees was dat sterk daalde. Mede 

door deze lage prijs, steeg de pluimveeconsumptie van 3,90 % in de jaren ’30 tot 21,22 % aan het 

begin van de 20ste eeuw. Ten slotte bleek ook een vergelijking van de consumptiecijfers en 

vleesprijzen met de graanprijzen, aardappelprijzen, consumptieprijsindex en het gemiddeld netto-

inkomen nuttig. Het onderzoek wees in deze richting uit dat de stijgingen van graanprijzen, 

aardappelprijzen en consumptieprijsindex sterker waren dan de stijgingen van de vleesprijzen, 

waardoor vlees in relatieve zin dus goedkoper is geworden. Bovendien bleek door de nog sterkere 

toename van het netto-maandloon, dat de steeds groter wordende per capita vleesconsumptie 

door een steeds kleiner deel van het gezinsbudget wordt gefinancierd.  
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HOOFDSTUK 2. PRIJS –EN INKOMENSELASTICITEIT 

VAN VLEESPRODUCTEN SINDS DE 19DE EEUW 

We hebben ervoor gekozen om de gegevens, die in het vorige deel afzonderlijk uitvoerig werden 

besproken, op te splitsen in drie perioden: de ‘lange 19de eeuw’ (periode 1846 – 1913), het 

interbellum (1920 – 1938) en het tweede deel van de 20ste eeuw (periode 1961 - 2012). Op basis 

van deze onderverdeling, konden we voor elke periode kort de vraagfunctie berekenen. Hierdoor 

was het immers mogelijk om voor drie tijdsperioden afzonderlijk een statistisch te verantwoorden 

waarde van prijselasticiteit en inkomenselasticiteit te berekenen.  

Voor een analyse van de vraagfunctie, hadden we de keuze uit verschillende algebraïsche, 

systematische mogelijkheden om de vraagcurven te berekenen. Zo bestaan er lineaire en 

kwadratische uitgavenmodellen, het Rotterdam model, het Working model, Translog model, het 

AIDS (Almost Ideal Demand System) model,… . In de landbouweconomische wetenschappen zijn 

het AIDS model en het Rotterdam model de meest gebruikte modellen om vraagfuncties te 

analyseren. We hebben omwille van de uitgesproken populariteit voor het AIDS-model in de 

meeste landbouweconomische verhandelingen (Buse, 1994), gekozen om het AIDS-model van 

Deaton en Meulbauer (Deaton, & Meulbauer, 1980) te gebruiken. 

Het AIDS-model kan gedefinieerd worden als: 

(1) 

 

 wi is het aandeel van de uitgave voor het goed i 

 ai is het constante coëfficiënt voor het goed i 

 γi j is het coëfficiënt van het goed j in het aandeel van het goed i 

 pj is de nominale prijs van het goed j 

 X zijn de totale particuliere uitgaven per capita 

 P is de consumptieprijsindex 

 

Als P of de consumptieprijsindex hebben we dezelfde samengestelde consumptieprijsindex 

gebruikt die we eerder hebben opgesteld 12 . Het AIDS-model bood hierna de basis om de 

inkomenselasticiteit en prijselasticiteiten te berekenen. Prijselasticiteit kan op twee manieren 

worden berekend. Zo kan de prijselasticiteit worden berekend op basis van de Marshalliaanse, 

ongecompenseerde vraagfunctie of kan de prijselasticiteit berekend worden op basis van de 

Hicksiaanse, gecompenseerde vraagfunctie. 

                                                
12

 Zie hoofdstuk 1.1.4. Vleesprijzen in vergelijking met consumptieprijsindex. 
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De Marshalliaanse prijselasticiteit voor goed i tegenover het goed j wordt in het AIDS-model 

berekend als: 

 (2) 
 

 is de Marshalliaanse prijselasticiteit 

Op basis van de Marshalliaanse prijselasticiteit en middels de Slusky vergelijking kan ook de 

Hicksiaanse prijselasticiteit worden berekend: 

 (3) 

  is de Hicksiaanse prijselasticiteit 

Ook de inkomenselasticiteit kan worden berekend aan de hand van het AIDS-model: 

(4) 
 

 ei is de inkomenselasticiteit 

 

Op basis van deze vergelijkingen in het AIDS-model, konden de prijs –en inkomenselasticiteiten 

voor elk van de drie afgebakende periodes afzonderlijk worden berekend: de periode 1846 – 1913, 

de periode 1920 – 1938 en de periode 1955 – 2013 13 . Aangezien de inkomens –en 

prijselasticiteiten uitsluitend een stilstaand, eenzijdig beeld opleveren, leek het ons ook interessant 

door middel van grafieken de relatie tussen prijs en geconsumeerde hoeveelheid en de relatie 

tussen inkomen en geconsumeerde hoeveelheid te illustreren. Op deze manier konden we immers 

ook een beeld werpen op de evolutie van de prijs –en inkomenselasticiteit doorheen deze drie 

tijdsperioden. 

  

                                                
13

 De AIDS-modellen, inkomenselasticiteiten en prijselasticiteiten werden in dit hoofdstuk berekend met 
behulp van het econometrisch programma SAS/ETS (versie 9.0). 
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2.1. PRIJS –EN INKOMENSELASTICITEIT IN DE PERIODE 1846 – 1913 

Het was mogelijk voor elke tijdsperiode in het AIDS-model afzonderlijk één systematisch 

determinatiecoëfficiënt te berekenen, wat in het geval van de periode 1846 – 1913 een hoog 

determinatiecoëfficiënt blijkt te zijn. Dit wijst erop dat het AIDS-model in hoge mate de historische 

data benadert. Ook de p-waarden lijken erop te wijzen dat alle gegevens statistisch voldoende 

significant zijn. De standaardafwijking, voornamelijk ter hoogte van het intercept en de particuliere 

uitgaven, is echter wel te hoog. Dit is echter te wijten aan de sterke loonstijgingen en hoge inflatie 

die doorheen de lange 19de eeuw aanwezig was, waardoor outliers vaak kunnen voorkomen. 

Tabel 3. Berekening parameters voor het AIDS-model van vleesproducten (1846 – 1913) 

 
Rundvlees Varkensvlees Pluimveevlees 

Aantal waarnemingen 68 68 68 

 
  - 

Intercept 
0,385 

(14,49)*** 
0,441 

(23,51)*** 
0,017 

(14,57)*** 

Prijs van rundvlees 
0,054 

(3,71)*** 
-0,008 
(-0,70) 

-0,001 
(-1,60) 

Prijs van varkensvlees 
-0,008 
(-0,70) 

0,038 
(3,06)*** 

0,001 
(0,61) 

Prijs van pluimveevlees 
-0,001 
(-1,60) 

0,001 
(0,61) 

0,004 
(4,73)*** 

Particuliere uitgaven per 
capita aan vleesproducten -0,058 

(-11,20)*** 
-0,070 

(-19,45)*** 
-0.003 

(-11,75)*** 

 
Systeem gewogen R² = 0,9063 

 * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

Het is geen verrassing dat het aandeel van de uitgave van een bepaald vleessoort, de afhankelijke 

variabele, de hoogste p-waarde heeft bij de respectievelijke prijs van de betreffende vleessoort. 

Ook de coëfficiënten van deze waarden blijken hoger, waardoor weinig verrassend kan worden 

opgemerkt dat het aandeel van de uitgave van een bepaald vleessoort sterk bepaald wordt door 

de prijs van die respectievelijke vleessoort. Op basis van dit AIDS-model is het echter mogelijk ook 

de Marshalliaanse en Hicksiaanse prijselasticiteiten te bereiken, die meer diepgaande resultaten 

opleveren. Aan de hand van de elasticiteitsmatrices is het niet alleen mogelijk de afzonderlijke 

prijselasticiteiten voor elke vleessoort af te leiden, maar ook een blik te werpen op de 

kruisprijselasticiteiten van de verschillende vleessoorten. 

Tabel 4. Marshalliaanse, ongecompenseerde prijselasticiteitsmatrix van vleesproducten 

(1846 – 1913) 

 
Rundvlees Varkensvlees Pluimveevlees 

Rundvlees -0.139 -0.033 -0.011 

Varkensvlees -0.023 -0.404 0.011 

Pluimveevlees -0.248 0.246 0.015 
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Tabel 5. Hicksiaanse, gecompenseerde prijselasticiteitsmatrix van vleesproducten (1846 – 

1913) 

 
Rundvlees Varkensvlees Pluimveevlees 

Rundvlees -0.124 -0.017 -0.011 

Varkensvlees -0.016 -0.397 0.012 

Pluimveevlees -0.232 0.265 0.015 

De meeste historische en economische studies betreffende vlees –en voedingsproducten lijken 

ervan uit te gaan dat de prijselasticiteit van vleesproducten doorheen de 19de en 20ste eeuw 

daalde, tot het vandaag een prijsinelastisch goed is (Gallet, 2010). Volgens deze visie zou de 

waarde van de prijselasticiteit geëvolueerd zijn van een prijselasticiteit kleiner dan – 1 naar een 

elasticiteit tussen – 1 en 0. De redenen die worden aangehaald, waarom deze prijselasticiteit is 

afgenomen zijn divers: een stijging van de naaste substituten, een gestegen beschikbaarheid van 

voedingsproducten, de evolutie van pluimveevlees van een luxeproduct naar een basisproduct,… . 

Ook zouden de gebruikte waarnemingen in ons AIDS-model, die de evolutie op de lange termijn 

weergeven, in het voordeel spreken van een eerder prijselastische waarde. 

Aan de hand van de waarde van onze geschatte prijselasticiteiten, valt op hoe varkensvlees de 

meest elastische vleessoort is. Dit wekt geen verrassing, gezien de sterke stijging die de 

varkensvleesconsumptie gedurende deze periode onderging. Rundvlees daarentegen is een 

eerder prijsinelastisch vleesproduct gedurende de 19de eeuw, te danken aan de beperkte stijging 

van de rundvleesconsumptie gedurende de onderzochte periode. Ten slotte is het pluimveevlees 

nagenoeg volledig prijsinelastisch te beschouwen, wat hoofdzakelijk te wijten is aan het marginale 

aandeel dat pluimveevlees onafgebroken beklad in het gemiddelde dagelijkse menu gedurende de 

19de eeuw. Op basis van de kruisprijselasticiteiten lijkt ten slotte ook een beperkte substitutie 

plaatsgevonden te hebben tussen de consumptie van rundvlees en varkensvlees, getuige de lage 

waarde van de kruisprijselasticiteit tussen beide producten. De kruisprijselasticiteit tussen het 

pluimveevlees enerzijds en het varkensvlees en rundvlees anderzijds lijkt ten slotte wel groot te 

zijn, aangezien deze kruisprijselasticiteitswaarden een hogere waarde hebben dan de eigenlijke 

prijselasticiteit van pluimveevlees. Dit doet een hoge substitutie tussen pluimveevlees en de 

andere vleessoorten vermoeden. 

Helaas vertellen deze standaardwaarden, die een gemiddelde prijselasticiteit berekenen voor de 

voltallige ‘lange 19de eeuw’, ons weinig over de evolutie die in deze elasticiteitswaarden doorheen 

de 19de eeuw plaatsvond. Zo is er geen mogelijkheid in het AIDS-model een blik te werpen op het 

dynamisch karakter van deze prijselasticiteit. We hebben echter gepoogd om alsnog, door middel 

van het opstellen van eenvoudige grafieken die de verkochte hoeveelheid en prijs per vleessoort 

tonen, hier een blik op te werpen. Deze grafische voorstellingen kunnen ons bovendien de kans 

bieden het AIDS-model als analyse-instrument kritisch te evalueren.  
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Figuur 9. Vleesconsumptie (in kilogram) per vleessoort in de periode 1846 – 1913, in 

vergelijking met de prijs voor rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees (in BEF) 

De vaststellingen van daarnet lijken ook 

bevestigd te worden met deze gegevens. 

Opmerkelijk is hoe rundvlees minder elastisch is 

in vergelijking met pluimveevlees en 

pluimveevlees op zijn beurt dan weer minder 

elastisch in vergelijking met varkensvlees. De 

trendlijn van varkensvlees is immers duidelijk 

horizontaler dan die van pluimveevlees en 

rundvlees. 

Ten slotte is het ook mogelijk de 

inkomenselasticiteit te berekenen aan de hand 

van het AIDS-model.  

Tabel 6. Inkomenselasticiteit van 

vleesproducten (1846 – 1913) 

 

 

 

 

Het blijkt dat de inkomenselasticiteit het hoogst 

was bij het rundvlees en pluimveevlees. 

Aangezien varkensvlees doorheen de 19de eeuw 

de meest geconsumeerde vleessoort was, wekt 

dit geen verbazing: bij een stijging van het 

inkomen, zou men eerder substitutie van 

varkensvlees naar het duurdere pluimveevlees 

en rundvlees verkiezen dan een toename van de 

consumptie van het reeds consumerende 

varkensvlees hebben verkozen. Toch lijkt het ons 

opnieuw waardevol ook een licht te werpen op 

de evolutie van deze inkomenselasticiteit, dat 

mogelijk is aan de hand van een grafische voorstelling van het netto-maandinkomen en de 

verbruikte hoeveelheid. 

 

Figuur 9.1. Rundvlees 

 

Figuur 9.2. Varkensvlees 

 

Figuur 9.3. Pluimveevlees 

 

Inkomens-
elasticiteit 

Rundvlees 0.208 

Varkensvlees 0.098 

Pluimveevlees 0,236 
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Figuur 10. Vleesconsumptie (in kilogram) per vleessoort in de periode 1846 – 1913, in 

vergelijking met het gemiddelde netto-maandinkomen per capita in België (in BEF)  

De hypothese van Ritson (Ritson, 1988) stelt dat 

de inkomenselasticiteit van elk voedingsproduct 

oorspronkelijk sterk is, maar na verloop van tijd 

zwakker wordt om uiteindelijk een negatieve 

inkomenselasticiteit aan te nemen. Dit model 

verwacht hierdoor dat de inkomenselasticiteit van 

elk voedingsproduct evolueert van een waarde 

groter dan 1, kenmerkend voor luxegoederen of 

superieure goederen, naar een 

inkomenselasticiteit tussen 0 en 1, kenmerkend 

voor noodzakelijke goederen, naar uiteindelijk 

een inkomenselasticiteit kleiner dan 0, 

kenmerkend voor inferieure goederen. 

Een dergelijke evolutie zien we ook in de 

grafieken die het verband tussen het inkomen en 

de gevraagde hoeveelheid van rundvlees, 

varkensvlees en pluimveevlees tonen in de lange 

19de eeuw. Terwijl rundvlees zich gedurende de 

19de eeuw reeds lijkt te vertonen met een 

inkomenselasticiteit van een noodzakelijk goed, 

lijkt varkensvlees en pluimveevlees zich nog als 

een luxegoed te presenteren. De trendlijnen van 

varkensvlees en pluimveevlees zijn duidelijk 

horizontaler dan de trendlijn van rundvlees. Ook 

in de literatuur wordt pluimveevlees of 

kippenvlees gedurende de 19de eeuw eerder als 

een luxegoed beschouwd, dat slechts op 

uitzonderlijke gebeurtenissen werd 

geconsumeerd (Vandenbroeke, 1983). 

Varkensvlees daarentegen blijkt in de 19de eeuw 

steeds meer geconsumeerd te worden: 

voornamelijk bij de arbeidersklassen en rurale 

omgevingen belandt het meer en meer op tafel (Scholliers, 1993). Hierdoor evolueert het 

varkensvlees naar een prijsinelastisch, inkomensinelastisch product.  

 

Figuur 10.1. Rundvlees 

 

Figuur 10.2. Varkensvlees 

 

Figuur 10.3. Pluimveevlees 
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2.2. PRIJS –EN INKOMENSELASTICITEIT IN DE PERIODE 1920 - 1938 

Vergelijkbaar met zoals we deden voor de periode van de ‘lange 19de eeuw’, hebben we hetzelfde 

AIDS-model gebruikt om de gegevens van het interbellum te onderzoeken. We beschikten voor 

deze periode slechts over een beperkt aantal gegevens, 19 waarnemingen, waardoor we bij 

aanvang geen zekerheid hadden of deze becijfering veel informatie kon opleveren. 

Tabel 7. Berekening parameters voor het AIDS-model van vleesproducten (1920 – 1938) 

 
Rundvlees Varkensvlees Pluimveevlees 

Aantal waarnemingen 19 19 19 

 
  - 

Intercept 
0,469 
(1,08) 

1,238 
(2,42)** 

0,250 
(5,52)*** 

Prijs van rundvlees 
-0,012 
(-0,30) 

-0,021 
(-0,68) 

0,006 
(1,03) 

Prijs van varkensvlees 
-0,020 
(-0,68) 

0,138 
(4,65)*** 

-0,007 
(-1,87)* 

Prijs van pluimveevlees 
-0.006 
(1,03) 

-0,008 
(-1,87)* 

0,016 
(2,69)** 

Particuliere uitgaven per 
capita aan vleesproducten -0,016 

(-0,024) 
-0,125 
(-1,61) 

-0.032 
(-4,55)*** 

 
Systeem gewogen R² = 0,9335 

 * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

Ondanks het beperkt aantal gegevens, blijkt het determinatiecoëfficiënt R² toch opnieuw 

voldoende groot te zijn en zelfs te wijzen op een grote samenhang tussen de verschillende 

onderzochte variabelen. Wat wel opvalt wanneer we de parameters van dit AIDS-model 

vergelijken met het AIDS-model van de periode 1846 – 1913, is hoe er veel minder p-waarden 

aanwezig zijn bij de parameters van deze periode. Terwijl de p-waarde van de lange 19de eeuw 

gemiddeld lager was dan 0,1 , is de p-waarde van deze onderzochte periode gemiddeld hoger dan 

0,1. Dit zou kunnen wijzen op extreme waarden in de gegevens en mogelijk ook een statistisch 

insignificant resultaat. Ook de standaardfout is gevoelig hoger dan bij de voorgaande periode, 

ondanks deze periode minder dan de helft van het aantal waarnemingen behandelt in vergelijking 

met de vorige periode. 

Deze verschillende signalen wijzen uit dat deze regressie-analyse niet voor verwerking en analyse 

geschikt is. We hebben er daarvoor voor gekozen niet verder deze analyse uit te diepen. 

Bovendien hebben we deze gegevens van het interbellum niet willen samenvoegen met de andere 

gegevens van de periode 1846 - 1913 of de gegevens van de periode 1955 – 2012, om een te 

sterke verkleuring van de gegevens van de voorgaande of hieropvolgende periode door de cijfers 

van het interbellum te vermijden.   
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2.3. PRIJS –EN INKOMENSELASTICITEIT IN DE PERIODE 1961 - 2012 

Ten slotte hebben we, analoog met de vorige paragrafen, ook een AIDS-model opgesteld voor de 

periode 1955 – 2012. In tegenstelling tot de tegenvallende standaardafwijkingen en p-waarden van 

het interbellum, lijkt hier opnieuw het model statistisch significant te zijn. Het 

determinatiecoëfficiënt blijkt zelfs hoger te zijn dan bij de analyse van de periode 1846 – 1913 het 

geval was. Ook de p-waarden blijken bij dit model, op 2 waarden na, allen boven de grens van 5 % 

voor statistische significantie te wijzen. Ten slotte blijken ook de standaardafwijkingen van dit 

model eerder laag, waardoor we met zekerheid kunnen stellen dat dit AIDS-model statistisch het 

meest significant is van de 3 opgestelde modellen. 

Tabel 8. Berekening parameters voor het AIDS-model van vleesproducten (1961 – 2012) 

 
Rundvlees Varkensvlees Pluimveevlees 

Aantal waarnemingen 52 52 52 

 
  - 

Intercept 
1,778 

(4,75)*** 
-1,424 

(-3,38)*** 
0,533 

(3,18)*** 

Prijs van rundvlees 
0,321 

(15,64)*** 
-0,267 

(-11,97)*** 
-0,047 

(-5,58)*** 

Prijs van varkensvlees 
-0,270 

(-11,97)*** 
0,296 

(8,66)*** 
-0.032 
(-1,52) 

Prijs van pluimveevlees 
-0.047 

(-5,58)*** 
-0,032 
(-1,52) 

0,086 
(4,45)*** 

Particuliere uitgaven per 
capita aan vleesproducten -0,125 

(-3,26)*** 
0,186 

(4,30)*** 
-0.050 

(-2,93)*** 

 
Systeem gewogen R² = 0,9338 

 * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

De coëfficiënten lijken een duidelijk patroon te volgen. Het aandeel van de totale bestedingen aan 

een bepaalde vleessoort lijkt ten eerste in een positief verband te staan met de prijs van de 

respectievelijke vleessoort: naarmate er dus meer van een bepaald vleessoort wordt gespendeerd 

in de gezinsuitgaven, zal de prijs van deze vleessoort stijgen. Ten tweede lijkt er een omgekeerd 

verband te bestaan tussen het aandeel van de particuliere uitgaven voor een vleessoort en de 

prijzen van de andere vleessoorten: een stijging van het aandeel van de uitgaven aan een 

bepaalde vleessoort, leidt tot een daling van de prijs van de andere vleessoorten. Dit bevestigt een 

beeld van hoge substitutie tussen de verschillende vleessoorten. Op basis van dit AIDS-model is 

het opnieuw statistisch verantwoord de Marshalliaanse en Hicksiaanse prijselasticiteitmatrices op 

te stellen en een uitspraak te kunnen doen over de prijselasticiteit van vleesproducten in de 20ste 

eeuw. 

De prijselasticiteit voor voedingsproducten is vandaag voor vele voedingsproducten in de literatuur 

als negatief beschouwd (Gallet, 2010), wat impliceert dat de consumptie daalt wanneer de prijs 

toeneemt. De reactie van een verandering in de verbruikte hoeveelheid is echter in de meeste 
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gevallen minder groot dan de prijsveranderingen, wat zou betekenen dat de prijselasticiteit van de 

meeste voedingsproducten zich tussen 0 en - 1 bevindt (Roston, 1988) (Burns, McInerney, & 

Swinbank, 1983). Hierdoor kan dus worden geconcludeerd dat voedingsproducten vandaag eerder 

prijsinelastisch moet zijn. Dit wordt ook bevestigd in plaatselijk onderzoek: zo bleek de 

prijselasticiteit voor voeding in België - 0,68 (Decoster et al., 2009). 

Tabel 9. Marshalliaanse, ongecompenseerde prijselasticiteitsmatrix van vleesproducten 

(1961 – 2012) 

 
Rundvlees Varkensvlees Pluimveevlees 

Rundvlees -0.156 -0.486 -0.090 

Varkensvlees -0.710 -0.559 -0.098 

Pluimveevlees -0.304 -0.080 -0.012 

Tabel 10. Hicksiaanse, gecompenseerde prijselasticiteitsmatrix van vleesproducten (1961 – 

2012) 

 
Rundvlees Varkensvlees Pluimveevlees 

Rundvlees 0.161 -0.139 -0.022 

Varkensvlees -0.127 0.079 0.028 

Pluimveevlees -0.100 0.143 0.032 

De prijselasticiteit van varkensvlees lijkt in de Marshalliaanse matrix het hoogst te zijn, terwijl de 

prijselasticiteit van rundvlees in de Hicksiaanse matrix het hoogst blijkt te zijn. Pluimveevlees lijkt 

een zeer hoge prijsinelastische waarde te hebben, wat opvallend is gezien het hoge aandeel van 

de consumptie van pluimveevlees sinds de 2de helft van de 20ste eeuw. De kruisprijselasticiteiten 

lijken dan weer het hoogst te zijn tussen rundvlees en varkensvlees, terwijl in de 19de eeuw tussen 

pluimveevlees en rundvlees een belangrijk substitutie-effect plaatsvond. 

Op het eerste zicht lijkt onze Marshalliaanse en Hicksiaanse prijselasticiteiten niet overeen te 

komen met de literatuur: de literatuur stelt immers hogere prijsinelastische waarden bij de meeste 

vleessoorten vast. Zo zijn de elasticiteitswaarden van de 2de helft van de 20ste eeuw zelfs hoger in 

vergelijking met de waarden van de 19de eeuw. Er dient echter gewezen te worden op het feit dat 

de prijselasticiteitswaarden die hier worden weergegeven, een gemiddelde prijselasticiteit tonen 

voor de periode 1961 – 2012. Aan de hand van het overzicht van de bestedingen per capita aan 

vleesconsumptie dat we in hoofdstuk 1 hebben opgesteld, bleek dat in de eerste fase van de 2de 

helft van de 20ste eeuw de uitgaven aan vleesconsumptie in relatieve en absolute waarde nog sterk 

steeg. Dit werd gevolgd door een periode, ingezet vanaf het midden van de jaren ’80, van een 

daling van de particuliere uitgaven aan vleesproducten. Hoogstwaarschijnlijk veranderde hierdoor 

ook de prijselasticiteit: van een hoge prijselasticiteit naar een lagere elasticiteitswaarde. De 

waarden die hierboven werden genoteerd, tonen echter weinig van deze veranderingen. Hiervoor 

moeten we immers opnieuw een beroep doen op de grafische voorstellingen.  
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Figuur 11. Vleesconsumptie (in kilogram) per vleessoort in de periode 1961 – 2012, in 

vergelijking met de prijs voor rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees (in BEF) 

Onze gegevens van vleesconsumptie in België 

sinds 1955 bevestigen dit beeld. Bij zowel het 

rundvlees, het varkensvlees en het 

pluimveevlees lijken de waargenomen en 

voorspelde waarden zich grafisch eerder 

verticaal tegenover elkaar te bevinden, wat een 

eerder prijsinelastisch karakter lijkt te impliceren. 

Deze prijsinelasticiteit lijkt zich sterker voor te 

zetten bij rundvlees, wat gezien de recente 

daling van de geconsumeerde hoeveelheid 

aannemelijk lijkt. Pluimveevlees is daarentegen 

prijselastischer, gezien de recente sterke stijging 

van de geconsumeerde hoeveelheid kippenvlees 

begrijpbaar. Ten slotte is de spreiding van de 

gegevens van het varkensvlees eerder 

vergelijkbaar met de gegevens van het 

pluimveevlees. 

Naast een eerder prijsinelastisch karakter, 

werpen we nu ook een blik op de 

inkomenselasticiteit van de vraag naar de 

afzonderlijke vleessoorten. Uit literatuur blijkt dat 

we voor voedingsproducten een eerder 

prijsinelastische waarde kunnen verwachten. Uit 

een studie van 1986 die werd opgesteld door de 

dienst statistiek van Groot-Brittanië, werd de 

inkomenselastisticiteit voor voedingsuitgaven op 

0,35 (MAFF, 1986) en de inkomenselasticiteit 

van de gevraagde hoeveelheid voor 

voedingsproducten op 0,27 (MAFF, 1986) 

geschat. Ook in eigen land werd de 

inkomenselasticiteit van voeding op 0,46 geschat 

(Decoster et. al., 2009). 

 

 

Figuur 11.1. Rundvlees 

 

Figuur 11.2. Varkensvlees 

 

Figuur 11.3. Pluimveevlees 
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Tabel 11. Inkomenselasticiteit van vleesproducten (1961 – 2012) 

 

 

 

Ook de inkomenselasticiteit hebben we berekend aan de hand van het AIDS-model. Ook hier blijkt 

op het eerste zicht de inkomenselasticiteit te zijn toegenomen in vergelijking met de 19de eeuw. De 

sterk toegenomen lonen en de daarmee samenhangende gestegen koopkracht in vergelijking met 

de 19de eeuw is echter het gevolg van dit ongenuanceerd, statisch beeld dat we hier krijgen van de 

inkomenselasticiteit. Vandaar hechten we meer belang aan de grafische voorstelling om de 

inkomenselasticiteit te analyseren.  

  

 

Inkomens-
elasticiteit 

Rundvlees 0.740 

Varkensvlees 1.360 

Pluimveevlees 0,476 
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Figuur 12. Vleesconsumptie (in kilogram) per vleessoort in de periode 1961 – 2012, in 

vergelijking met het gemiddelde netto-maandinkomen per capita in België (in BEF) 

Onze statistieken lijken een bevestiging van 

deze resultaten in te houden. In tegenstelling 

tot de statistieken van de lange 19de eeuw, lijkt 

de geconsumeerde hoeveelheid minder sterk 

te reageren op een wijziging in het inkomen. 

Bij rundvlees lijkt een daling zich te hebben 

ingezet zoals de curve van Ritson voorspelt 

(Ritson, 1988), terwijl bij varkensvlees de 

geconsumeerde hoeveelheid zich heeft 

gestabiliseerd. Bij het pluimveevlees zien we 

echter een andere tendens. Hier was er in de 

20ste eeuw een sterkere stijging in de 

particuliere consumptie op te merken, 

waardoor de stabilisering zich later heeft 

doorgezet. De geconsumeerde hoeveelheid 

lijkt echter veel minder te reageren op 

inkomensstijgingen in de laatste decennia, 

waardoor ook hier een stabilisering zich begint 

te manifesteren. Desalniettemin lijkt er geen 

twijfel over te bestaan dat elke vleessoort op 

het begin van de 21ste eeuw duidelijk is 

geëvolueerd naar een inkomensinelastisch 

product. Het dient wel gezegd te worden dat 

rundvlees in een verder stadia van 

inkomensinelasticiteit zit dan dat bij 

varkensvlees het geval is, terwijl 

pluimveevlees op zijn beurt dan weer minder 

inkomensinelastisch is dan varkensvlees. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12.1. Rundvlees 

 

Figuur 12.2. Varkensvlees 

 

Figuur 12.3. Pluimveevlees 
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Besluit 

De prijselasticiteit en inkomenselasticiteit maakte grote veranderingen door sinds het midden van 

de 19de eeuw, ten gevolge van de grote schommelingen die de vleesprijzen en 

vleesconsumptiecijfers doormaakten. Het AIDS-model bleek een geschikt model te zijn om de 

prijselasticiteit, kruisprijselasticiteit en inkomenselasticiteit te berekenen, alhoewel het weinig 

mogelijkheden bood om deze waarden in een dynamisch, historisch kader te onderzoeken. 

Het bleek dat de prijselasticiteit in de 19de eeuw zeer hoog was voor het varkensvlees, terwijl het 

eerder beperkt was voor het rundvlees en pluimveevlees. De kruisprijselasticiteit leek bovendien 

zeer hoog te zijn tussen het pluimveevlees en het varkensvlees of rundvlees. De 

inkomenselasticiteit leek dan weer zeer hoog te zijn voor varkensvlees en pluimveevlees, terwijl 

rundvlees een lagere inkomenselasticiteitswaarde had. Er bleken grote verschillen te zijn tussen 

de gegevens van de ‘lange 19de eeuw’ en de tweede helft van de 20ste eeuw. Het is in dit opzicht 

jammer dat het beperkt aantal waarnemingen voor het interbellum ertoe heeft geleden dat we over 

geen statistisch significante resultaten van deze periode beschikken. In de tweede helft van de 

20ste eeuw leek de prijselasticiteit opvallend hoog, te wijten aan de hoge prijzen en 

consumptiecijfers in de jaren ’50 en ’60. De prijselasticiteit en kruisprijselasticiteit leek op basis van 

de grafische voorstellingen in de recente periode echter reeds te zijn afgenomen. Ten slotte bleek 

de inkomenselasticiteit van pluimveevlees nog hoog te zijn, terwijl rundvlees en pluimveevlees 

eerder lage inkomenselasticiteitswaarden voorstelden. 
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HOOFDSTUK 3. PIGOUVIAANSE BELASTING OP 

VLEESPRODUCTEN 

Zoals we in hoofdstuk 1 hebben kunnen vaststellen, blijkt dat de vleesconsumptie heel wat 

veranderingen onderging sinds het begin van de 19de eeuw. In het tweede hoofdstuk zagen we 

bovendien hoe deze veranderingen in prijs en geconsumeerde hoeveelheid van de drie 

voornaamste vleesproducten, rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees, een patroon 

weergaven: de evolutie van vlees van een eerder prijselastisch en inkomenselastisch naar een 

inkomensinelastisch product. In dit hoofdstuk trachten we deze informatie te toetsen aan de 

mogelijkheid van een Pigouviaanse ‘meat tax’, een voorstel van verschillende beleidsmakers en 

economen ter bestrijding van de nadelige sociale en ecologische problemen die het gevolg zijn 

van een overdaad aan vleesconsumptie. 

3.1. FINANCIERINGSMOTIEF VERSUS REGULERINGSMOTIEF BIJ 

BELASTINGEN OP VOEDINGSPRODUCTEN 

Afhankelijk van de prijselasticiteit en inkomenselasticiteit, is het mogelijk om een 

belastingstelsel in twee soorten motieven onder te verdelen (Salanié, 2012). Enerzijds is er het 

financieringsmotief: bij een prijsinelastische vraag –en aanbodzijde zal er door de hogere prijs 

die het resultaat is van een belastingsinvoering, weinig tot geen effecten opgemerkt worden in 

de gevraagde of aangeboden hoeveelheid. In het geval van een Pigouviaanse belasting zal 

deze beperkte verandering in de verbruikte hoeveelheid dus weinig invloed uitoefenen op het 

gedrag van de consument, wat net de doelstelling van een Pigouviaanse belasting is. De 

overheidsinstelling die de belasting int, doet echter wel een goede zaak aangezien de instelling 

een gewaarborgde inkomensbron ontvangt. De tweede soort motief is het reguleringsmotief: bij 

een prijselastische vraag –en aanbodzijde, zal er door een hogere prijs na belastinginvoering 

een grote verandering in de gevraagde hoeveelheid voordoen. 

We kunnen vaststellen dat een Pigouviaanse belasting vanuit het reguleringsmotief wordt 

voorgesteld door beleidsmakers, politici en economen. Een Pigouviaanse belasting of ‘sin tax’ 

heeft per definitie immers het doel een bepaalde marktverstoring, in de vorm van een over –of 

onderconsumptie, weg te werken. Voorbeelden hiervan zijn in ons huidig belastingstelsel talrijk. 

Een accijns op sigaretten met de hoop op het verminderen van de tabaksconsumptie of taksen 

op benzine met het oog op het verminderen van de CO²-uitstoot van personenwagens, zijn 

enkele voorbeelden in de Belgische taxatiepolitiek. 
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Een Pigouviaanse belasting die omwille van het reguleringsmotief werd ingevoerd, mits de 

belasting van een prijselastisch goed, zal op lange termijn dus automatisch minder inkomsten 

opleveren voor de overheid. Omwille van een daling in de gevraagde hoeveelheid van het 

belaste product, daalt immers de belastbare basis voor de betrokken belasting, wat 

onvermijdelijk lijdt tot een daling van de inkomsten uit de belasting. Dit kan onder meer 

gecompenseerd worden door een verhoging van de belasting per verbruikte eenheid, wat zeer 

vaak ook wordt gedaan. Dit bleek onder meer een belangrijke reden waarom de meeste West-

Europese overheden sinds de invoering van de accijnzen op tabaksproducten verschillende 

belastingverhogingen meermaals hebben doorgevoerd. 

De inkomens –en prijselasticiteiten van de meeste voedingsproducten blijken sinds de jaren ’60 

van de 20ste eeuw eerder inelastisch te zijn. Vleesproducten in België, die wij hebben 

bestudeerd in onze eerdere hoofdstukken, zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Vlees gold tot 

het midden van de 18de eeuw als een luxegoed: in 1846 was de gemiddelde vleesconsumptie 

per persoon in België volgens onze statistieken 21,35 kg. Doorheen de 19de en 20ste eeuw 

evolueerden vleesproducten langzaam tot een inkomensinelastisch basisproduct, waarvan de 

gemiddelde vleesconsumptie per capita in België vandaag omstreeks 75 – 80 kg heeft bereikt. 

Elke prijsverandering die vandaag voor een vleesproduct plaatsvindt, heeft daardoor een kleine 

invloed op de consumptie van dit product. Op basis van onderzoek naar de prijs –en 

inkomenselasticiteiten van de meeste voedingsproducten vandaag, durven we zelfs te stellen 

dat prijsinelastische voedingsproducten een praktijk is voor de meeste voedingsproducten sinds 

de 2de helft van de 20ste eeuw (DLV, 2014). Deze statistieken zouden impliceren dat niet het 

reguleringsmotief, maar eerder het financieringsmotief zou doorwegen bij een Pigouviaanse 

belasting op vleesproducten. 

Dit ligt fundamenteel anders met het discours die de meeste (milieu-)economen, beleidsmakers 

en andere sympathisanten over een ‘meat tax’ aanhangen. Zo wordt het publiek debat 

voornamelijk gevoerd vanuit het idee dat een belasting op vlees, de geconsumeerde 

hoeveelheid vlees op een directe wijze zou beïnvloeden. Een artikel gepubliceerd in het 

tijdschrift ‘Nature Climate Change’ werd meermaals geciteerd in de internationale pers14 met het 

nieuws dat “Implementing a tax or emission trading scheme on livestock’s greenhouse gas 

emissions could be an economically sound policy that would modify consumer prices and affect 

consumption pattern” (Ripple, & Smith, & Haberl, et. al., 2014). Het gevaar bij een dergelijk 

discours ligt echter dat wanneer deze ‘sin tax’ of ‘Pigouviaanse belasting’ op vleesproducten 

zou worden ingevoerd en niet lijkt te slagen in een verandering in de geconsumeerde 

                                                
14

 Het artikel werd onder meer in het tijdschrift Forbes en The Economist als basis gebruikt voor een 
uitgebreid verslag over een ‘meat tax’. 
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hoeveelheid vlees, het Pigouviaanse belastingstelsel hierdoor als ineffectief wordt bestempeld. 

Dit is immers gebeurd bij verschillende andere, eerder ingevoerde ‘Pigouviaanse’ belastingen of 

‘sin taxes’ op voedingsproducten. 

Zo was er de Deense ‘fat tax’ of accijns op ongezonde en vethoudende levensmiddelen die in 

oktober 2011 werd ingevoerd. De Deense krant ‘Copenhagen Post’, oorspronkelijk een 

voorstander van de vettaks, stelde immers dat de nauwelijks gewijzigde consumptie van 

verzadigde vetten aan de basis lag van de afschaffing van de belasting in november 2012: “The 

jury remains out on whether people actually reduced their fat consumption – businesses say we 

didn’t, while the only academic study so far says we might have. The evidence of the fat tax’s 

negative impact on the economy, meanwhile, is incontrovertible: it increased border trade and 

saddled businesses with a burdensome administrative procedure. Add to that the nearly two 

billion kroner the tax sucked out of consumers’ pockets over the past 12 months, and there’s no 

wonder it had little popular support.“15. 

Een vergelijkbaar geval is het discours over de frisdrankconsumptie bij de invoering van een 

zogenaamde ‘soda tax’. Onderzoek naar de prijselasticiteit van frisdrankproducten wees uit dat 

met een prijselasticiteit van – 0,15 (Zheng, & Kaisar, 2008), een frisdrankbelasting van 10 % 

slechts een daling van 2 % bij de consumptie van frisdrankproducten teweeg zou brengen. 

Bovendien is deze reductie van 2 % in de gevraagde hoeveelheid geen garantie op een daling 

van obesitas of een stijging van de publieke gezondheid. Onderzoek wees immers uit dat de 

daling van de consumptie van frisdrankproducten die zou plaatsvinden na de invoering van de 

belasting, een stijgende consumptie van sterk gezoete, minstens even ongezonde 

vruchtensappen zou veroorzaken (Fletcher, & Frisvold, & Tefft, 2010). In tegenstelling tot dit 

onderzoek, werd de sodabelasting voorgesteld niet omwille van een budgettaire reden maar als 

een middel die rechtstreeks de algemene gezondheidszorg zou verbeteren. Zo meldde Arnaud 

Richard, parlementslid en de mede-auteur van de wetsvoorstel: “It is the role of the law to fix a 

framework to protect the population against commercial competition which aims to make 

something free to entice customers and encourage them to consume unhealthy products 

excessively.” 16. Ook bij de invoering van de recente taxshift in België, met de daarbijhorende 

                                                
15

 15/11/2012. Giving up an unbearable burden. The Copenhagen Post. Geraadpleegd via de website 
van The Copenhagen Post:: http://cphpost.dk/commentary/editorial/editorial-giving-unbearable-burden . 

16
 02/05/2015. France to ban unlimited refills of soft drinks. The Local France. Geraadpleegd via de 

website van The Local: http://www.thelocal.fr/20150402/french-mps-ban-unlimited-soda-refils 

http://cphpost.dk/commentary/editorial/editorial-giving-unbearable-burden
http://www.thelocal.fr/20150402/french-mps-ban-unlimited-soda-refils
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belasting op suikerhoudende frisdranken, werd het belang voor de gezondheid gepredikt door 

minister van Volksgezondheid Maggie De Block17. 

Het gevolg van dit verkeerde discours is dat een belasting op vleesproducten na invoering 

spoedig als ‘inefficiënt’ zou worden bestempeld. Verschillende initiatieven, zoals onder meer de 

‘fat tax’ in Denemarken en talloze vormen van een ‘soda tax’ zijn net afgevoerd net omdat ze 

niet in een duurzame consumptiewijziging slaagden. Deze verandering in geconsumeerde 

hoeveelheid werd nochtans net in de meeste gevallen aangehaald als de bestaansreden van 

dergelijke fiscale regimes. Recent onderzoek naar de prijs –en inkomenselasticiteiten van het 

grootste deel van de voedingsproducten in de westerse landen tonen aan dat hiervoor 

belastingen op voedingsproducten inefficiënt zijn. 

Een ‘meat tax’ of vleestaks zal, zoals we hebben betoogd, niet meteen leiden tot een 

significante daling in de vleesconsumptie omwille van het prijs –en inkomenselastisch karakter 

van de vleesconsumptie in België. Dit wilt echter niet zeggen dat de financiële middelen die 

worden gecreëerd door een ‘meat tax’, waarvoor de mogelijkheden om deze te verkrijgen divers 

zijn, niet kunnen worden aangewend voor alternatieve pistes ter verlaging van de 

vleesconsumptie of een algemene verbetering van de begroting van de overheid. We schetsen 

in de hieropvolgende paragraaf dan ook kort enkele van de alternatieve mogelijkheden die een 

verlaging van de vleesconsumptie in België kunnen veroorzaken. 

  

                                                
17

 24/07/2015. Gezondheidstaks heeft niets met gezondheid te maken. De Standaard. Geraadpleegd via 
de website van De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150723_01788900  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150723_01788900
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3.2. ALTERNATIEVEN VOOR DE VERHOOGDE VLEESCONSUMPTIE? 

Een ‘meat tax’ zal er niet in slagen op korte termijn de consumptie van varkensvlees, rundvlees 

of pluimveevlees te doen dalen. Dit impliceert echter niet dat een vleesbelasting geen goed 

beleidsinstrument zou kunnen zijn. In deze paragraaf, behandelen we enkele maatregelen of 

doelstellingen waarvan wij menen dat het op een efficiënte manier een verschuiving in de 

vleesconsumptie zou teweeg kunnen brengen. 

We willen ten eerste, zoals eerder vermeld, het idee van een mogelijke ‘meat tax’ of vleestaks 

niet van tafel vegen. Wel stellen we duidelijk dat, gezien het hedendaagse prijsinelastische 

karakter van vleesproducten, een vleestaks onmogelijk rechtstreeks een invloed kan uitoefenen 

op de verlaging van de vleesconsumptie in België. Dit zegt echter niets over de onrechtstreekse 

invloed die een vleestaks kan betekenen voor de verlaging van de vleesconsumptie. Zo zou het 

inkomen dat door de belasting van vleesproducten, in tegenstelling tot de belasting van de 

meeste Pigouviaanse producten vandaag, op een lange periode gewaarborgd zijn met slechts 

beperkte kleine inkomensverliezen. Deze stabiele inkomensbron kan op haar beurt dan weer 

ingezet worden om de vleesconsumptie op duurzame wijze te beïnvloeden. Een cruciaal punt 

hierbij is de communicatie van deze belastingmaatregel. Zo dient duidelijk gecommuniceerd te 

worden dat deze fiscale maatregel niet beoogt rechtstreeks de vleesconsumptie te doen 

verlagen, maar het werd ingevoerd als een financieringsmiddel.  

Een tweede maatregel betreft het schrappen van het ‘voordelige’ 6 % BTW-tarief voor 

vleesproducten. Tot op vandaag bevinden vleesproducten zich in het stelsel van de BTW-

tarieven in de categorie van de ‘goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 6 %’. 

Historisch gezien werd dit, net als voor vele andere voedingsproducten, gedaan vanuit de 

redenering om basisproducten voor elke burger toegankelijk te maken en luxeproducten aan 

een hoger belastingstelsel te onderwerpen. Deze redenering lijkt echter achterhaald. Dit gaat 

immers compleet de gedachte voorbij dat er vandaag een breed gamma van vleesvervangende 

voedingsproducten bestaat, waarbinnen de consument een ruime keuze heeft om 

vleesproducten te vervangen. Een mogelijkheid van een toepassing van een ‘meat tax’ op 

Belgisch niveau zou er dan ook uit kunnen bestaan vleesproducten niet langer in het 

‘voordelige’ 6 % BTW-tarief maar in het 21 % BTW-tarief op te nemen. Een andere mogelijkheid 

is het . Dit zou de rundvleesconsumptie Ook zou de afschaffing van het voordeeltarief 

uitsluitend voor rundvlees een van de mogelijkheden zijn. Een hogere belasting op rundvlees, 

het meest milieuonvriendelijke vleesproduct, zou op deze manier immers een substitutie naar 

andere, minder milieuschadelijke vleesproducten verder aanmoedigen. Zoals we eerder hebben 
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onderzocht, lijkt dit scenario vanwege de hoge kruisprijselasticiteit tussen rundvlees en 

varkensvlees of pluimveevlees zeer aannemelijk18. 

Ten derde lijkt een verandering in het subsidiestelsel van de veeindustrie op zijn plaats. Zo blijkt 

vandaag op Europees vlak 32 % van de voedingsinkomsten in OECD-landen afkomstig te zijn 

van subsidies, waarbij de vleesindustrie behoort tot de meest gesubsidieerde (FAO, 2006). 

Bovendien blijkt in België uitgerekend de meest vervuilende veesector, namelijk die van de 

runderbedrijven, het meest afhankelijk te zijn van subsidies. Zo zijn de runderbedrijven in hun 

inkomsten voor 10 % afhankelijk van premies van de Vlaamse overheid, terwijl de 

varkensbedrijven voor 2 % afhankelijk zijn van premies (DLV, 2014). Een andere fiscale 

maatregel zou er kunnen uit bestaan de subsidies voor de rundvleessector af te bouwen, wat 

onmiddellijk een prijsverhoging van het Belgische rundvlees zou impliceren. 

Ten vierde hechten we ook een belang aan informatiecampagnes. Om de vleesconsumptie te 

doen dalen, zijn er andere procedures nodig dan een belastingstelsel. De verschillende fiscale 

maatregelen die we hierboven hebben voorgesteld, zouden echter overheidsinkomsten 

vrijmaken die kunnen worden ingezet in informatiecampagnes die de vleesconsumptie op een 

duurzame wijze beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan zijn informatiekanalen van de overheid of 

ngo’s. Het feit dat uitgerekend hoge inkomens gekenmerkt worden door een lagere 

vleesconsumptie, zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat deze groep een 

betere toegang heeft tot informatie. Informatiekanalen, al dan niet ingericht door de overheid, 

dienen vleesproducten te presenteren aan de bevolking als een milieuonvriendelijk luxeproduct 

dat perfect kan worden vervangen door andere vleesvervangers. 

Een ander beleidsinstrument zijn andere informatiesturende maatregelen naar consumenten 

toe. Zo gaat volgens wetenschappelijk onderzoek aandacht voor de klimaatopwarming (Duchin, 

2005) en een breder besef van de milieu -en gezondheidseffecten van vleesconsumptie 

(Dagevos, & Voordouw, 2013) gepaard met een lagere vleesconsumptie. Tegelijk blijkt door 

onderzoek bij Vlaamse consumenten ook dat consumenten onvoldoende informatie hebben 

over de milieugevolgen van hun individueel gedrag (Vanhonacker, Van Loo, & Gellynck et al., 

2012). Een algemene toenemende kennis over de klimaatopwarming onder de bevolking, zou 

vanuit deze redenering een lagere vleesconsumptie dus verder aanmoedigen. Ten slotte lijkt 

ook de stimulering van private initiatieven die pleiten voor een duurzaam gebruik van voeding 

aangewezen. Internationale campagnes zoals ‘Meatless Monday’, maar ook het plaatselijke 

Dagen Zonder Vlees zijn in dit opzicht uitstekende voorbeelden.  

                                                
18

 Zie Hoofdstuk 2.3. Prijselasticiteit en inkomenselasticiteit in de periode 1947 – 2013. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

De drie vleessoorten die de belangrijkste rol hebben gespeeld voor de Belgische 

vleesconsumptie doorheen de 19de en 20ste eeuw zijn het rundvlees, varkensvlees en 

pluimveevlees. De prijzen van deze vleessoorten bleven tot het midden van de 20ste eeuw zeer 

nauw bij elkaar te liggen. Een uitzondering was de prijs van het paardenvlees, die door een 

overaanbod op de Belgische markt een dergelijk lage prijs tot gevolg had dat de 

paardenvleesconsumptie gedurende het interbellum tot 5 % van de totale vleesconsumptie 

uitmaakte. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstond er meer divergentie onder de 

vleessoorten. Varkensvlees werd hierdoor zeer goedkoop, hoewel het vooral de prijs van 

pluimveevlees was dat sterk daalde. Mede door deze lage prijs, steeg de pluimveeconsumptie 

van 3,90 % in de jaren ’30 tot 21,22 % aan het begin van de 20ste eeuw. Ten slotte bleek ook 

een vergelijking van de consumptiecijfers en vleesprijzen met de graanprijzen, 

aardappelprijzen, consumptieprijsindex en het gemiddeld netto-inkomen nuttig. Het onderzoek 

wees in deze richting uit dat de stijgingen van graanprijzen, aardappelprijzen en 

consumptieprijsindex sterker waren dan de stijgingen van de vleesprijzen, waardoor vlees in 

relatieve zin dus goedkoper is geworden. Bovendien bleek door de nog sterkere toename van 

het nettomaandloon, dat de steeds groter wordende per capita vleesconsumptie door een 

steeds kleiner deel van het gezinsbudget werd gefinancierd. 

Ten gevolge van deze schommelingen in de vleesprijzen en vleesconsumptiecijfer, maakte de 

prijselasticiteit, kruisprijselasticiteit en de inkomenselasticiteit grote veranderingen door van het 

midden van de 19de eeuw tot het begin van de 21ste eeuw. Het AIDS-model bleek een geschikt 

model te zijn om de prijselasticiteit, kruisprijselasticiteit en inkomenselasticiteit te berekenen, 

hoewel het weinig mogelijkheden bood om deze waarden in een dynamisch, historisch kader te 

onderzoeken. 

Het bleek dat de prijselasticiteit in de 19de eeuw zeer hoog was voor het varkensvlees, terwijl 

het eerder beperkt was voor het rundvlees en pluimveevlees. De kruisprijselasticiteit leek 

bovendien zeer hoog te zijn tussen het pluimveevlees en het varkensvlees of rundvlees. De 

inkomenselasticiteit leek dan weer zeer hoog te zijn voor varkensvlees en pluimveevlees, terwijl 

rundvlees een lagere inkomenselasticiteitswaarde had. Er bleken grote verschillen te zijn tussen 

de gegevens van de ‘lange 19de eeuw’ en de tweede helft van de 20ste eeuw. Het is in dit 

opzicht jammer dat het beperkt aantal waarnemingen voor het interbellum ertoe heeft geleden 

dat we over geen statistisch significante resultaten van deze periode beschikken. In de tweede 

helft van de 20ste eeuw leek de prijselasticiteit opvallend hoog, te wijten aan de hoge prijzen en 
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consumptiecijfers in de jaren ’50 en ’60 van de 20ste eeuw. De prijselasticiteit en 

kruisprijselasticiteit leken op basis van de grafische voorstellingen in de recente periode echter 

te zijn afgenomen. Ten slotte bleek de inkomenselasticiteit van pluimveevlees nog hoog te zijn, 

terwijl rundvlees en pluimveevlees eerder lage inkomenselasticiteitswaarden voorstelden. 

Deze veranderingen in de geconsumeerde hoeveelheid, de kleinhandelsprijzen, de 

prijselasticiteit en de inkomenselasticiteit heeft belangrijke implicaties voor de effectiviteit van 

een mogelijke Pigouviaanse belasting op vleesproducten. Terwijl vleesproducten op het eind 

van de 18de eeuw nog inkomenselastische goederen waren, dat op dagelijkse basis alleen voor 

een beperkte kring in de samenleving was weggelegd, evolueerden deze producten in de 20ste 

eeuw tot inkomensinelastische basisgoederen. Deze evolutie verliep niet alleen verschillend bij 

de Europese landen, maar ook verschillend per productgroep. Terwijl rundvlees aan het eind 

van de 19de eeuw een prijsinelastisch product is geworden, duurde dit tot het midden van de 

20ste eeuw voor het varkensvlees en het einde van de 20ste eeuw voor het pluimveevlees. 

Ondanks de bewonderenswaardige intenties van een zogenaamde ‘meat tax’, zal een 

Pigouviaanse belasting op vlees niet het gewenste resultaat bereiken vanwege het 

hedendaagse prijsinelastische en inkomensinelastische karakter van vleesproducten. Een 

prijswijziging zal immers weinig invloed uitoefenen op de door de consument aangekochte 

hoeveelheid. Eerder dan het reguleringsmotief, het idee om door de invoering van een belasting 

de geconsumeerde hoeveelheid te doen afnemen, zal hierdoor een financieringsmotief voor de 

overheid moeten worden nagestreefd bij een Pigouviaanse belasting op vleesproducten. 

Volgens dit motief zou de overheid door de invoering van een vleesbelasting, door de stabiliteit 

in de geconsumeerde hoeveelheid doorheen een lange periode gewaarborgde inkomsten 

ontvangen. De belastinginkomsten kunnen op deze manier efficiënt worden ingezet om een 

daling van geconsumeerde hoeveelheid vlees, in het bijzonder het milieuschadelijke rundvlees, 

te bereiken. Informatiecampagnes en informatiesturende maatregelen naar consumenten 

zouden een rol moeten spelen om de consumptie van de meest gezondheidsschadelijke en 

milieuverontreinigde vleessoort, rundvlees, op lange termijn te doen verminderen. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1. Consumptiecijfers (in kilogram) 

 

 Rundvlees 
Varkens-

vlees 

Pluimvee-

vlees 

Schaapsvlees 

/Geit/Lam 

Paarden-

vlees 

Konijnen/ 

Wildvlees 
TOTAAL 

1846 8,324 7,976 0,527 1,038 0,409 - 18,274 

1847 8,461 7,890 0,565 1,041 0,960 - 18,917 

1848 8,670 7,885 0,563 1,036 0,956 - 19,110 

1849 8,871 7,901 0,505 1,092 0,415 - 18,783 

1850 9,071 7,921 0,500 1,123 0,232 - 18,848 

1851 9,273 7,917 0,501 1,036 0,188 - 18,914 

1852 9,510 7,943 0,496 1,086 0,176 - 19,211 

1853 9,693 7,943 0,467 0,958 0,148 - 19,208 

1854 9,868 7,872 0,462 0,934 0,124 - 19,259 

1855 10,068 7,808 0,496 0,996 0,303 - 19,670 

1856 10,271 7,774 0,493 1,043 0,361 - 19,941 

1857 10,208 8,015 0,486 1,001 0,341 - 20,050 

1858 10,160 8,261 0,519 1,020 0,449 - 20,408 

1859 10,014 8,435 0,487 1,092 0,349 - 20,377 

1860 9,986 8,715 0,514 1,237 0,418 - 20,870 

1861 9,807 8,834 0,582 1,273 0,566 - 21,062 

1862 9,394 8,699 0,580 1,270 0,645 - 20,588 

1863 9,293 8,941 0,528 1,205 0,543 - 20,510 

1864 9,594 9,638 0,520 1,245 0,429 - 21,425 

1865 9,548 9,919 0,589 1,282 0,420 - 21,758 

1866 9,429 10,137 0,621 1,366 0,455 - 22,009 

1867 9,542 10,217 0,623 1,464 0,352 - 22,198 

1868 9,607 10,199 0,625 1,330 0,548 - 22,309 

1869 9,745 10,283 0,627 1,287 0,569 - 22,512 

1870 9,927 10,401 0,629 1,385 0,772 - 23,114 

1871 5,703 10,059 0,631 1,607 0,284 - 18,285 

1872 9,384 9,649 0,633 1,814 0,493 - 21,974 

1873 9,006 9,132 0,635 0,873 0,895 - 20,541 

1874 10,234 10,513 0,637 0,844 0,702 - 22,930 

1875 10,358 10,538 0,638 1,047 0,522 - 23,103 

1876 10,126 10,181 0,640 1,044 0,609 - 22,600 

1877 10,087 10,059 0,642 1,086 0,569 0,872 23,315 

1878 9,757 9,594 0,643 1,577 0,721 0,875 23,168 

1879 9,635 9,368 0,645 1,865 0,665 0,878 23,056 

1880 9,112 9,159 0,647 1,864 0,608 0,869 22,258 

1881 10,003 10,331 0,641 1,877 0,563 0,871 24,285 
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1882 10,673 11,505 0,635 1,792 0,633 0,873 26,112 

1883 10,509 11,592 0,630 2,067 0,688 0,874 26,360 

1884 10,809 12,319 0,624 1,917 0,661 0,876 27,206 

1885 10,671 12,648 0,619 1,793 0,683 0,878 27,291 

1886 10,473 12,858 0,614 2,060 0,494 0,878 27,378 

1887 10,821 13,345 0,609 1,661 0,390 0,879 27,706 

1888 10,709 13,867 0,604 2,002 0,586 0,879 28,647 

1889 10,627 13,943 0,599 2,034 0,645 0,881 28,728 

1890 9,177 14,582 0,594 1,919 0,618 0,869 27,759 

1891 8,863 15,531 0,588 1,874 0,534 0,870 28,260 

1892 9,114 15,335 0,627 1,721 0,590 0,869 28,256 

1893 9,218 16,740 0,645 1,832 0,865 0,870 30,169 

1894 9,860 16,300 0,696 1,772 0,831 0,872 30,331 

1895 9,650 16,562 0,716 1,752 0,731 0,873 30,284 

1896 9,052 17,821 0,758 1,728 0,933 0,876 31,169 

1897 9,066 17,229 0,820 1,684 1,207 0,880 30,885 

1898 9,330 17,228 0,866 1,588 1,217 0,882 31,111 

1899 9,803 17,626 0,902 1,535 1,197 0,884 31,946 

1900 10,236 17,457 0,887 1,511 1,336 0,869 32,295 

1901 10,567 17,184 0,926 1,485 1,317 0,873 32,352 

1902 10,581 17,249 0,941 1,495 1,876 0,876 33,018 

1903 10,544 17,838 0,949 1,384 1,975 0,878 33,568 

1904 11,039 17,834 0,963 1,360 1,938 0,880 34,014 

1905 12,064 17,327 0,993 1,454 2,125 0,882 34,845 

1906 12,518 16,853 1,022 1,367 2,414 0,882 35,056 

1907 12,503 17,837 1,204 1,279 2,417 0,883 36,122 

1908 13,240 18,274 1,133 1,465 2,316 0,882 37,311 

1909 13,891 17,999 1,151 1,417 2,237 0,881 37,575 

1910 13,825 18,744 1,158 1,405 1,485 0,869 37,485 

1911 13,823 18,560 1,153 1,483 2,493 0,877 38,389 

1912 13,954 18,914 1,221 1,431 2,478 0,887 38,884 

1913 13,873 19,190 1,298 1,268 2,447 0,895 38,972 

1919 13,300 7,466 1,567 0,902 1,925 1,152 26,313 

1920 12,233 13,549 1,543 0,857 1,827 1,127 31,134 

1921 17,694 18,748 1,504 0,900 1,034 1,128 41,008 

1922 23,362 16,867 1,460 0,890 1,338 1,126 45,043 

1923 19,347 18,457 1,479 0,630 1,075 1,126 42,113 

1924 15,850 21,695 1,560 0,728 0,630 1,127 41,590 

1925 19,982 22,060 1,576 0,877 0,993 1,136 46,624 

1926 28,244 22,975 1,709 0,856 1,362 1,135 56,280 

1927 21,929 24,284 2,155 0,936 0,815 1,149 51,269 

1928 24,376 25,897 2,332 1,168 0,990 1,150 55,912 

1929 25,505 23,919 2,354 1,047 1,608 1,148 55,581 

1930 21,097 27,734 2,135 0,966 1,710 1,143 54,784 
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1931 19,590 30,811 2,178 0,745 1,524 1,149 55,997 

1932 23,127 29,194 2,198 0,801 1,370 1,153 57,844 

1933 28,236 30,503 1,861 0,962 1,351 1,154 64,067 

1934 25,298 33,231 1,748 0,855 1,005 1,155 63,292 

1935 28,286 30,887 1,666 0,852 1,173 1,155 64,018 

1936 26,507 29,580 1,641 0,694 0,903 1,155 60,481 

1937 27,213 32,871 1,627 0,767 1,060 1,156 64,695 

1938 27,828 30,203 1,523 0,767 1,470 1,156 62,947 

1939 29,818 28,734 1,487 0,701 1,501 1,154 63,395 

1955 21,608 24,784 3,723 1,550 0,850 2,600 55,115 

1956 21,353 26,499 3,979 1,324 0,726 2,221 56,101 

1957 21,389 26,937 4,453 1,279 0,701 2,145 56,904 

1958 22,265 25,185 4,490 1,403 0,769 2,354 56,466 

1959 22,740 25,331 4,782 1,426 0,782 2,391 57,451 

1960 22,740 25,149 6,169 1,528 0,838 2,562 58,984 

1961 23,433 24,893 7,227 1,550 0,850 2,600 60,554 

1962 24,820 26,098 8,140 1,505 0,825 2,524 63,912 

1963 25,806 25,258 7,848 1,403 0,407 2,716 63,437 

1964 24,127 26,645 7,848 1,226 0,409 2,453 62,707 

1965 23,178 29,127 7,629 1,629 0,841 2,786 65,189 

1966 23,287 29,821 7,337 1,743 0,899 2,979 66,065 

1967 24,601 30,952 7,446 1,573 0,812 2,689 68,073 

1968 25,039 32,230 8,395 1,550 0,800 2,650 70,664 

1969 25,733 31,901 8,760 1,731 0,894 2,960 71,978 

1970 26,609 33,544 9,271 1,844 0,952 3,153 75,373 

1971 27,083 34,383 9,417 1,810 0,934 3,095 76,723 

1972 26,828 35,624 9,527 1,704 1,058 3,115 77,855 

1973 27,193 38,216 10,293 1,867 0,964 3,192 81,724 

1974 30,733 38,763 10,439 1,774 1,005 3,134 85,848 

1975 30,003 36,683 11,096 1,924 0,993 3,289 83,987 

1976 29,711 36,975 11,717 2,161 1,115 3,695 85,374 

1977 28,762 36,829 11,498 2,229 1,150 3,811 84,279 

1978 28,543 39,165 11,644 2,331 1,203 3,985 86,870 

1979 28,361 40,953 12,337 2,331 1,203 3,985 89,170 

1980 27,996 41,172 13,031 2,331 1,203 3,985 89,717 

1981 26,755 41,282 13,213 1,958 1,215 3,579 88,002 

1982 25,952 43,472 14,929 2,093 1,013 3,646 91,104 

1983 25,368 44,275 14,965 2,014 0,975 3,508 91,104 

1984 26,098 46,173 14,527 1,957 0,947 3,410 93,112 

1985 26,390 46,063 15,367 2,025 0,980 3,528 94,353 

1986 24,711 47,158 16,352 2,093 1,013 3,646 94,973 

1987 24,346 45,552 16,352 2,240 1,084 3,903 93,477 

1988 21,864 46,903 16,681 2,184 1,057 3,804 92,491 

1989 20,915 46,757 15,878 2,161 1,046 3,765 90,520 
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1990 19,747 44,640 16,535 2,342 1,133 4,080 88,476 

1991 21,645 47,998 17,228 2,274 1,100 3,962 94,207 

1992 20,294 50,370 18,141 2,048 0,991 3,568 95,411 

1993 21,316 50,772 18,250 2,014 0,910 3,573 96,835 

1994 21,754 49,494 21,426 2,037 0,920 3,613 99,244 

1995 21,791 47,377 23,141 2,071 0,935 3,674 98,988 

1996 22,229 47,779 22,083 2,003 0,904 3,553 98,550 

1997 21,280 43,618 21,864 1,844 0,833 3,272 92,710 

1998 21,243 46,866 20,696 2,841 1,725 5,581 98,952 

1999 20,185 43,435 21,973 1,799 0,812 3,192 91,396 

2000 18,688 47,304 19,345 1,810 0,818 3,212 91,177 

2001 20,805 47,852 18,469 2,161 0,976 3,834 94,097 

2002 22,156 51,830 21,681 1,686 0,761 2,991 101,105 

2003 21,499 51,976 21,024 2,059 0,930 3,654 101,142 

2004 20,696 50,042 18,907 2,240 1,012 3,975 96,871 

2005 19,747 45,917 22,594 2,290 1,100 4,348 95,995 

2006 19,017 40,625 24,273 1,962 1,121 3,924 90,922 

2007 19,418 41,245 23,397 2,148 1,353 4,456 92,017 

2008 17,995 41,099 24,492 2,310 1,237 4,702 91,834 

2009 17,995 39,968 23,689 2,059 1,267 4,594 89,571 

2010 18,323 39,566 25,039 1,717 1,359 4,078 90,082 

2011 16,462 44,165 20,696 1,287 0,926 2,934 86,469 

2012 15,768 43,289 20,550 1,240 0,790 2,788 84,425 

2013 15,403 43,253 18,980 1,390 0,740 3,126 82,892 
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Bijlage 2. Vleesprijzen (voor 1 kilogram) 

 

 
Kalfsvlees Rundsvlees Varkensvlees 

Pluimvee-
vlees 

Schaap/Geit/
Lamsvlees 

Paarden-
vlees 

1846 1,140 1,140 1,510 - 1,120 0,340 

1847 1,160 1,170 1,480 - 1,200 0,330 

1848 1,060 1,110 1,360 - 1,105 0,320 

1849 1,030 1,080 1,220 - 1,075 0,310 

1850 1,020 1,060 1,100 - 1,065 0,300 

1851 1,020 1,030 1,060 - 1,045 0,270 

1852 1,020 1,060 1,140 - 1,055 0,290 

1853 1,080 1,080 1,320 - 1,090 0,320 

1854 1,210 1,210 1,420 - 1,235 0,370 

1855 1,280 1,300 1,500 - 1,355 0,410 

1856 1,300 1,300 1,510 - 1,345 0,390 

1857 1,300 1,300 1,460 - 1,350 0,380 

1858 1,270 1,270 1,380 - 1,320 0,380 

1859 1,270 1,260 1,290 - 1,305 0,380 

1860 1,280 1,280 1,410 - 1,325 0,390 

1861 1,300 1,300 1,460 - 1,340 0,390 

1862 1,280 1,300 1,620 - 1,325 0,400 

1863 1,170 1,290 1,440 - 1,275 0,390 

1864 1,230 1,290 1,290 - 1,280 0,400 

1865 1,350 1,420 1,320 - 1,350 0,410 

1866 1,630 1,610 1,610 1,110 1,535 0,450 

1867 1,570 1,610 1,550 1,070 1,505 0,500 

1868 1,580 1,500 1,620 1,080 1,400 0,440 

1869 1,610 1,500 1,620 1,100 1,490 0,460 

1870 1,660 1,570 1,630 1,130 1,510 0,470 

1871 1,810 1,680 1,600 1,230 1,665 0,500 

1872 1,870 1,730 1,700 1,270 1,715 0,520 

1873 1,910 1,800 1,650 1,300 1,780 0,540 

1874 1,850 1,690 1,570 1,260 1,655 0,510 

1875 1,860 1,710 1,680 1,270 1,710 0,510 

1876 1,880 1,730 1,780 1,280 1,750 0,520 

1877 1,920 1,780 1,770 1,310 1,790 0,530 

1878 1,870 1,790 1,620 1,290 1,840 0,540 

1879 1,880 1,790 1,590 1,100 1,820 0,540 

1880 1,840 1,690 1,730 1,200 1,750 0,520 

1881 1,800 1,710 1,740 1,160 1,760 0,510 

1882 1,820 1,760 1,670 1,220 1,810 0,530 

1883 1,930 1,810 1,710 1,320 1,840 0,540 

1884 1,880 1,770 1,490 1,280 1,760 0,520 
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1885 1,830 1,710 1,480 1,120 1,710 0,500 

1886 1,780 1,650 1,480 1,220 1,650 0,430 

1887 1,680 1,570 1,430 1,170 1,600 0,450 

1888 1,780 1,580 1,430 1,170 1,620 0,460 

1889 1,830 1,660 1,450 1,220 1,670 0,470 

1890 1,820 1,740 1,420 1,270 1,780 0,500 

1891 1,810 1,620 1,460 1,250 1,710 0,490 

1892 1,740 1,620 1,540 1,200 1,620 0,500 

1893 1,560 1,530 1,450 1,120 1,410 0,480 

1894 1,670 1,600 1,400 1,160 1,590 0,480 

1895 1,680 1,630 1,290 1,260 1,570 0,480 

1896 1,540 1,490 1,130 1,120 1,460 0,440 

1897 1,530 1,450 1,230 1,080 1,480 0,450 

1898 1,370 1,410 1,290 1,100 1,480 0,430 

1899 1,550 1,390 1,210 1,120 1,480 0,420 

1900 1,630 1,460 1,200 1,120 1,520 0,440 

1901 1,630 1,450 1,350 1,150 1,490 0,440 

1902 1,720 1,550 1,400 1,410 1,520 0,460 

1903 1,860 1,670 1,360 1,180 1,700 0,500 

1904 1,880 1,600 1,280 1,400 1,690 0,470 

1905 1,860 1,560 1,430 1,290 1,650 0,480 

1906 1,990 1,660 1,560 1,200 1,740 0,510 

1907 1,970 1,730 1,450 1,290 1,780 0,520 

1908 1,980 1,690 1,360 1,350 1,670 0,510 

1909 1,960 1,610 1,460 1,430 1,490 0,500 

1910 2,060 1,690 1,590 1,400 1,640 0,510 

1911 2,120 1,760 1,580 1,670 1,600 0,530 

1912 2,140 1,860 1,570 1,620 1,710 0,540 

1913 2,230 1,900 1,580 1,650 1,860 0,550 

1920 11,296 10,528 9,810 11,773 10,182 - 

1921 11,343 10,228 9,190 10,752 9,190 - 

1922 13,799 9,710 11,191 8,987 10,097 - 

1923 14,042 12,072 11,272 15,999 9,035 - 

1924 17,337 13,812 12,289 17,390 8,893 - 

1925 17,413 13,598 15,754 14,111 10,530 - 

1926 19,553 14,971 18,610 17,303 12,076 - 

1927 25,400 20,513 22,286 18,659 20,173 - 

1928 25,280 20,763 23,646 19,053 18,840 - 

1929 26,057 23,452 29,382 21,715 20,487 - 

1930 30,609 27,060 22,624 19,715 22,979 - 

1931 32,290 25,502 16,822 17,424 22,297 - 

1932 28,375 20,368 16,577 16,637 16,599 - 

1933 29,160 20,885 16,178 14,715 16,638 - 

1934 27,333 20,439 12,102 12,274 18,864 - 
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1935 28,059 20,178 16,582 13,775 17,248 - 

1936 26,723 21,025 16,694 14,681 22,139 - 

1937 31,595 22,766 15,850 14,728 23,354 - 

1938 33,908 24,728 23,198 15,862 26,235 - 

1947 93,262 63,638 55,838 - 114,761 - 

1948 107,007 87,928 77,150 - 124,930 - 

1949 103,509 91,729 80,485 - 122,655 54,938 

1950 101,565 90,337 79,264 - 122,719 53,375 

1951 105,239 93,149 81,731 - 130,621 59,685 

1952 112,688 99,564 87,360 - 136,894 64,793 

1953 112,526 101,736 89,266 - 138,097 69,395 

1954 112,664 101,148 88,749 - 136,865 72,656 

1955 113,836 102,423 89,868 - 131,801 74,036 

1956 119,836 110,685 97,118 - 133,492 86,229 

1957 126,053 116,393 102,126 - 135,642 94,038 

1958 125,717 116,626 102,330 - 137,112 93,916 

1959 125,213 116,505 114,809 - 150,743 96,507 

1960 126,484 118,053 100,485 - 141,840 98,098 

1961 130,534 115,193 87,375 51,950 172,595 101,994 

1962 134,108 126,322 90,566 52,744 176,136 104,250 

1963 136,649 128,502 103,229 53,545 192,526 106,095 

1964 156,150 148,400 109,787 53,837 233,803 110,625 

1965 170,147 162,064 108,113 54,723 230,161 114,623 

1966 176,329 166,703 111,916 56,179 219,032 119,732 

1967 182,450 172,692 118,216 60,942 218,324 124,542 

1968 188,950 181,067 123,997 61,068 268,201 131,725 

1969 201,733 195,925 144,067 62,944 289,547 135,500 

1970 207,358 205,325 133,470 63,908 311,097 142,150 

1971 220,975 213,100 122,351 67,429 295,314 148,508 

1972 248,333 245,167 134,674 67,529 336,591 160,608 

1973 274,375 271,208 173,852 74,627 361,277 176,392 

1974 292,058 282,942 141,017 81,390 419,348 205,833 

1975 316,333 319,718 158,433 86,108 469,832 226,742 

1976 365,192 358,892 182,342 94,273 446,461 244,642 

1977 380,633 378,217 178,800 96,092 421,574 257,408 

1978 399,350 404,067 184,658 96,892 436,648 271,050 

1979 406,750 414,792 180,758 96,225 413,986 283,233 

1980 419,792 431,736 187,367 101,542 367,954 298,858 

1981 427,550 439,464 191,542 108,068 548,946 325,342 

1982 455,500 464,258 212,758 116,275 623,104 379,308 

1983 487,950 487,525 225,192 126,117 642,123 426,992 

1984 502,808 337,592 229,842 137,800 610,356 - 

1985 511,925 345,842 240,142 140,908 644,956 - 

1986 521,883 360,675 242,142 139,175 681,782 - 
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1987 525,667 362,692 236,150 136,567 517,685 - 

1988 531,292 370,633 232,250 134,908 640,909 - 

1989 567,242 386,308 243,350 137,850 555,623 - 

1990 588,242 387,750 267,550 139,533 529,724 - 

1991 593,946 383,955 260,565 136,444 442,415 - 

1992 599,905 378,060 268,738 136,553 445,652 - 

1993 596,384 376,798 259,268 134,516 424,609 - 

1994 599,150 377,597 255,504 134,362 420,428 - 

1995 600,803 379,249 255,718 133,610 426,218 - 

1996 601,824 376,383 265,743 135,153 445,073 - 

1997 605,986 373,492 278,694 137,194 467,059 - 

1998 614,963 374,706 276,897 137,431 459,574 - 

1999 623,123 376,814 261,122 135,652 458,291 - 

2000 633,388 376,066 266,852 135,308 456,164 - 

2001 656,756 386,723 295,847 145,963 484,008 - 

2002 667,115 397,295 294,436 149,860 500,705 - 

2003 682,147 414,991 295,376 150,951 506,845 - 

2004 712,213 432,218 301,923 153,478 522,213 - 

2005 731,224 442,124 307,204 157,276 528,061 - 

2006 763,912 459,083 309,189 149,915 523,518 - 

2007 794,843 479,670 317,695 154,685 538,560 - 

2008 836,339 492,607 323,485 162,255 557,953 - 

2009 847,352 504,992 326,780 165,541 557,139 - 

2010 845,645 513,182 330,978 163,698 563,735 - 

2011 852,849 521,531 339,431 166,072 588,978 - 

2012 865,334 539,010 351,251 169,477 606,600 - 

2013 877,885 570,591 370,370 180,316 619,920 - 
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Bijlage 3. Graanprijzen (voor 100 kilogram), aardappelprijzen (voor 

100 kilogram), consumptieprijsindex (in kilogram), gemiddeld 

nationaal nettoloon per capita 

 

 Aardappelen Tarwe Brutoloon CPI 

1846 12,160 31,900 38,653 129,206 

1847 9,210 40,500 39,910 132,109 

1848 7,240 22,600 39,303 108,881 

1849 6,990 22,400 40,560 105,978 

1850 6,230 21,000 41,253 107,429 

1851 6,710 21,700 41,687 110,333 

1852 7,380 26,900 43,117 121,947 

1853 8,560 32,200 42,510 133,561 

1854 10,030 41,400 40,733 137,916 

1855 10,120 42,300 40,343 140,820 

1856 7,650 39,300 41,037 132,109 

1857 6,220 29,400 44,807 117,592 

1858 6,000 23,500 52,173 104,526 

1859 6,010 23,900 65,260 108,881 

1860 8,310 31,100 74,403 124,850 

1861 10,390 33,600 79,387 132,109 

1862 7,420 31,500 69,030 132,109 

1863 5,720 27,000 67,210 110,333 

1864 5,710 23,800 87,750 111,785 

1865 5,880 23,200 91,173 113,236 

1866 6,370 27,600 95,030 111,785 

1867 9,740 36,900 104,997 140,820 

1868 7,910 34,800 105,603 126,302 

1869 6,020 27,600 105,603 126,302 

1870 8,390 29,200 105,603 129,206 

1871 9,470 36,200 106,167 146,627 

1872 7,940 33,300 115,830 139,368 

1873 7,670 35,400 115,917 140,820 

1874 8,240 32,700 115,917 137,916 

1875 6,680 26,200 112,710 127,754 

1876 9,660 28,000 115,917 137,916 

1877 10,590 31,500 117,520 149,530 

1878 9,660 28,700 118,083 150,982 

1879 11,350 27,100 119,903 153,885 

1880 9,970 28,500 120,640 148,078 

1881 7,330 28,500 119,643 152,434 
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1882 8,910 27,700 115,917 146,627 

1883 9,620 24,500 115,917 152,434 

1884 6,470 21,900 108,160 140,820 

1885 6,050 19,900 88,833 130,657 

1886 6,300 18,800 88,833 133,561 

1887 6,830 19,100 95,463 133,561 

1888 8,690 19,400 97,067 127,754 

1889 7,970 18,400 107,120 139,368 

1890 6,330 19,700 110,673 129,206 

1891 9,050 22,900 76,917 136,464 

1892 7,580 19,300 76,917 137,916 

1893 4,670 15,500 74,317 124,850 

1894 5,680 13,600 79,083 124,850 

1895 6,870 14,000 85,583 126,302 

1896 5,330 15,500 111,237 121,947 

1897 6,040 18,000 135,417 126,302 

1898 6,770 20,300 126,663 127,754 

1899 5,520 16,200 126,750 124,850 

1900 5,780 16,300 121,550 129,206 

1901 6,410 16,300 137,583 130,657 

1902 6,450 16,300 137,583 126,302 

1903 8,850 16,300 137,583 136,464 

1904 7,610 17,300 137,583 133,561 

1905 8,070 17,600 136,630 139,368 

1906 8,190 17,000 134,117 132,109 

1907 7,630 18,500 129,827 142,271 

1908 7,800 19,500 129,783 142,271 

1909 7,570 22,300 143,347 143,723 

1910 7,890 19,700 119,210 145,175 

1911 10,340 19,300 117,087 150,982 

1912 8,040 21,000 114,963 146,627 

1913 6,400 19,800 114,963 139,368 

1920 40,250 123,330 376,447 455,250 

1921 52,250 146,453 407,407 399,500 

1922 46,167 120,000 409,213 373,583 

1923 36,750 155,917 440,663 428,417 

1924 64,083 172,333 515,265 500,667 

1925 60,500 211,167 561,710 517,833 

1926 67,583 303,167 659,845 618,167 

1927 105,583 324,000 774,795 785,583 

1928 89,083 293,250 857,572 819,917 

1929 79,583 274,417 1002,404 874,583 

1930 71,750 258,667 1079,038 874,000 

1931 88,667 169,583 833,970 797,833 
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1932 62,500 143,500 763,963 720,083 

1933 40,417 151,667 751,873 705,417 

1934 58,667 148,333 709,555 666,417 

1935 65,000 162,333 676,219 654,500 

1936 68,667 206,917 733,879 685,500 

1937 68,333 258,500 784,456 734,917 

1938 69,417 222,333 806,091 761,167 

1947 192,167 422,000 - 2493,790 

1948 214,417 700,333 - 2861,319 

1949 196,833 667,417 - 2767,801 

1950 217,833 698,333 - 2744,284 

1951 198,833 732,000 - 3001,023 

1952 240,167 799,333 - 3027,992 

1953 238,583 804,000 - 3019,204 

1954 235,083 804,000 - 3072,358 

1955 346,333 804,000 - 3056,927 

1956 258,500 804,000 - 3129,216 

1957 256,917 804,000 - 3228,342 

1958 270,000 804,000 - 3269,953 

1959 350,500 844,200 - 3310,158 

1960 307,083 857,600 - 3320,119 

1961 258,333 860,637 - 3351,771 

1962 374,417 896,013 - 3400,123 

1963 313,417 935,588 - 3473,158 

1964 295,667 998,300 12365,769 3617,946 

1965 350,750 1047,880 12905,759 3765,023 

1966 491,750 1096,656 13715,743 3922,188 

1967 365,200 1219,132 14390,731 4034,036 

1968 267,800 1278,449 15065,718 4145,723 

1969 400,825 1327,672 15713,706 4301,015 

1970 511,750 1389,133 16523,691 4469,117 

1971 330,892 1496,155 17252,677 4663,240 

1972 433,608 1599,067 17846,666 4917,272 

1973 667,150 1750,933 18575,653 5259,285 

1974 509,183 1965,333 19844,629 5926,050 

1975 648,025 2250,664 21923,590 6682,698 

1976 1366,250 2601,029 23786,555 7294,917 

1977 861,858 2899,045 24947,533 7813,119 

1978 495,742 3155,521 26216,510 8162,413 

1979 661,450 3290,772 28187,473 8527,198 

1980 674,333 3411,640 30563,428 9094,338 

1981 787,217 3541,352 33290,377 9788,079 

1982 967,742 3792,468 34937,347 10642,173 

1983 1041,817 4057,252 36368,320 11457,723 
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1984 1598,733 3629,583 37664,296 12185,114 

1985 810,717 3818,417 39311,265 12778,246 

1986 894,967 3955,667 39608,259 12943,789 

1987 886,242 3938,167 40094,250 13144,998 

1988 854,775 3918,333 41498,224 13297,749 

1989 1127,192 3931,083 43793,181 13710,826 

1990 1276,083 3921,167 46655,127 14183,509 

1991 1462,800 2631,124 49490,074 14639,099 

1992 1207,815 2534,955 51569,036 14994,818 

1993 1118,843 2393,003 53270,004 15407,770 

1994 1809,977 2309,010 54727,977 15774,136 

1995 2170,852 2273,564 55834,956 16005,513 

1996 1547,811 2248,325 56995,934 16335,941 

1997 1502,288 2256,728 58534,905 16602,035 

1998 1815,646 2089,830 59857,881 16760,312 

1999 2122,213 2058,003 60424,870 14183,509 

2000 1908,605 2054,369 61909,842 17379,437 

2001 2477,580 2093,922 64825,788 17808,929 

2002 2489,874 2123,042 65905,767 18101,612 

2003 2850,069 2162,881 68335,722 18389,665 

2004 3157,954 2209,659 71872,656 18775,188 

2005 2859,892 2232,381 72979,635 19297,659 

2006 3889,430 2180,125 74680,603 19643,280 

2007 4153,897 2501,274 76597,568 20001,407 

2008 3664,000 3313,397 79270,518 20899,305 

2009 3435,423 3203,111 81727,472 20888,196 

2010 4278,004 3217,926 83779,433 21345,359 

2011 4103,539 4056,227 86182,388 22099,160 

2012 3947,187 4067,714 87964,355 22726,858 

 


