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Hittegolf  -  Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie

De hittegolf tijdens de maand juli heeft in Vlaanderen geleid tot een verhoging van 
dierensterfte en een terugval van melk- en vleesproductie. Verwerkingsbedrijf Rendac 
meldt dat het bij de hittegolf van eind juli tot dertig procent meer kadavers heeft 
opgehaald, vooral van varkens en kippen. Dat betekent een financiële opdoffer voor de 
boeren, want de overleden dieren kunnen niet verkocht worden.

1. Hoeveel kadavers werden in de maand juli bij Rendac opgehaald? Graag een 
opsplitsing per diersoort.

2. Hoeveel verschilden de cijfers voor de maand juli 2019 van de cijfers van de 
maanden juli in de drie voorgaande jaren?

3. Welke concrete impact heeft dit gehad op de melk- en vleesproductie? Graag een 
overzicht van de concrete melk- en vleesproductie bij runderen, respectievelijk 
varkens en pluimvee voor de maand juli 2019.

4. Hoeveel verschilden de cijfers voor de maand juli 2019 van de cijfers van de maand 
juli in de drie voorgaande jaren?

5. Wat is de geraamde economische impact van de hittegolf op de productie en de 
omzetcijfers van de melk-, vlees- en eierenproductie in Vlaanderen? Graag een 
overzicht per diersoort.

6. Is er een mogelijkheid voor de boeren om hun geleden schade te compenseren?

7. Welke maatregelen zullen worden genomen door het Vlaams niveau om de gevolgen 
van de schade bij de getroffen boeren op te vangen?

8. Welke impact heeft de hittegolf gehad op het aantal meldingen inzake dierenwelzijn? 
Graag een overzicht van het aantal meldingen en de aard ervan in de maand juli 
2019 en vergelijkende cijfers voor de maanden juli in de drie voorgaande jaren.

9. Welke beleidsmatige lessen worden uit de hittegolf getrokken met betrekking tot het 
garanderen van het dierenwelzijn van de nutsdieren, respectievelijk de invloed ervan 
op de melk- en vleesproductie?

10. Naar verwachting zal het aantal periodes van grote hitte in de toekomst toenemen. 



Welke maatregelen neemt de minister om proactief in te spelen op het ondervangen 
van nadelige gevolgen van hittegolven op het vlak van dierenwelzijn, respectievelijk 
melk-, vlees- en eierenproductie?

11. Zal de minister in overleg treden met de landbouworganisaties en de 
verzekeringssector om proactief in te spelen op negatieve gevolgen van hittegolven 
waardoor de boeren gecompenseerd kunnen worden voor geleden schade?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Ben Weyts (59), Koen Van den Heuvel (26)



KOEN VAN DEN HEUVEL
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 26 van 20 augustus 2019
van GWENNY DE VROE

1. In juli werden door Rendac volgende aantallen kadavers, opgesplitst per diersoort, 
opgehaald:

- Runderen: 9.291 dieren
- Varkens: 40.786 dieren
- Gevogelte: 5.611 recipiënten van 100 kg
- Schapen en Geiten: 2.391 dieren
- Paarden: 445 dieren

2. Samengevat kunnen we stellen dat het tonnage opgehaalde dieren voor de maand juli 
5% hoger is dan vorig jaar, 7% hoger dan 2017 en vergelijkbaar met 2016. Noot: 
Deze percentages zijn relatieve cijfers en houden dus geen rekening met de evolutie 
van de veestapel.

3. Volgens de cijfers van de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees 
werden in juli 2019 758.949 varkens en 46.503 runderen geslacht. De melkproductie 
bedroeg in deze maand 355.132 ton. De cijfers van de pluimveevleesproductie voor 
juli zijn nog niet beschikbaar

4. Tabel 1 geeft de slachtaantallen voor de respectievelijke diersoorten. Dit zijn de cijfers 
van de totale productie, exportcijfers zijn hier niet inbegrepen.

Tabel 1
Aantal geslachte dieren 

(bron: IVB)
Varkens Runderen

Juli 2016 715.966 42.691
Juli 2017 699.813 50.229
Juli 2018 772.245 46.826
Juli 2019 758.949 46.503

Tabel 2 geeft de melkproductie weer.

Tabel 2
Melkproductie (ton)

Juli 2016 320.811
Juli 2017 331.050
Juli 2018 347.372
Juli 2019 355.132

5. Een eventueel effect van de hittegolf op de melkproductie valt hieruit niet af te leiden. 
Over het algemeen werden er tijdens de maand juli geen extreme variaties in 
prijszettingen vastgesteld, de prijzen volgden de normale fluctuaties op de markt van 
vraag en aanbod. 

6. Er zijn buiten de gewone risicobeheersinstrumenten (zoals diversificatie, contracten, 
verzekeringen enz.) geen specifieke instrumenten.



7. In het kader van de uitzonderlijk weersomstandigheden, met name de droogte, heb ik 
alles in het werk gesteld om gebruik te maken van het systeem van de verhoogde 
flexibiliteit die de Europese commissie in deze omstandigheden toelaat binnen het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit betreffen de verhoogde voorschotbetalingen 
(70 i.p.v. 50%) en de toelating om groenbedekkers binnen de vergroening te 
gebruiken voor ruwvoederwinning. 

8. Deze maand juli kwamen er bij de Dienst Dierenwelzijn 407 klachten binnen. In juli 
2018 waren dat er 528, in juli 2017 280 en in juli 2016 330.

 De aard van de klachten wordt niet als dusdanig geregistreerd en er worden geen 
cijfers per hittegolf bijgehouden. Daardoor is het niet mogelijk om uit deze cijfers 
conclusies te trekken over de impact van een hittegolf.

9-10 Het Departement Landbouw en Visserij brengt deze thematiek bij de landbouwers 
onder de aandacht. Dit gebeurt onder meer door voorlichting via studiedagen, 
publicaties via de landbouwpers, website, nieuwsflashes … Hierbij wordt de focus 
gelegd op sensibilisering rond de preventie van hittestress enerzijds en de mogelijke 
nadelige gevolgen hiervan zowel financieel als op het vlak van dierenwelzijn en 
diergezondheid anderzijds.

De Raad voor Dierenwelzijn heeft al een advies uitgebracht over het algemeen 
verplichten van beschutting voor dieren die buiten worden gehouden. Als dit advies 
uitgevoerd wordt zullen alle dieren die buiten worden gehouden altijd over schaduw 
kunnen beschikken. Dit is uitermate belangrijk in hittegolven.

Verder bleek ook het transport van dieren tijdens de hittegolf problemen op te 
leveren. Nu al geldt er een verbod op lange transporten van dieren als de 
buitentemperatuur meer dan 30°C bedraagt, tenzij het vervoermiddel uitgerust is 
met actieve koeling. Mogelijks kunnen er bijkomende maatregelen genomen 
worden om het transport van dieren op hete dagen nog verder te beperken.

Er is investeringssteun mogelijk voor allerhande maatregelen op het vlak van 
isolatie, ventilatie en koeling van stallen.

11. Op dit ogenblik is dit niet voorzien.

https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/aanhoudend-droog-weer-gebruik-het-beschikbare-water-met-verstand-0

