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R E A C T I E  F E N A V I A N :  N I E U W E  V O E D I N S G D R I E H O E K  

I S  E E N  G E M I S T E  K A N S  

Brussel, 19 september 2017 – Fenavian, federatie van de vleeswarenmakers, wenst te 

reageren op de publicatie van de actieve voedingsdriehoek door VIGeZ. De sectorfederatie 

stelt zich ernstige vragen bij zowel de inhoud als de vorm van het model en het proces 

waarmee de nieuwe voedingsdriehoek werd ontwikkeld. De nieuwe voedingsdriehoek, die 

vandaag door VIGeZ werd voorgesteld, werd ontwikkeld zonder enige transparantie naar, 

of betrokkenheid van de verschillende actoren binnen de voedingsindustrie – zowel 

academisch als industrieel. Het model werd weinig of niet wetenschappelijk gevalideerd.  

Fenavian betreurt de eenzijdige visie waarmee vlees (en andere dierlijke producten) 

binnen dit model geen correcte plaats heeft gekregen. De publicatie van deze nieuwe 

voedingsdriehoek was een geschikte kans om samen met de markt en academici de 

discussie aan te gaan over de plaats van vlees binnen ons voedingspatroon. Fenavian 

oordeelt dat VIGeZ een grote verantwoordelijkheid draagt naar kwetsbaren groepen in de 

bevolking, die door een gebrekkig model niet de juiste nutriënten zullen krijgen. 

WETENSCHAP UITGESLOTEN 

Bij de ontwikkeling van de voedingsdriehoek werd er geen overleg gepleegd met de sector. 

Het model werd noch inhoudelijk noch in zijn visuele vertaling wetenschappelijk gevalideerd. 

VIGeZ weigert ook duiding te geven over de inbreng van experts. Inhoudelijk merkt Fenavian 

op dat VIGeZ de adviezen van de WHO en het IARC met betrekking tot vleesproducten niet 

vertaald heeft in een context van een beter en evenwichtiger dieet waarin vleeswaren wel 

een plaats hebben.  

Fenavian is van mening dat de nieuwe voedingsdriehoek visueel te simplistisch vertaald 

werd. De inhoud werd over-vereenvoudigd waardoor het model een zware impact kan 

hebben bij bepaalde groepen binnen de bevolking die de adviezen aannemen en zich verder 

niet informeren. Nu al hebben kinderen speciale aandacht nodig om de nodige nutriënten te 

krijgen. Jonge vrouwen lijden vaak aan een tekort aan ijzer en nemen senioren te weinig 

kwaliteitsvolle eiwitten op.  

Anneleen Vandewynckel, directeur van Fenavian: “Vlees is een belangrijk onderdeel van onze 

eetcultuur en een belangrijke voedingsstof voor de bevolking. Wat Vigez nu doet is onrust en 

verwarring zaaien, terwijl ze net een verpletterende verantwoordelijkheid hebben, zeker naar 

kwetsbare groepen toe.” 

NIET THUIS IN DE RESTGROEP 

Inhoudelijk ontbreken alle wetenschappelijke inzichten in dit model en de zaken worden te 

eenzijdig voorgesteld. Vlees en vleeswaren worden gecatalogeerd in een restgroep waar 

producten als snoep, chips ed in opgenomen worden. VIGeZ schuift vervangers van vlees 

naar voor. Die bevatten veelal meer verdikkingsmiddelen, kleur –en smaakstoffen, verborgen 
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vetten, suikers en zout. Vleesvervangers zouden eerder als zwaar bewerkt kunnen worden 

aanzien.  

Vlees is een belangrijke bron van hoogwaardige eiwitten, ijzer, aminozuren, zink, selenium, 

vitamine B12 en vitamine D. Het is een zeer krachtig product dat hier lokaal geteeld en 

verwerkt wordt. Los van de goede kwaliteiten van vlees als voedingsmiddel houdt VIGeZ ook 

geen rekening met het cultureel patrimonium, het ambacht en vakmanschap van de boeren 

die overal ten lande dieren kweken om de beste kwaliteit vlees te kunnen leveren. 

 

*** 

Over Fenavian 

Fenavian vertegenwoordigt de vleesverwerkende nijverheid in België. Deze sector bestaat uit 

180 bedrijven die 6000 mensen tewerkstellen, met een jaarlijkse omzet van 2 miljard €. 

De vleeswarenmakers maken elke dag met veel liefde voor het vak op een duurzame manier 

hoogkwalitatieve vleeswaren voor binnen- en buitenland. 

*** 
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