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VindeX 
1  I N T R O D U C T I E  

  

De VindeX is het nieuwe marktfluctuatiesysteem van Fenavian voor Belgische verse 

varkensvleesdelen.  

De VindeX geeft de marktevolutie van verse varkensvleesdelen op de binnenlandse 

markt weer. 

Het is een transparant, correct marktfluctuatiesysteem - voor en door elke stakeholder 

in de vleesverwerkende sector, met respect voor de regelgeving. 

De afgelopen tientallen jaren stuurde Fenavian marktfluctuaties door die we ontvingen 

van derden, u welbekend onder de naam “BIRB”, “prijzen Brussel”, “Fenavian Index”,... 

Fenavian heeft nu zelf een geprofessionaliseerd, gedigitaliseerd marktfluctuatiesysteem 

opgezet. En dit in continu overleg met de betrokken overheden. 

Met dit wettelijk, transparant systeem conform de huidige wet- en regelgeving is de 

marktfluctuatie van de Belgische, verse varkensvleesdelen klaar voor de toekomst. 

 

2  T O E K O M S T V I S I E :  É É N  

M A R K T F L U C T U A T I E S Y S T E E M  V O O R  D E  H E L E  

K E T E N  

2.1.1 Totstandkoming : een stapsgewijze ontwikkeling 
De VindeX werd stapsgewijs ontwikkeld.  

Eerst diende Fenavian een eigen gedigitaliseerd marktfluctuatiesysteem te ontwikkelen 

en uit te testen.  

Recente wijzigingen in de Europese regelgeving inzake markttransparantie dwongen 

delen van de keten tot aanpassing van hun systeem. Waar Fenavian niét viel onder deze 

regelgeving, zagen wij dit toch als opportuniteit om de VindeX te realiseren. 
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Dit te allen tijde in continue overleg met de Mededingingsautoriteit en de betrokken 

overheidsinstanties omdat conformiteit met de vigerende regelgeving een basisvereiste 

was. 

 

2.1.2 Samenwerking met de aanbiedende zijde 
De afgelopen tientallen jaren bestonden er 2 systemen van Belgische verse 

varkensvleesdelen, namelijk die van de slachthuizen en snijderijen (Meat Index), en deze 

van de verwerkers, die werd doorgestuurd door Fenavian.  

Uiteindelijk willen wij graag komen tot een eengemaakt marktfluctuatiesysteem. 

Om die reden werd de VindeX ontwikkeld naar een aangepast model van de Meat Index, 

om zo eventueel op termijn naar één publicatie van varkensvleesdelen in België te 

kunnen evolueren. 

Momenteel lopen beide systemen synchroon, volgens dezelfde regels. Er wordt 

momenteel gewerkt aan een module die de resulaten van de VindeX en de Meat Index 

samenbrengt. Eind maart 2021 werd er door Febev en Fenavian daaromtrent een 

intentieverklaring ondertekend.  

 

2.1.3 Samenwerking met de volledige afnemende sector doorheen de keten 
In het verleden werden zowel de aanbiedende als de afnemende zijde betrokken bij de 

BIRB prijzen.  

Ook nu krijgen alle aanbieders en afnemers (verwerkers en overige afnemers) de kans 

om mee te werken aan de VindeX en zo de nodige representativiteit te kunnen 

garanderen. 

De volledige sector was al langer vragende partij om tot een ééngemaakt 

marktfluctuatiesysteem te komen. Een systeem dat door iedereen gedragen wordt, 

creeërt vooral transparantie, representativiteit en duidelijkheid op de markt voor alle 

betrokkenen.  

 

3  DE E L N E M E R S   

3.1 Type deelnemers 

In de VindeX wordt er rekening gehouden met elke schakel in de koude keten van 

Belgisch varkensvlees.  

Er zijn 4 verschillende types deelnemers aan de VindeX, onderverdeeld in een 

aanbiedende en een afnemende zijde. 

Aanbiedende zijde: 

- Slachthuizen 

- Uit- & versnijders 

http://www.fenavian.be/
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Afnemende zijde: 

- Fabrikanten/vleesverwerkers 

- Afnemers  

 

3.2 Representativiteit en vertrouwen 

Representativiteit is een van de hoofddoelstellingen van de VindeX – het is belangrijk 

dat alle deelnemers voldoende vertegenwoordigd zijn in ons systeem. Daarom is 

vertrouwen een essentieel element. 

We streven naar een maximale representativiteit. We beogen een zo breed mogelijke 

medewerking om zo te komen tot een groep deelnemers die representatief is voor de 

markt, zowel qua bedrijfsgrootte (aantal personeelsleden/omzet/volume) als 

producttype en verhandelde stuks. 

Deelnemers geven vrijwillig de aankoop- of verkoopfluctuatie in van de deelstukken, in 

fluctuatieverschil (in cent) met de voorgaande week. 

Zij geven deze in met betrekking tot de binnenlandse markt. Import/export is niet 

toegelaten. 

Gegevens dienen per plant ingegeven te worden. 

 

 

4  P R A C T I S C H  

 

Ga naar https://VindeX.fenavian.be 

  

4.1 Registreren 

Per bedrijf kan slechts 1 persoon zich registreren. 

U dient zich éénmalig te registreren. U kiest een gebruikersnaam (uw mailadres) en een 

paswoord en dan kan u wekelijks aanloggen om uw fluctuaties in te brengen. 

http://www.fenavian.be/
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4.2 Contactgegevens 

- Gelieve de velden in te vullen (verplichte ingave) 

- Kies een gebruikersnaam (uw e-mailadres) en een paswoord. Gelieve dit goed te 

bewaren ! 

- Klik op “registreren” 

 

- Waarvoor worden deze gegevens gebruikt ? 

o Het systeem moet zo transparant mogelijk zijn, enerzijds om het zo 

correct mogelijk te maken, maar ook omdat de regelgeving dat vraagt. 

o Deze gegevens worden NIET gecommuniceerd naar buiten toe. Het 

secretariaat van Fenavian kan deze gegevens opvragen indien nodig, 

maar deze worden niet openbaar gemaakt.  

o Na het invullen & doorsturen van de gegevens, kan u een overzicht van 

de door u ingevulde gegevens raadplegen (inloggen/ historiek 

inzendingen) en afdrukken. 

o Een GDPR verklaring vindt u terug op de site. 

 

http://www.fenavian.be/
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4.3 De deelstukken en vierkantsverwaarding 

Wanneer u geregistreerd bent, kan u inloggen. 

Enkel die deelstukken die u aan- of verkoopt, en enkel van de binnenlandse markt - geen 

import/export. 

Gelieve enkel voor die deelstukken waarin u handelt, een fluctuatie in te brengen, in 

cent. Wanneer u de fluctuatie inbrengt, moet u de verhandelde hoeveelheden ingeven. 

Bij de deelstukken is dat in aantal stuks, bij de vierkantsverwaarding in kilo’s.  

De volumes zijn verplicht in te vullen na ingave van de fluctuatie. 

 

Zie onderstaande tabel: 

 

Deelstukken: (in aantal stuks) 

- Ribstukken  

- Hespen  

- Schouders  

- Buikspek CAT1  

- Buikspek CAT2  

- Buikspek CAT3  

Vierkantsverwaarding: (in kilo’s) 

- Kelen  

- Lever  

- Bandspek  

- Fabricagevet 

 

Op vraag van Febev is de categorie “mager vlees” er voorlopig uitgehaald. 
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4.4 De omschrijving van de deelstukken 

Voor een omschrijving van de deelstukken waarvan sprake, verwijzen wij naar 

https://www.belgianmeat.com/sites/vlamfresh_meat/files/publication/file/Belgian%20

Meat%20Office%20-%20cutting%20guide%20pork%20ENG.pdf  

De deelstukken die u kan ingeven zijn: 

- Ribstukken : V401 

- Hespen : V201 

- Schouders : V301 

- Buikspek : V1001 

o CAT1 : V1008 

o CAT2 : V1007 

o CAT3 : V1006 

Vierkantsverwaarding: 

- Kelen : V1202 

- Lever : V1102 

- Bandspek : V1201 

- Fabricagevet : V1204 

 

4.5 Timing  

Gelieve wekelijks de VindeX in te vullen. 

Vul daarbij enkel de velden in voor de producten die u aan- of verkoopt op de 

binnenlandse markt, vanaf maandagochtend, en voor dinsdag 11u.  

De resultaten worden gepubliceerd op dinsdag 14 u op https://VindeX.fenavian.be  

! Dit kan afwijken, bvb in geval van feestdagen.  

 

4.6 Wijziging  

U kan als deelnemer uw data nog wijzigen na ingave, tot dinsdag 11u.  

 

4.7 Ethisch gedrag 

Er wordt van de deelnemers professioneel gedrag verwacht. Dit systeem beoogt het 

algemeen belang en de toekomst van de sector. 

 

4.8 De resultaten 

U kan de resultaten raadplegen op https://VindeX.fenavian.be  

De resultaten worden gepubliceerd op dinsdag 14 u. 

http://www.fenavian.be/
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5  HO E  K O M T  H E T  R E S U L T A A T  V A N  D E  V I N D EX  

T O T  S T A N D  ? 

Het systeem is maximaal geautomatiseerd. Fenavian heeft het systeem opgemaakt, 

maar is niet verantwoordelijk voor de resultaten. Deze komen tot stand op basis van de 

ingegeven data door de vier verschillende categoriën deelnemers. 

De ingegeven data worden in een databank verzameld en geanalyseerd op basis van 

formules die rekening houden met de nodige ingebouwde veiligheden. 

In tegenstelling tot de Meat Index in het verleden wordt er geen rekening meer 

gehouden met de zwaartecoëfficiënt maar wel met de effectief verhandelde stuks. Een 

andere aanpassing is dat de Gausscurve werd vervangen door de standaarddeviatie. 

 

6  CO N T R O L E E R B A A R H E I D  V A N  D E  DA T A  

Het systeem werd optimaal beveiligd en is enkel zichtbaar voor de ontwikkelaars (IT) en 

de Secretaris-Generaal van Fenavian. 

Het is gebaseerd op de goeder trouw van de deelnemers. Toch wordt er gewerkt aan 

een controlesysteem, dat ingevulde data kan auditeren. Wij houden u op de hoogte van 

verdere ontwikkelingen terzake. 

 

7  V E R T R O U W E L I J K H E I D  

Enkel de secretaris-generaal (en het IT-bedrijf) heeft de inlogcodes. Dit betekent dat 

verder niemand in het systeem kan. 

Op een eventuele vraag van mededingingsautoriteiten, zal indien nodig, toegang 

worden verschaft. 

De data die eventueel uitgewisseld zouden worden met andere organisaties, zullen te 

allen tijde volledig geanonimiseerd zijn. Er wordt een uitwisseling voorzien van BTW- 

nummers van ingevers, zonder de koppeling met de ingegeven data, dit om te 

voorkomen dat er dubbele ingaves zouden plaatsvinden.  

Het fluctuatieresultaat van de aanbiedende en de afnemende zijde met respectievelijk 

het totaal aantal verhandelde stuks/kilo’s per deelstuk of vierkantsverwaarding zal 

geanonimiseerd uitgewisseld worden.  
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8  R E G E L G E V I N G  

De VindeX kwam tot stand in nauw overleg met de autoriteiten. Zowel de Raad van de 

Mededinging als Landbouw & Visserij werden betrokken bij de totstandkoming van dit 

systeem. 

Vanuit mededingingsrechtelijk perspectief is het vooral van cruciaal belang, dat noch het 

verzamelen, noch het verwerken en het verspreiden van de prijsdata, aanleiding geeft of 

tot gevolg heeft dat concurrenten kennis (kunnen) krijgen van elkaars gegevens. 

 

 

 

 

9  DA N K  

Dit systeem kan enkel succesvol en respresentatief tot stand komen met uw 

medewerking. 

We willen uiteraard een systeem dat zo marktrepresentatief mogelijk is. Kent u mensen 

die ook aan dit systeem zouden willen deelnemen, bezorg ons dan hun gegevens, of 

stuur gerust dit document door. 

Alvast van harte dank voor uw medewerking en zo dit systeem mee vorm te geven!  

Mede dankzij u realiseren wij de VindeX. 

 

Voor meer info of vragen aarzel niet het secretariaat van Fenavian te contacteren ! Ook 

op- of bemerkingen zijn zeer welkom. 

http://www.fenavian.be/

