
Australische markt biedt kansen voor 
Nederlands varkensvlees 
 

Schepen vanuit Nederland zijn ongeveer 6 tot 7 weken 
onderweg om het varkensvlees naar Australië te 
vervoeren. De afzetmarkt aan de andere kant van de 
wereld is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een 
specialistische groeimarkt voor varkensvleesproducten 
van Vion.  

Max Nales is namens Vion verantwoordelijk voor de vleesverkoop op de Australische markt. 
‘‘Australiërs zijn echte vleeseters’’, zegt Max Nales. Ze consumeren per hoofd van de bevolking 
jaarlijks gemiddeld circa 120 kg vlees, waarvan ongeveer 25 kg varkensvlees. Volgens hem lijkt de 
Australische markt veel op de Engelse. “Vooral bacon is een populair product. Het grootste verschil 
is dat in de Engelse markt meer vraag is naar bacon die afkomstig is van het rib- of back-gedeelte 
van het varken. De Australische markt wil liever bacon van het hele middel van het varken, dus 
inclusief de buik.”  

Strenge eisen 
De vleesexport naar Australië is maar voor een beperkt aantal Europese landen weggelegd. Naast 
Nederland mogen Denemarken, Groot-Brittannië en België als enige Europese landen hun 
producten down under afzetten. Australië kent zeer strenge bio-securityeisen. Zo mag alleen 
ontbeend varkensvlees het land in. Al het geïmporteerde varkensvlees moet bij aankomst, voordat 
vleesverwerkers het vlees verder bewerken tot eindproducten, een hittebehandeling ondergaan. 
Veel bewerkt vlees komt dan ook oorspronkelijk uit het buitenland. Het verse varkensvlees is 
afkomstig van Australische varkenshouders.  

Wereldwijde afzetspreiding 
De afgelopen jaren is de totale Australische import van varkensvlees gestegen naar circa 160.000 
ton op jaarbasis. Nales vertelt dat Vion voor ongeveer 10 procent van de totale varkensvleesimport 
verantwoordelijk is. Hij wijst er op dat naast het groeiende volume de Australische markt vanuit 
een ander perspectief een belangrijke markt is. “Wij hechten bij Vion belang aan een goede 
wereldwijde afzetspreiding. Australië is hier een goed voorbeeld van. Mocht de vraag op de 
Europese markt meer onder druk komen, dan kunnen we meer vlees invriezen en verschepen naar 
Australië als daar wel vraag is.”  

Groeiende concurrentie 
Voor de komende jaren verwacht Nales een vrij stabiele Australische afzetmarkt. Wel voorziet hij 
groeiende concurrentie vanuit met name de Verenigde Staten en Canada die ook gecertificeerd zijn 
om naar Australië te exporteren. “Een voordeel is dat ze in Noord-Amerika zelf grotendeels het 
buikgedeelte van het varken consumeren, waardoor ze geen hele middels exporteren. Hierdoor 
kunnen we op dit onderdeel van het varken beter inspelen op de behoefte van de Australische 
markt en hebben we nog een uitzonderingspositie.” 

 


