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Indiase exportverboden op tarwe en meel - Gevolgen voor Vlaanderen
India is wereldwijd de tweede grootste producent van tarwe, met China als koploper. In
mei 2022 besliste de Indiase regering nog om de export van tarwe zonder
overheidstoestemming te verbieden, wat tot internationale kritiek en stijgende prijzen
wereldwijd leidde. Begin juli werd nu ook beslist dat er in het land beperkingen ingevoerd
worden op de export van meel. Het Indiase ministerie voor buitenlandse handel maakte
bekend dat bedrijven die voortaan nog meel willen uitvoeren hiervoor vooraf de
toestemming moeten hebben van de overheid.
1.

Welk effect hebben deze twee exportverboden van de Indiase regering op het Vlaamse
landbouwbeleid en de Vlaamse import van deze goederen? Zal dit ook in Vlaanderen
tot hogere prijzen leiden voor tarwe en meel?

2.

Graag een overzicht van het volume geïmporteerde tarwe en tarwemeel uit India sinds
2010. Hoe evalueert de minister deze evolutie, in het licht van de recente
exportverboden in het land?

3.

Wordt enkel de import van tarwemeel moeilijker, of zullen andere soorten meel uit
India ook moeilijker bereikbaar zijn voor de Vlaamse markt? Over welke soorten meel
gaat het dan precies, en op welke wijze kunnen deze vervangen worden, of uit welke
andere landen zal dit ‘tekort’ geïmporteerd worden?
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1. Het effect zal minimaal zijn, aangezien Vlaanderen zijn tarwe en meel voornamelijk uit
de buurlanden (vnl. Frankrijk) invoert. De invoer uit India is te verwaarlozen. Aangezien
India een belangrijke producent is van tarwe, zal dit wel resulteren in minder aanbod
op de wereldmarkt, met een prijs stijgend effect. Op dit moment zijn er andere factoren
zoals o.a. wereldwijde goede oogstprognoses en een akkoord met Rusland voor de
uitvoer van granen uit Oekraïne die een prijs dalend effect hebben op de historisch
hoge prijzen voor tarwe en tarwemeel.
2. Tabel 1 geeft een overzicht van de invoer van tarwemeel in Vlaanderen vanuit India.
Er is in deze periode geen invoer van tarwe vanuit India. Aangezien de invoer van tarwe
en tarwemeel uit India te verwaarlozen is t.o.v. de invoer uit de buurlanden, hebben
de Indische exportverboden geen effect op de totale Vlaamse invoer van tarwe en
tarwemeel.
Tabel 1. Vlaamse invoer van tarwemeel uit India, in kg, 2010-2021
2010
6101

2011
16405

2012
9063

2013
2225

2014
2060

2015
2955

2016
3280

2017
1080

2018
44303

2019
4303

2020
2860

2021
21916

Bron: FIT op basis van Nationale Bank van België.
3. India is in het algemeen een te verwaarlozen bron van invoer van meel in Vlaanderen
en heeft daarom geen effect op de totale invoer van meel in Vlaanderen. Daardoor zal
er ook geen tekort ontstaan. Evenmin moeten er alternatieve bronnen van invoer
gezocht worden.

