de voorzitter

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden
Veertien dagen na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest lijkt het erop dat het virus zich nu niet verder
verspreidt en dat alles onder controle blijft binnen het afgebakend gebied, maar helemaal gerustgesteld
zijn we natuurlijk nog niet en laat ons hout vasthouden dat er uiteindelijk ook na langere tijd geen verdere
verspreiding van het virus vastgesteld wordt. De impact op de varkenssector in ons land is desalniettemin
en ondanks de zeer geïsoleerde en afgelegen besmetting voelbaar in alle hoeken van het land. De prijsval,
vorige week, van 10 cent per kilo levend gewicht was hard en diep, veel dieper dan iemand vermoedde. Wetende dat we recent reeds in een eerder dalende markt waren terechtgekomen, dan kwam deze extra klop
uiteraard vol aan. We kijken in ieder geval met veel belangstelling naar wat de markt deze week zal doen
en waar we ook maar enig signaal van gemanipuleer opvangen, dan zullen we dat ook klaar en duidelijk
laten horen. Bij de retailers horen we intussen verschillende signalen, van “moeilijke verkoop die zich zal
vertalen in lagere aankoopprijzen” tot “we steunen onze varkenshouders en houden onze aankoopprijzen zeker stabiel om erger te
voorkomen bij onze vaste varkenshouders”. Twee verschillende benaderingen waaruit duidelijk blijkt dat er opnieuw misbruikt dreigt
gemaakt te worden van de situatie. Wij kaartten dit ook aan op een vergadering binnen het ketenoverleg en brachten de boodschap
over dat misbruiken niet getolereerd zullen worden. Wij blijven intussen op alle politieke fronten en in discussies met jagers en natuurbeheerders de kaart trekken van een harde en doortastende aanpak tegen de Afrikaanse varkenspest. Op Vlaams niveau wordt
werk gemaakt van het elimineren van wilde everzwijnen in Oost- en West-Vlaanderen en daar zijn we uiteraard tevreden mee, daar
klopt immers ook het hart van onze varkenshouderij. Limburg en zijn everzwijnen, daarentegen, dat blijft tot op vandaag een ander
paar mouwen en het lijkt erop dat zelfs de minister haar wil niet kan opleggen aan de lokale natuurbeherende ambtenarij of jagerij
om over te gaan tot het decimeren van de niet meer te tellen en onvoorstelbaar groot geworden everzwijnpopulatie. Het besef dat
Limburg echt niet zo veraf ligt van Luxemburg is er duidelijk nog altijd niet. Het wordt echt tijd dat daar doortastender opgetreden
wordt op aansturen van Brussel! Langs Waalse zijde bleef minister Collin aarzelen om kordaat in te grijpen tegen de everzwijnen in
en rond de besmette zone en was er ondanks ons aandringen, samen de collega’s van de Waalse FWA, dinsdagavond nog steeds
geen plan om een everzwijn-vrije corridor te creëren om een echte isolatie van het virus te realiseren, evenmin is er bijvoorbeeld
een verbod om als jager in het gebied te gaan zelfs al is er een jachtverbod, begrijpe wie kan. Het is in ieder geval duidelijk dat
daarmee ongelooflijk grote en onverantwoorde risico’s genomen worden. De zone waar de besmetting zich voordeed bevat een
50-tal varkenshouderijen, eerder klein van omvang en verschillende daarvan laten ook hun (bio-)varkens buiten lopen, wat een nog
grotere kans op besmetting en overdracht naar gewone varkens inhoudt. Vandaar dat we vanuit het ABS aan de federale minister
Ducarme, bevoegd voor het FAVV en voor de bewaking van de goede sanitaire toestand van de gewone varkenspopulatie in ons
land, gevraagd hebben om mee druk te zetten bij minister Collin vanuit zijn federale bevoegdheid. We hebben het voorbije weekend
en deze week opnieuw gepleit om over te gaan tot het preventief ruimen van de amper 4.000 varkens in de zone waar de Afrikaanse
varkenspest werd vastgesteld bij everzwijnen. Dit is volgens ons en experts de enige juiste manier om ons land het statuut “vrij van
Afrikaanse varkenspest onder gedomesticeerde varkens” te laten behouden. Het voorzorgsprincipe moet in ieder geval gehanteerd
worden en we verheugen ons er dan ook op dat op het interministerieel overleg, dat woensdagmorgen doorging bij minister Ducarme, knopen doorgehakt werden. De opruiming van varkens binnen besmet gebied zal eerstdaags uitgevoerd worden en er wordt
rond het besmet gebied een perimeter gecreëerd waar geen enkel everzwijn getolereerd wordt. Eindelijk!
“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden” is een oud gezegde dat hier van toepassing is!
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