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voor landbouw met toekomst

De zomer zou soelaas brengen zegde men. Met het mooie weer zouden in iedere tuin wel weer barbecues 
gehouden worden en op alle festivals zouden ook weer massa’s worsten en hamburgers gebakken wor-
den. Het zou de vraag naar varkensvlees weer doen pieken, de prijs zou en moest volgen. Tot zover het 
“zou” en moeten”-verhaal voor de varkenssector in Vlaanderen. De werkelijkheid is dat er geen prijsstijging 
vasthangt aan de zomer van de herwonnen vrijheid en dat onze collega’s varkenshouders steeds verder 
afglijden naar een ogenschijnlijk verloren positie.

Het is onbegrijpelijk dat onze Vlaamse Regering er opnieuw niet in slaagt om een menswaardige financiële 
crisistussenkomst te doen voor de varkenshouders, in tegenstelling tot wat de overheden doen in onze 
buurlanden en –regio’s Nederland, Frankrijk en Wallonië. Net voor het zomerreces werd namelijk opnieuw 

Europese crisissteun voorzien voor de landbouw, opnieuw vissen onze varkenshouders achter het net. Niemand onder de varkens-
houders begrijpt de dermate grote politieke terughoudendheid om een sector in crisis te helpen. Voor ons draait het om de mensen 
achter de productieketen, de boer en de boerin, en niet om de grote verhalen die geschreven worden door holdings en andere 
mastodonten in de sector, die slaan er zich wel door met hun financiële buffers. De afgelopen 15 jaar vond een grote consolidaties-
lag plaats, zowel in toelevering als in verwerking werden samenwerkings- en fusieovereenkomsten gesloten, maar daalde ook het 
aantal Vlaamse varkensbedrijven van 7.000 naar 4.000. Toch werd de Vlaamse varkenshouderij nooit zo hard getroffen door een 
crisissituatie als nu. De oorzaken zijn nu vooral toe te schrijven aan marktverstoring door de uitbraak van AVP in Italië en Duitsland 
waardoor de Europese markt momenteel verstoord blijft, maar producenten elders in Europa krijgen desondanks al een hele tijd 
wel betere prijzen betaald. Daarnaast zien we nog steeds een sterke uitbreiding van het aanbod in sommige Europese landen (o.a. 
Spanje), historisch hoge veevoederprijzen tegenover historisch lage (Vlaamse) marktprijzen en de hoge energieprijzen. Daar bo-
venop komt ook de druk vanwege de stikstofcrisis.

In december 2021 richtte de Vlaamse varkensketen (ABS, Boerenbond, de Belgian Feed Association (BFA) en de Federatie van het 
Belgisch Vlees (Febev)), op aandringen van de Vlaamse minister van Landbouw, de brancheorganisatie Pork.be op. De voornaam-
ste doelstellingen van Pork.be zijn: verduurzaming van de sector, ketentransparantie met beter ketenoverleg, meerwaardecreatie, 
vierkantsverwaarding en een robuuster verdienmodel. Een meerwaarde voor de varkensboeren is er nog niet merkbaar en dat 
begint de kwekers te frustreren en terecht. Wij kijken uit naar een doorstart met de nieuw aangestelde coördinator en rekenen op 
gezond boerenverstand om de toekomst van de varkenshouders te verzekeren en op het pakken van onze uitgestoken hand om in 
alle transparantie, zonder gesjoemel achter onze rug bij de prijszettingen, voluit te gaan voor meer chauvinisme en volop promotie 
te gaan voeren voor vlees van bij ons. Voor het ABS hoort daar onlosmakelijk de herkomst van de big bij: “geboren en getogen in 
België” is het minste dat je kan verwachten van een Belgische, beter gezegd Vlaamse, brancheorganisatie bij het uitzetten van de 
te bewandelen paden van de toekomst. Het label BePork, beheerd door kwaliteitsorganisatie Belpork, moet wat ons betreft geba-
seerd zijn op de onbetwistbare Belgische herkomst van het varken, anders kan je nooit een herkenbare Vlaamse smoel geven aan 
ons varkensvlees!

Op het plantaardige front is het uitblijven van neerslag een thema dat deze zomer ook nooit ver weg is. Het ziet er niet naar uit dat 
er snel beterschap op komst is en de impact ervan wordt met de dag duidelijker. We raden dan ook iedereen aan om, waar nodig, de 
gemeentelijke schattingscommies voor de vaststelling van schade aan teelten te activeren en desgevallend ook de nodige stappen 
te zetten richting weersverzekering. We raden iedereen aan om alle bewijsmiddelen van droogteschade te verzamelen, het zou nog 
wel eens van pas kunnen komen de volgende maanden, bijvoorbeeld bij de nitraatresidubepalingen dit najaar!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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