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Na Westvlees, werd er maandagavond 
een bezoek gebracht aan Danis in Kool-
skamp. Danis is een belangrijke speler 
in de varkenssector en bepaalt mee de 
varkensprijs in België. 
De actie werd ondersteund door een 
grote groep landbouwers die met  hun 
tractor naar Koolskamp kwamen om te-
recht hun ongenoegen te uiten.

Het gesprek met Danis was open en ook 
eerlijk. Danis ondervindt de malaise in 
de sector zelf ook en zet tijdelijk 20% 
minder op en verlaagt de hokbezetting. 
Europa is voor 123% zelfvoorzienend en 
in hoge mate afhankelijk van de export 
en dan nog vooral de export naar China. 
En het is vooral de exportmotor naar 
China die steeds meer begint te sput-
teren. België kan al langere periode niet 
exporteren naar China en ook Duitsland 

zag zijn export naar China volledig weg-
vallen. Dit zorgde al voor een overma-
tige aanvoer van varkensvlees op de Eu-
ropese markt en zette druk op de prijs.
Vrij plots hebben nu ook 4 grote 
Spaanse slachterijen te maken gekre-
gen met een exportban door de Chinese 
overheid. Europa kan dit extra aanbod 
van varkensvlees niet meer aan en de 
gevolgen zijn ondertussen gekend.

Om de markt in evenwicht te krijgen 
moeten er jaarlijks 45 miljoen varkens 
geëxporteerd worden. In België worden 
er jaarlijks tussen de 10 à 11 miljoen var-
kens geslacht. Een productieverlaging 
bij ons is een goede stap richting een 
betere varkensprijs, maar het is duidelijk 
dat dit weinig effect zal hebben zolang 
de grotere varkensproducerende lan-
den niet structureel hetzelfde doen. In 
2020 is de Europese varkensstapel im-
mers nog met 3 miljoen stuks gegroeid. 
Deze groei was er vooral in Spanje met 

1,5 miljoen stuks, dat nu 32,8 miljoen 
varkens huisvest. Tot nu toe konden de 
Spanjaarden door een export die sterk 
op China leunt, een goede prijs krijgen 

voor hun varkens. Nu die export wegvalt, 
betaalt heel de Europese varkenssector 
de prijs van die eenzijdige strategie.

Mark Wulfrancke 

protestactie

Samen voor eerlijke prijzen in de landbouwsector

ABS ondersteunde mee de actie. ABS-voorzitter Hendrik Vandamme hier in gesprek 
met de directie van Danis.

Tal van tractoren waren naar Koolskamp afgezakt. Het water komt de varkensboeren aan de lippen! 

Bart Vergote (middelste op foto), voorzitter van de ABS-varkenscommissie, kwam 
mee het terechte ongenoegen van de varkenshouders uiten. 


