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de voorzitter
Varkenssector snakt naar  

correcte marktwerking en prijsherstel

Sinds de vaststelling van de Afrikaanse varkenspest onder everzwijnen in de provincie Luxemburg zit de 
varkensprijs op een bedenkelijk laag niveau. Levend wordt net één euro per kilo betaald aan de varkens-
houder. Een prijs die nu reeds weken naeen behouden blijft in België, terwijl in de ons omringende landen 
fors meer betaald wordt, met alle gevolgen van dien voor de varkenshouders. Op de biggenmarkt is de 
situatie minstens even dramatisch, ook daar zitten de prijzen op een bedenkelijk onaanvaardbaar veel te 
laag niveau, terwijl de vraag er wel degelijk is! 

Er is een duidelijke vraag naar biggen en varkens(vlees), maar toch blijft België, weeral, het paradijs voor 
wie marge wil pakken op de verkoop van varkens en varkensvlees. Biggen worden vandaag verkocht aan 
een kleine twintig euro, terwijl de kostprijs het dubbele bedraagt. Het verschil tussen de Belgische en Duitse 
varkensprijs is veel te groot (7 cent) om als “normaal” beschouwd te kunnen worden. Er is duidelijk meer 

aan de hand, op de kap van de hardwerkende varkenshouders. De vraag naar varkens is er onmiskenbaar, maar toch willen de 
Belgische afnemers niet weten van een structureel herstellen van de Belgische prijs. Het kan ons niet van de indruk ontdoen, dat 
vandaag geprofiteerd wordt van de Afrikaanse varkenspest en onder het mom van de uitbraak ervan varkens aan dumpingrijzen 
aangekocht en verwerkt worden. De verkoop van vlees daalde in ieder geval niet in België, de vraag naar Belgische varkens is er 
ook in het buitenland. Waarom blijft de stijging dan uit?

Wij stellen vast dat andere schakels in de varkenskolom zeggen dat ook zij het moeilijk hebben door de Afrikaanse varkenspest, 
maar we zien hen wel doodleuk verder gaan. Bijvoorbeeld in de productie van verwerkte vleeswaren blijft de vleesmolen draaien 
op veel te goedkoop vlees en men kan de afgewerkte producten ook vlotjes aan de man kunnen brengen zonder veel te morrelen 
aan de prijs richting detailhandel. Langs aankoopzijde blijven de verwerkers immers wijzen op de problemen bij de everzwijnen in 
Luxemburg, waarmee ze zelf de prijzen voor vers vlees kunstmatig laag duwen en houden. De marge wordt zo meteen veiliggesteld 
en zelfs vergroot! Binnen de varkenswereld is het probleem algemeen gekend, toch gebeurt er niets om dit fenomeen een halt toe 
te roepen. De federaties van vleesverwerkende bedrijven komen niet tussen ten overstaan van hun leden en zien het probleem niet 
of willen het probleem niet zien.

Vragen van onze kant uit richting beleidsmakers om de varkenshouders te helpen blijven tot op vandaag zonder positief antwoord 
en de antwoorden die we krijgen zijn ook weinig bemoedigend. Een varkensboer overleeft nu in de hoop dat de prijzen zich (ooit) 
fors herpakken. Europa komt niet tussen op de markten doordat er in andere landen geen probleem is en Europa maakt ook geen 
aanstalten om dat te doen. 
Andere schakels in de keten doen alsof hun neus bloedt en cashen verder, veevoederbedrijven geven varkenshouders te weinig 
speelruimte, vaste kosten blijven ten laste van de producent, de varkenshouder hoopt op beterschap maar de koude sanering loert 
om de hoek. Is dit wat onze beleidsmakers willen laten gebeuren? 

De psychische druk op de landbouwbedrijven als gevolg van de mank lopende relaties tussen producent en andere schakels in de 
keten wordt onhoudbaar. De voorbeelden zijn legio de voorbije maanden, met de aardappelsector als uitschieter. Het wordt tijd dat 
er met luide stem politiek tussengekomen wordt en dat iedereen op zijn of haar plichten gewezen wordt, in ieders belang! 

Geen boer, geen eten!
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