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 RIEMST SCHRIJFT BRIEF AAN ALLE VLAAMSE GEMEENTEBESTUREN 

Als typische plattelandsgemeente is het gemeentebestuur van Riemst erg bezorgd 
over de toekomst van de varkenshouderijen in de gemeente. De handelsoorlog met 
Rusland is niet alleen nefast voor de perentelers en rundveehouders, maar ook de 
varkenssector krijgt het hard te verduren. Daarom heeft het gemeentebestuur een brief 
geschreven aan alle Vlaamse gemeentebesturen, aan Vlaams minister van Landbouw 
Joke Schauvliege, Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans en aan toekomstig 
Europees commissaris voor Werkgelegenheid Marianne Thyssen. 

In de brief vraagt het gemeentebestuur om samen met Riemst bij de bevoegde instanties te 
pleiten voor bijkomende steunmaatregelen aan de varkenssector. Vlaanderen telt 4.300 
varkensbedrijven, maar als Europese steun uit blijft, zullen velen de boeken moeten 
neerleggen. 

Mark Vos, burgemeester: "De varkenssector in Limburg vertegenwoordigt een 
productiewaarde van 125 miljoen euro. Riemst telt ruim 20 varkenshouderijen, goed voor 
een totaal van bijna 30.000 varkens. Daarmee is Riemst koploper in Zuid-Limburg. Daarom 
delen wij als gemeentebestuur ook de bezorgdheid van onze varkenshouders. Als er geen 
Europese steunmaatregelen komen, dan dreigt ook in deze sector een economisch debacle." 

Afgelopen zondag trok ook Chris Coenegrachts, voorzitter van de Boerenbond in Limburg, 
aan de alarmbel. Ook de boerenbond vraagt oplossingen omdat de varkenssector sinds 
begin dit jaar af te rekenen heeft met een neerwaartse prijzenspiraal. Oorzaak van de 
prijsdaling is een sanitaire boycot vanuit Rusland omwille van de Afrikaanse varkenspest in 
Litouwen. 
 
Guy Kersten, schepen van Landbouw: "Ook wij vrezen voor jobverlies als Europa niet 
ingrijpt. Het water staat de varkensboeren vandaag al aan de lippen. De prijzen voor varkens 
zijn dalend. Daarnaast blijven de productiekosten hoog omwille van de hoge 
veevoederprijzen en de investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe 
regelgevingen. De sector komt stilaan in een uitzichtloze situatie terecht." 
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