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GEMEENTEBESTUUR RIEMST STEUNT VRAAG 
VARKENSHOUDERS 

De handelsoorlog met Rusland is niet alleen voor de Limburgse perentelers nefast. 
Ook de varkenssector krijgt het hard te verduren. Riemst telt in Zuid-Limburg het 
grootste aantal varkenshouderijen. Daarom steunt het gemeentebestuur de getroffen 
varkenshouders en hun vraag naar Europese steunmaatregelen. Als er geen steun 
komt, dreigt ook in deze sector een economisch debacle. 

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. 

Guy Kersten, schepen van Landbouw: "Riemst is een uitgesproken landbouwgemeente. 
Naast heel wat perentelers en rundveehouders, telt onze gemeente ook een groot aandeel 
varkenshouderijen. Ook zij worden, net zoals onze perentelers en rundveehouders, getroffen 
door dit importverbod van Rusland. Daarom delen wij de bezorgdheid van onze 
varkensboeren en zullen wij er bij de bevoegde instanties voor pleiten dat  Europa over de 
brug komt met bijkomende steunmaatregelen aan de varkenssector." 
 
België exporteerde in 2013 voor ruim 40 miljoen euro varkensvlees naar de Russische 
markt. Op dit moment nam de Europese Commissie nog geen concrete maatregelen om 
tegemoet te komen aan het Russische importverbod op varkens. Het Algemeen 
Boerensyndicaat vreest dat twee derde van de 4.300 varkensbedrijven in Vlaanderen door 
deze handelsoorlog de boeken zal moeten neerleggen. Want naast het Russisch 
invoerverbod, kampt de sector sinds januari met een sanitaire boycot 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 stijgende 
veevoederprijzen en de investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe 
regelgeving. Dat is  voor veel varkensbedrijven een zware dobber. Dit importverbod maakt 
die situatie natuurlijk niet beter." 
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