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Geachte mevrouw Dijksma, 
 
Op 2 september jl. heeft een Algemeen Overleg Landbouw- en Visserijraad plaatsgevonden 
waarbij is ingegaan op de gevolgen van de handelsboycot Rusland voor de agrarische sector in 
Europa en Nederland. Dit onderwerp is ook aan de orde in het Kabinet en de Raad van 
Landbouwministers waarvan u deel uitmaakt. 
 
U heeft tot nu toe aangegeven dat de gevolgen voor de varkenshoudersector veroorzaakt 
worden door veterinaire problemen en daarom steun voor de varkenshouderij niet aan de orde is. 
Het platform varkensketen, bestaande uit de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), 
LTO Nederland varkenshouderij, Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de 
Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), vindt dit een verkeerde voorstelling van zaken. 
De argumenten die u gebruikt zijn onjuist.  
 
De marktsituatie in de varkenshouderij is zeer zorgelijk. De varkensprijzen zijn laag en de 
afgelopen  periode fors gedaald. De inkomens in de varkenshouderij staan zwaar onder druk  en 
diverse bedrijven zijn nauwelijks in staat de continuïteit van het bedrijf overeind te houden.  
 
De Nederlandse varkenshouderij kampt al ruim acht maanden met een verbod voor export van 
varkensvlees naar Rusland. Dat verbod werd begin februari 2014 uitgevaardigd, omdat een wild 
zwijn in Litouwen besmet was met Afrikaanse varkenspest. Rusland heeft als gevolg hiervan de 
invoer van varkensvlees uit de Europese Unie gestopt. De EU heeft direct aangegeven dit een 
niet gegronde maatregel te vinden en is overleg met Rusland gestart. De sector heeft vanaf dat 
moment de gevolgen van de grenssluiting zelf moeten opvangen. Vleesexporteurs hebben 
weliswaar voor een deel andere derde landen bestemmingen gevonden maar kunnen het 
varkensvlees daar alleen voor lagere prijzen kwijt. Daardoor zijn varkenshouders geconfronteerd 
met prijzen die fors achterblijven. Een grove inschatting is dat de opbrengstderving voor 
varkenshouders is opgelopen tot gemiddeld  20 euro per afgeleverd varken in de afgelopen 
maanden. Voor een bedrijf met 2000 vleesvarkensplaatsen betekent dit een opbrengstenderving 
van €. 2400,- per week en €120.000,- op jaarbasis. Ook de prijzen voor de biggen zijn 
dramatisch laag.  
In 2013 heeft Nederland 55.000 ton varkensvlees naar Rusland geëxporteerd voor een waarde 
van rond de 150 miljoen euro. Rusland is voor Nederland de belangrijkste ‘derde landen’ 
afzetmarkt. 
 
Er is de afgelopen maanden zowel bilateraal vanuit Nederland als via de EU veel overleg met 
Rusland geweest om de ‘veterinaire blokkade’ op te heffen en import van varkensvlees uit 
Nederland en andere lidstaten weer toe te staan. Op het moment dat er beweging de goede kant 
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op kwam en de verwachting was dat na de vakantieperiode er versoepelingen zouden komen, 
heeft de algemene handelsboycot daar een streep door gezet. Dat is hard aangekomen in de 
sector. Het uitzicht op herstel van de prijzen is weggeslagen.  
  
De sector heeft  u en de Tweede Kamer gevraagd zich hard te maken voor ondersteunende 
maatregelen. Wij vinden dat het Kabinet en de Europese Unie zich maximaal moeten inzetten om 
de schade van de boycot van Rusland voor de varkenshouderij zoveel mogelijk te beperken. Dit 
kan door gerichte ondersteuning te bieden aan maatregelen die de export van varkensvlees naar 
nieuwe markten bevorderen. Daarnaast vinden wij dat de consumptie van varkensvlees moet 
worden gestimuleerd. Daarom dringen wij aan op extra financiële middelen voor 
promotiecampagnes en vleesvoorlichting. 
 
Naast een  beroep op steun door de EU vinden we dat uw ministerie er voor kan zorgen dat de 
varkenshouderijsector ook maximaal gebruik kan maken van compensatiemogelijkheden en  
nationale flankerende maatregelen die nu door het Kabinet beschikbaar worden gesteld om de 
ingrijpende gevolgen van de Rusland boycot te kunnen opvangen. 
  
Tevens roepen wij de Nederlandse bewindslieden en politici op om tijdens reizen en 
handelsmissies in het buitenland zich sterk te maken voor de afzet van Nederlands varkensvlees. 
 
Wij dringen aan op een gesprek op korte termijn om met u de moeilijke situatie in de 
varkenshouderij te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar manieren om de ondernemers in de 
sector te ondersteunen. 
Wij zien u antwoord met vertrouwen tegemoet. 
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