Aantal inseminaties drastisch verminderd

ʻKoude sanering van
varkenssector is feitʼ
KI-bedrijven melden een drastische verlaging van het aantal
zeugenplaatsen en inseminaties in het afgelopen jaar en een versnelling
van stoppende bedrijven sinds de zomervakantie. „De koude sanering
van varkenshouders is nu een duidelijk feit”, waarschuwt Stefan Derks
van Klasse-KI.
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Sanering zeugenstapel
Tekst: Reinout Burgers, Tom Schotman. Beeld: Susan Rexwinkel.

Topigs Norsvin houdt met regelmaat het
aantal inseminaties en zeugenplaatsen bij
en hun cijfers laten van januari tot middenseptember een dramatisch beeld zien. „Op
de KI-bedrijven wordt de crisis het eerst gevoeld en gezien”, zegt Peter Loenen, woordvoerder van Topigs Norsvin. „Bij Varkens-KI
zijn er tot midden september 18.000
zeugenplaatsen minder gesignaleerd Er
zijn veel zeugenbedrijven gestopt. Als we
naar alleen de cijfers van juli, augustus en
midden-september kijken dan is het aantal
zeugenplaatsen in die periode met 5.300
verminderd. Er zijn dus veel bedrijven net na
de zomer gestopt. Er is dus een versnelling
van het aantal stoppende bedrijven zichtbaar. De verwachting is dat deze trend zich
onder het huidige prijsniveau nog sterker
voortzet in de herfst en winter. Dit gaat
voor veel zeugenhouders een hele moeilijke
periode worden.” Deze situatie houdt voorlopig aan, maar Loenen hoopt op spoedig
herstel: „Over vier maanden zullen er
minder biggen worden geboren en later in
het jaar worden er minder varkens geslacht.
Dan is er hoop dat de prijzen beter worden,
maar we weten natuurlijk niet wat er precies
in de andere landen gebeurt.”

Harde realiteit
Topigs Norsvin is niet het enige bedrijf
dat de crisistrend constateert. Ook Next
Genetix ziet het aantal stoppende zeugenhouders groeien en Gerard Reulink denkt
dat aan het einde van dit jaar het aantal
zeugenplaatsen met 40.000 tot 50.000
kan zijn verminderd. Preferent KI stelt ook
vast dat er minder inseminaties en zeugenplaatsen zijn. Net zozeer binnen hun eigen
bedrijf, want de organisatie kent al een
aantal jaren een groei die zich ook in het
afgelopen jaar heeft doorgezet. „Die groei
maskeert enigszins de harde realiteit van

de varkenssector”, beseft ook Kor Mast
van Preferent KI.

Stoppers helpen
Bij Klasse KI ziet directeur Stefan Derks dat
de ware omvang van de crisis zich keihard
opdient. „De sector staat helemaal op zijn
kop. Dit is echt aan het gebeuren. Er zijn
teveel varkens en we zien een toename in
het EU-aanbod. We zitten in een hele lange
periode van slechte prijzen en ook de blijvers
kunnen zich dit niet heel lang meer veroorloven. Overigens is dit niet alleen in Nederland.
Varkenshouders in Frankrijk, België, Duitsland
en Denenmarken voelen de pijn ook.”
Derks heeft het aantal zeugenplaatsen in zijn
klantenkring met 6.000 naar beneden zien
gaan en hij sluit niet uit dat dit aan het einde
van het jaar op 10.000 ligt, want iedere week
sluit er wel een varkenshouder. Sommigen
stoppen uit zichzelf om erger te voorkomen en
anderen worden door de bank gedwongen. Dat
zijn de varkenshouders die het verschrikkelijk
zwaar hebben. „Er zijn bij veel zeugenhouders
geen reserves meer. Dat is ongelooﬂijk hard.
Er zijn klanten van ons die hun hele bedrijf in
drie jaar tijd in rook hebben zien opgaan. Maar
voor al die stoppers moet er een goede oplossing komen. Er is nu niets voor hen geregeld
en dat doet veel pijn. De koude sanering van
varkenshouders is een hartstikke duidelijk feit.
We moeten de stoppers helpen.”

Zure appel
De directeur van Klasse KI verwacht in korte
tijd dat er minder zeugenhouders zullen zijn
die echter wel meer zeugen hebben. De grote
bedrijven overleven volgens hem de crisis
wel. Die vechten zich er doorheen. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat de sector ook moet
oppassen dat de gestopte bedrijven niet voor
een appel en ei worden verkocht: „Als dit gebeurt, zal de waarde van bestaande bedrijven

ook lager worden met het gevolg dat de ﬁnanciële ondergrond van bedrijven weg is. Het is
veel beter om bedrijven voor langere tijd leeg
te laten staan en niet te verkopen, totdat de
markt weer aantrekt.” Derks verwacht echter
niet dat deze strategie wordt opgepakt.
Overigens was naar de mening van Derks al
heel lang duidelijk dat er teveel biggen in de
EU werden geproduceerd door de stijging
van het aantal biggen per zeug. „Er moet een
miljoen zeugen in de EU verdwijnen. Toch zijn
er de laatste drie jaar 200.000 zeugen in
Spanje bijgekomen, Spanje proﬁteert van een
betere prijs door een betere exportpositie in
Azië. In China is de prijs met 2,60 euro per
kilo hoog. Twintig procent van de zeugen is
daar verdwenen door de hoge voerkosten.”
Nederland zal niet genoeg proﬁteren van de
vraag uit China. Die markt wordt door de
Amerikanen overgenomen met een prijs van
één euro per kilo geslacht. Sanering van de
sector in geheel Europa is daardoor de enige
optie, denkt Derks: „De komende maanden
gaat dit hard en snel. Straks als er aanmerkelijk minder biggen zijn, komen er weer
andere tijden. Dan hebben we de varkenscyclus weer terug. Nu moeten we snel door de
zure appel heen.” Een directe oplossing om
het overaanbod van biggen te verminderen,
is evenwel het slachten van speenbiggen en
die in te vriezen. „Er is hier een markt voor
in diverse landen in Zuid-Europa, we halen zo
op korte termijn de druk van de ketel voor
de zeugenhouderij. De Particuliere Opslagregeling van de Europese Commissie kan
beter worden aangewend voor een dergelijk
plan, we krijgen immers op korte termijn een
reductie van het biggenaanbod en het volume
varkensvlees neemt af dat de Europese markt
vandaag verziekt”, aldus Derks. 
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ʻZet EU-geld in voor warme saneringʼ
CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik wil dat

weg leggen”, zegt Hogan. Schreijer-Pierik vraagt van

De christendemocratische EU-commissaris Hogan

Nederland EU-geld in zet voor een warme sanering van

staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA, EZ) nu werk te

bevestigde Schreijer-Pierik bij het overleg deze week

de varkenssector in plaats van particuliere opslagre-

maken van de door Hogan geboden ruimte. Ze stelde

dat het nieuwe steunprogramma voor tijdelijke opslag

gelingen. Nederland heeft onlangs 30 miljoen euro

dat de geplande particuliere opslagregelingen op

van varkensvlees in 2016 zal ingaan. Op 1 december

EU-geld gekregen om de crisis in de landbouwsecto-

lange termijn de sector niet helpen en de pijn slechts

komt de Europese Commissie met nadere toelichting.

ren aan te pakken. Daarnaast heeft de EU 80 miljoen

uitstellen. „Daarvoor is enerzijds een warme sanering

In ieder geval zal ook de opslag van varkensvet onder

gereserveerd voor Europese steunmaatregelen als

van de sector varkenshouderij in Nederland en andere

het steunprogramma vallen. Evenals de Belgische en

de opslag van varkensvlees en zuivel. Schreijer-Pierik

lidstaten nodig, anderzijds een heropening van de Rus-

andere ministers dringt de Twentse politica krachtig

wil dat Nederland dat geld aanwendt om een warme

sische markt”, benadrukt Schreijer.

aan op diplomatieke inspanningen voor de heropening

sanering door te voeren in de varkenshouderij. De

Eerder voerde toenmalig minister Laurens-Jan Brink-

van de Russische markt. „De Rusland-boycot en het

Europarlementariër kreeg hiervoor toestemming van

horst (D66, Landbouw) een warme sanering van de

bestaande overaanbod veroorzaken een desastreuze

Brussel. „Het is aan de lidstaten zelf om daartoe te

varkenssector uit. Dankzij overheidssubsidie konden

marktsituatie. Als er niet snel extra steunmaatregelen

besluiten. De Europese Commissie zal warme sanering

veel boerenj hun bedrijfsvoering toen beëindigen

volgen, zullen talloze faillissementen van agrarische

van de varkenssector in lidstaten geen strobreed in de

zonder noodlottige langetermijngevolgen.

gezinsbedrijven in de varkenshouderij volgen.”
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