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Ramp voor Belgische landbouwers
De Russische premier Dmitri Medvedev maakt de sancties bekend. © reuters.
De Russische premier Dmitri Medvedev slaat terug voor de economische sancties die het
kreeg opgelegd wegens de crisis in Oekraïne. Hij kondigt een "totaalverbod" van een jaar af
voor de invoer van de meeste landbouwproducten uit de Europese Unie en de Verenigde
Staten, waaronder vlees, groenten en fruit. De maatregel gaat vanaf vandaag in.

Voorlopig nog volle winkelrekken met geïmporteerde voeding in deze Moskouse supermarkt.
© ap.

Nederlandse paprika's in een winkel in Moskou.
© ap.
Het importverbod slaat op rundvlees, varkensvlees, gevogelte, melk, kaas, fruit en groenten.
Op alcohol slaat het totaalverbod van de Russen echter niet. Naast de EU en de VS worden
ook Canada, Noorwegen en Australië getroffen.
De Russische premier heeft de beslissing vandaag ondertekend. Het verbod gaat meteen in en
zal een jaar lang gelden. De regering is bereid om het invoerverbod weer op te heffen wanneer
de situatie verandert en de partners voor een "constructieve benadering" kiezen, zo deelt
Medvedev nog mee.
"Doodlopend spoor"
Sancties zijn een "doodlopend spoor", maar Rusland was wel gedwongen was om te reageren
op de maatregelen die de westerse landen hadden genomen, zo premier Dmitri Medvedev bij
de bekendmaking van het verbod. "We hoopten tot het allerlaatste moment dat onze
buitenlandse partners zouden beseffen dat sancties een doodlopend spoor zijn waar niemand
behoefte aan heeft", aldus Medvedev. "Maar hebben het zich niet gerealiseerd", klonk het.
"Nu moesten we wel antwoorden."
Medvedev maakte ook duidelijk dat er streng op het importverbod zal worden toegezien. "Ik
wil wel nderstrepen dat de maatregelen niet gelden voor producten die (Russische) mensen in
het buitenland kopen", zo deelde hij nog mee.
Ramp voor België
Alleen al aan fruit en groenten koopt Rusland jaarlijks voor 2 miljard euro op de Europese
markt. Het lijdt geen twijfel dat de Russische bevolking zal lijden onder een dergelijk
invoerverbod. De producten zijn er al onderhevig aan inflatie en door beperkte import zullen
ook de voedselprijzen zwaar de hoogte ingaan.
Een dergelijke boycot treft ook de Belgische landbouwers zwaar. België voert jaarlijks voor
zo'n 230 miljoen euro aan landbouwproducten uit naar Rusland. Dat komt overeen met zo'n
kleine 5 procent van onze totale export. Alleen al de helft van de Belgische peren gaat naar
Rusland, goed voor een bedrag van bijna 100 miljoen euro.
Transit- en vliegverbod
Behalve het invoerverbod worden nog enkele andere maatregelen genomen. Zo kunnen
Oekraïense luchtvaartmaatschappijen hun transitvluchten naar andere landen voortaan niet
meer via Rusland laten plaatsvinden.
Daarnaast wordt ook gedreigd met een vliegverbod boven Siberië. Op die manier wordt de

kortste route tussen Europa en de landen aan de Stille Oceaan geblokkeerd. Maar concrete
stappen in die zin werden voorlopig nog niet genomen. "Er wordt gewerkt aan die
maatregelen", zo meldt het Russische persbureau Tass.
Het sluiten van het luchtruim voor dergelijke verbindingen zou in elk geval een "ernstige
maatregel" zijn, meent Medvedev. De luchtvaartmaatschappijen zullen erdoor geconfronteerd
worden met een enorme meerkost aan brandstof. Rusland ziet dat als een mogelijke gepaste
reactie tegen de westerse maatregelen die de Russische luchtvaartmaatschappij Dobrolet
hebben getroffen.

