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De week van… 
Aartie en Klazien

NVV wint Aujeszky-zaak definitief!
De Sociaal Economische Raad gaat niet in cassatie tegen de laatste Aujeszky-uitspraak van het gerechtshof  
in Den Haag. Die vorderde op 8 maart jl. dat de SER nog eens ruim 11 miljoen euro moet terugbetalen aan  
de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). 

Hiermee heeft de NVV in totaal 27 miljoen euro terug-

gehaald, die leden en oud-leden van de NVV onterecht 

hebben moeten betalen aan verplichte Aujeszky-entin-

gen. Met het besluit van de SER om niet meer in cas-

satie te gaan, is er na 21 jaar een einde gekomen aan 

de procedures die de NVV heeft gevoerd. 

De ruim 11 miljoen euro komt bovenop de 16,1 mil-

joen  euro die de SER in 2013 van de rechter al moest 

uitkeren aan NVV. Dit bedrag betrof de compensatie 

voor de geleden schade tijdens de Verordeningsperi-

ode 1993-1998. Het bedrag van 16,1 miljoen euro was 

echter inclusief een rentevergoeding berekend vanaf 

2003. NVV heeft zich hier van meet af aan tegen ver-

zet en heeft altijd gesteld dat de wettelijke rente moet 

worden berekend vanaf het ontstaan van de schade, in 

1993. De rechter stelde NVV hiervoor in november 

2014 in het gelijk. De SER ging tegen deze uitspraak 

in hoger beroep omdat zij meende dat de ingangs-

datum van de wettelijke rente onderdeel was van de 

onderhandelingen tijdens de eerste Aujeszky-proce-

dure. Dit hoger beroep verloor de SER op 8 maart jl. 

Nooit getwijfeld
‘NVV heeft hierover nooit onderhandeld en het Hof 

heeft NVV in maart zeer terecht volledig in het gelijk 

gesteld. Wij hebben nooit getwijfeld dat wij het bij 

het rechte eind hadden’, zegt NVV-voorzitter Ingrid 

Jansen. Het bestuur is heel blij dat er nu eindelijk 

definitief gerechtigheid is voor de varkenshouders. 

‘Het recht heeft gesproken en wij zijn blij dat de 

SER nu eindelijk ook inziet dat onze varkenshouders 

volledig in hun recht staan.’ Varkenshouder en oud-

voorzitter van de NVV Willie van Gemert staat aan 

de wieg van de hele Aujeszky-procedure. Helemaal 

alleen begon hij als varkenshouder in 1995 de pro-

cedure tegen het toenmalige Landbouwschap. De 

procedure die hij aanvankelijk startte als individueel 

varkenshouder, werd eind jaren negentig verder op-

gepakt door NVV en vijf varkenshouders, die even-

eens overtuigd waren van het onrecht.

De NVV gaat ervoor zorgen dat de leden en oud-

leden van de NVV die recht hebben op hun deel van 

de 11 miljoen euro, dit geld zo snel mogelijk krijgen 

overgemaakt op hun rekening. De SER moet het 

bedrag eerst overmaken aan de NVV. Wij houden u 

hiervan op de hoogte! 

De SER gaat niet in cassatie, reden voor regiovoorzitter Frans van 

Heertum van Veghel-Oss/Maaskant om de vlag uit te steken (links). 
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De afgelopen weken verschijnen er met regelmaat 

positieve berichten over de marktsituatie in de 

varkenssector. Banken geven aan dat het tij begint 

te keren voor de sector door productiedaling en 

economisch herstel. Noteringen in binnen- en 

buitenland zijn bezig met een opmars. Exportkansen 

zijn er ook volop. In China schijnt een ontembare 

vraag naar varkensvlees te zijn.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), 

Rabobank en het ministerie van Economische 

Zaken onder leiding van Uri Rosenthal hebben het 

actieplan Vitalisering Varkenshouderij gemaakt ter 

waarde van 200 miljoen euro. Dit plan moet er toe 

leiden dat het rendement in de sector beter wordt 

en de kosten gereduceerd worden. De varkenshou-

ders hebben zich inmiddels massaal achter het plan 

geschaard en zien licht aan het einde van de tunnel.

Deze activiteiten en ontwikkelingen zijn bemoe-

digend. Dit betekent niet dat wij niet stil moeten 

blijven staan bij de zeer moeilijke periode in de 

sector en die op verschillende bedrijven nog steeds 

voortduurt. De NVV heeft niet voor niets gratis 

sociale ondersteuning voor leden ingeschakeld. 

En daarom hebben wij ook oud-keeper van het 

Nederlandse elftal, Hans van Breukelen uitgenodigd 

voor de Algemene Ledenvergadering van de NVV op 

maandag 27 juni. 

Zowel persoonlijk als professioneel kent het leven 

van Hans van Breukelen hoge pieken en diepe dalen. 

Zijn ervaring gebruikt hij nu om via inspiratiesessies 

mensen vooruit en omhoog te laten kijken. Tijdens 

de ALV gaat Van Breukelen in op ‘De zeven pijlers 

van succes’. Hij zal hierbij ons een spiegel voorhou-

den en ons stimuleren (weer) succesvol te zijn. 

De economische omgeving lijkt zich te herstellen. 

De sector heeft zelf het heft in handen genomen 

via de POV te komen tot het actieplan Vitalisering 

Varkenshouderij en Hans van Breukelen zal tijdens 

de ALV varkenshouders handvatten geven om 

(weer) succesvol te zijn. 

Er gloort dus inderdaad licht 

aan het einde van de tunnel. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Licht 

Quotes 
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“Opnieuw 5% daling antibiotica 
gebruik. Discrepantie: 

veehouders trots #opdegoedeweg 
en tegenstanders negatief. ik 
zeg; we snappen elkaar niet.”

Varkenshoudster en voormalig voorzittter 

LTO Varkenshouderij Annechien ten Have 

(@PiggyPower1)

Ook uitreiking Wien van den Brink-prijs

Hans van Breukelen op ALV 
NVV heeft oud-keeper van het 
Nederlandse Elftal, Hans van Breu-
kelen, gestrikt als hoofdspreker 
tijdens de Algemene Ledenverga-
dering op maandag 27 juni. 

Van Breukelen zal een inspiratiesessie houden voor 

varkenshouders. In deze sessie gaat Van Breukelen 

in op ‘De zeven pijlers van succes’. Hij zal hierbij 

de varkenshouders een spiegel voorhouden en ze 

stimuleren (weer) succesvol te zijn.

‘Wij zijn heel blij dat Hans van Breukelen ‘ja’ heeft 

gezegd om bij ons zijn beroemde inspiratieses-

sie te houden. Na een zeer moeilijke periode in de 

varkenshouderij willen wij onze leden weer een 

boost geven en willen wij varkenshouders moti-

veren om weer omhoog én vooruit te kijken. Hans 

van Breukelen geeft wat ons betreft hiervoor op 27 

juni de aftrap, om in voetbaltermen te spreken’, zegt 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen. De presentatie van 

Hans van Breukelen maakt deel uit van het openbare 

gedeelte van de ALV van de NVV. Vóór het openbare 

gedeelte is er een besloten deel, dat alleen toegan-

kelijk is voor leden. De leden van de NVV hebben 

hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Varkens Vandaag
Behalve Hans van Breukelen zal ook Varkens 

Vandaag een korte presentatie houden. Varkens 

Vandaag werd vijf jaar geleden, op 5 september 

2011, opgericht door een groep varkenshouders. 

Varkenshouder Jan Vogels van Varkens Vandaag 

zal kort ingaan op het belang van sector-pr, 

positieve publiciteit en op wat Varkens Vandaag 

kan betekenen voor varkenshouders die met hun 

verhaal (positief) in de media willen komen.

Tot slot wordt op deze avond de Wien van den 

Brink-prijs uitgereikt. De prijs is vernoemd naar 

wijlen Wien van den Brink, die samen met negen 

andere varkenshouders op 21 april 1994 de NVV 

oprichtte. In 2014 werd de prijs voor de eerste keer 

uitgereikt aan de oprichters van de NVV.

De Algemene Ledenvergadering van de NVV wordt 

gehouden in De Bongerd, Flessestraat 54, 6666 CR 

in Heteren. Het besloten gedeelte (alleen toegan-

kelijk voor NVV-leden) begint om 20.00 uur. Het 

openbare gedeelte start om 20.45 uur. 

Hans van Breukelen

In 2014 kregen de oprichters van de 
NVV de Wien van den Brink-prijs.
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“Hadden we alle antibiotica 
mogen gebruiken die we 

wilden, zou onze lievelingskoe 
dan nu ook dood zijn? Ik 

vraag het me af.......”

“Het is maar net of je 
positivo of zeurkous 

bent. 58% antibiotica 
reductie is best veel.”

“Nieuwsfeiten vandaag: 
Antibiotica varkenshouderij 

weer verder gedaald, 
vleesvervangers zijn slecht. 

Pakt @nosnieuws groots 
uit in het journaal?”

Melkveehoudster Henny Verhoeven  

(@Dukkie6)

Geitenhouder Jos Tolboom (@Geitenboer) 

reageert op negatieve koppen in media 

over daling antibioticagebruik

Varkenshouder Johnny Hogenkamp  

(@Farmfocus)

‘Samenwerking blijft 
nodig tegen brand’
NVV en LTO Varkenshouderij 
hebben met afschuw kennis 
genomen van de recente brand in 
een varkensstal in het Brabantse 
Kruisland, waarbij 2.000 varkens 
omkwamen.

‘Zo’n brand wil niemand en zowel voor de dieren als 

voor de eigenaren van het bedrijf betekent dit groot 

leed’, zeggen voorzitter Ingrid Jansen van de NVV 

en Eric Douma, voorzitter van LTO Varkenshouderij. 

‘Gelukkig heeft de brandweer door uitstekende 

inzet kunnen voorkomen dat de brand is overgesla-

gen naar andere varkensstallen.’

Nederlandse veehouders hebben de afgelopen jaren 

diverse maatregelen getroffen om brand in hun 

stallen te voorkomen. Door samenwerking in het 

Actieplan Stalbranden is brandveiligheid van vee-

stallen hoger op de agenda gekomen. 

Dat geldt voor de veehouders, maar ook voor de 

adviseurs die op het erf komen. ‘Helaas blijkt een 

brand niet altijd te voorkomen’, zeggen Ingrid 

Jansen en Eric Douma. ‘Dat hebben we vorige week 

weer kunnen zien. Goede samenwerking tussen 

alle partijen, zoals agrarische belangenbehartigers, 

Dierenbescherming, de overheid, verzekeraars en 

dierenartsen blijft daarom noodzaak.’

Vergunningen
NVV en LTO Varkenshouderij vragen lokale en 

regionale overheden ook om goed te kijken naar 

vergunningaanvragen van varkenshouders om 

nieuw te mogen bouwen. ‘Hoewel wij begrip 

hebben voor omwonenden die vraagtekens zetten 

bij nieuwe stallen, moeten gemeenten en provin-

cies zich realiseren dat bij nieuwbouw varkens-

houders juist extra en modernere maatregelen 

kunnen treffen ten behoeve van brandveiligheid en 

het voorkomen van brand. Hier zal in de besluit-

vorming ook naar gekeken moeten worden’, aldus 

Jansen en Douma.

De beide voorzitters wensen alle betrokkenen van 

de brand in Kruisland veel sterkte. 

NVV blij met daling antibioticagebruik
De varkenshouderij heeft vorig 
jaar opnieuw minder antibiotica 
gebruikt. Het gebruik daalde in 
2015 met 5 procent ten opzichte 
van 2014. NVV is blij met de 
nieuwe daling.

In totaal (sinds 2009) is het antibioticagebruik in 

de varkenssector met 56 procent afgenomen. De 

Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit maakte 

de jaarlijkse cijfers over antibioticagebruik in de 

veehouderij vorige week bekend. 

‘De daling laat zien dat onze gezamenlijke inspan-

ningen om tot een lager en een effectiever antibioti-

cumgebruik te komen, hun vruchten afwerpen’, zegt 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Kritische blik
De varkenshouders hebben volgens haar een kriti-

sche blik ontwikkeld wat betreft de toepassing van 

antibiotica op hun bedrijf en zien deze inzet nu 

bevestigd met de gepubliceerde cijfers. ‘Dit goede 

resultaat betekent niet dat er geen verbeterpunten 

meer zijn. Een deel van de bedrijven bevindt zich 

nog in het oranje (signalerings-) of rode (actie-) 

gebied. Voor deze bedrijven is er nog ruimte om het 

antibioticagebruik te verlagen’, stelt Jansen. 

In het Sectorplan Antibioticabeleid 2016 - 2020 (een 

initiatief van POV, NVV en LTO Varkenshouderij) is 

veel aandacht voor deze bedrijven. ‘Onze inspan-

ningen zijn vooral gericht op het verhogen van de 

gezondheid van de varkens in Nederland. Gezonde 

dieren hebben immers geen antibiotica nodig. 

Uitgangspunt hierbij is wel altijd dat diergezondheid 

en dierenwelzijn niet in het gedrang mogen komen. 

Zieke dieren zullen te allen tijde behandeld moeten 

kunnen worden en hiervoor zullen alle partijen zich 

blijvend inzetten’, aldus Jansen. 
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Meld u nu aan!
www.pov.nl

Nog geen lid van de POV?
Krijg grip op uw toekomst!

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

Adverteren in de Trog
Een groot bereik onder uw directe doelgroep!

info@nvv.nl    T 0342-418478

• Oplage circa 2.000 stuks 
• Uitgave elf keer per jaar 
•  Geen afleiding van advertenties 

uit andere veehouderijsectoren

•  Grote attentiewaarde door  
relatief weinig pagina’s

•  Mogelijkheid voor gratis opname 
in rubriek Productnieuws

• Aantrekkelijke tarieven



Kort
nieuws

 2016 gemiddeld jaar
ING bank verwacht dat 2016 een gemiddeld 

jaar voor zowel vleesvarkens- als zeugen-

houders wordt. ‘Het aanbod van biggen en 

vleesvarkens neemt langzamerhand wat af, 

waardoor de situatie kan kantelen van een 

aanbod- naar een vraaggestuurde markt’, 

aldus ING. Bovendien loopt de export naar 

landen buiten Europa op dankzij een weer 

stijgende tendens van de consumptie van 

varkensvlees, vooral in China.

 Andere aanpak antibiotica
De gewenste reductie van het antibioticage-

bruik voor de hele veehouderij uitdrukken in 

een percentage is zinloos. ‘Je moet naar de 

mogelijkheden in de verschillende sectoren 

kijken. Daarom is het belangrijk om precies te 

onderzoeken wat vermijdbaar en wat onver-

mijdbaar gebruik is’, zegt Dirk Heederik, voorzit-

ter van het expertpanel van de SDa (Autoriteit 

Diergeneesmiddelen).

 Video’s op Facebook
Varkenshouders Henk Kuijpers en Horry 

Gouvernante uit het Brabantse Deurne zijn 

onlangs begonnen met het plaatsen van 

video’s op Facebook. Zo willen ze burgers een 

kijkje geven in de keuken van hun varkens-

houderij ‘Het Spekrijt’. Ze willen een 24-delige 

documentaire maken over het leven op de 

boerderij en plaatsen de korte video’s weke-

lijks op Facebook. 

  Verlies voor Topigs
Coöperatie Topigs heeft 2015 afgesloten met 

een verlies van 1,7 miljoen euro. Volgens het 

bedrijf is het negatieve resultaat te wijten aan 

een reorganisatie van de activiteiten in China. 

 Menselijke organen in big
Menselijke organen die gegroeid zijn binnenin 

varkens is het concrete doel van een onder-

zoeksproject van de Universiteit van Davis, 

Californië. Onderzoekers willen met behulp van 

gentechniek een menselijke pancreas (alvlees-

klier) kweken in de embryo’s van biggen. 

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws

5

Nieuws uit de regio’s

Salland
De regio Salland heeft op 23 mei 
de tweede ledenavond van dit 
voorjaar gehouden. Opnieuw was 
er een mooie opkomst van betrok-
ken leden.

Voorzitter Ingrid Jansen hield een presentatie over de 

actuele onderwerpen die op dit moment spelen en 

sprak over de belangenbehartiging door de NVV. 

Anke Verhaegen van Merial hield daarna een interes-

sante presentatie over waardevol vaccineren. Arjan 

Pekkeriet van de regio Salland is blij om te zien dat 

de ledenavonden zo goed worden bezocht. ‘Maar we 

kunnen altijd nog actieve leden gebruiken, ook in onze 

werkgroep. Bovendien is het voor leden interessant, 

omdat zij zo nauw betrokken worden bij alle actuele 

onderwerpen en de besluitvorming bij de NVV. 

Leden die meer willen weten hierover, kunnen 

contact opnemen met Arjan Pekkeriet, telefoon: 

0548 - 521 807 

Veluwe, Rivierengebied, Achterhoek
De NVV regio’s Veluwe, Rivierengebied en Achterhoek 

hebben namens de NVV inspraak geleverd op de 

Gelderse Omgevingsvisie. Dit is een nieuwe benaming 

van het ‘oude’ streekplan. Dit plan dient weer als basis 

voor gemeenten om een bestemmingsplan vast te stel-

len. Provinciale Staten heeft na de vaststelling van de 

Omgevingsvisie in 2015, Gedeputeerde Staten opdracht 

gegeven na te gaan of er voor niet-grondgebonden 

veehouderij extra opgelegde ‘maatschappelijke’ eisen 

kunnen worden vastgesteld. Dit naar voorbeeld van de 

Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV).

Het traject loopt al jaren en door de Gelderse regio’s 

is tevens inspraak geleverd tijdens de behandeling 

door Provinciale Staten op 16 mei 2014. Het Gelders 

Plussenbeleid is daarvan de uitkomst. Gedeputeerde 

Staten zullen de uitkomsten behandelen en - na vaststel-

ling - met Provinciale Staten bespreken. Na deze bespre-

king wordt het ontwerp-Omgevingsbeleid daadwerke-

lijk geschreven en in ontwerp door GS ter visie gelegd. 

Naar verwachting zal dit medio 2016 plaatsvinden. In 

het najaar zullen GS de zienswijzen behandelen en het 

ontwerp-beleid waar nodig aanpassen. GS bieden het 

eventueel bijgestelde ontwerp-Plussenbeleid dan naar 

verwachting eind 2016 aan Provinciale Staten aan voor 

besluitvorming.

Omgevingsdiensten en politiek zijn het eens dat 

vele vergunningsaanvragers al voldoen aan wensen. 

Bijvoorbeeld buurtoverleg en duurzame huisvesting.  

De vragen die besproken zijn:

1)  Volle 8 procent bouwsom naar één plus-thema, 

afhankelijk van het type gebied en aandachtspunten 

in gebied? Vanuit overheden sturen?

2)  Dialoog: aansluiten bij routines van gemeenten  

of extra kwaliteitscriteria vastleggen/vereisen?

3)  Dierenwelzijn: aandachtsveld zonder  

gebiedsgerichte urgentie?

4)  Plussenbeleid: ook voor grondgebonden 

veehouderij?

5)  Bij elke uitbreiding (ongeacht omvang uitbreiding) 

een investering van 8 procent?

De enige stelligheid die blijft staan, is die van de Gelderse 

Natuur- en Milieufederatie: de aantallen moeten van 

hen drastisch naar beneden. Er is dus wat hen betreft 

geen ruimte voor opvullingen door duurzame maat-

regelen. Hierover waren felle discussies waarbij ‘wij’ 

gelukkig alle steun kregen van politiek (zowel Statenlid 

als wethouder) en de gemeenten/omgevingsdiensten. 

Dit is bemoedigend, maar het bevestigt dat dergelijke 

clubs maar één doel hebben: het snijden in dieraantal-

len op welke wijze dan ook! 

Dergelijke discussie bewijzen de noodzaak van aanwe-

zigheid en inbreng. 

Eric Holleman

NVV Regio Rivierengebied mede namens de regio’s 

Veluwe & Achterhoek 

Anke Verhaegen van Merial gaf een  
presentatie over waardevol vaccineren.
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Hetze tegen varkenshouder 
is doodlopende weg
NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO Varkens-
houderij noemen de hetzes tegen de veehouderij en de varkenshouderij in 
het bijzonder, een doodlopende weg. Zij schreven dit onlangs in een opi-
nieartikel in NRC. Deze is later ook in de Leeuwarder Courant verschenen.

‘De hetze tegen de veehouderij in het algemeen 

en de varkenshouderij in het bijzonder, neemt 

in Nederland groteske vormen aan. Individuele 

boeren zijn hiervan in toenemende mate het slacht-

offer. Varkenshouders worden steeds vaker via 

e-mail en sociale media bedreigd en geïntimideerd. 

Vergelijkingen met nazi-Duitsland en de Holocaust 

worden meer regel dan uitzondering’, schrijven 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric 

Douma van LTO Varkenshouderij in het opinieartikel 

in NRC.

Doodlopende weg
Jansen en Douma noemen de hetzes tegen de varkens-

houderij een ‘doodlopende weg’ en waarschuwen dat 

leugens, halve waarheden en agressie verduurzaming 

van de sector júist tegenhouden. De op de persoon 

gerichte reacties gaan zelfs zo ver dat boeren beslui-

ten te stoppen met het op een open en eerlijke manier 

delen wat er op hun bedrijf gebeurt. Dit alles wordt 

aangejaagd en aangewakkerd vanuit de ‘dierenlobby’, 

bijvoorbeeld door Varkens in Nood, Wakker Dier en 

Partij voor de Dieren.

‘Zij voeren bewust ongenuanceerde campagnes die 

vaak niet op de realiteit zijn gebaseerd. Boeren worden 

afgeschilderd als dierenbeulen en milieuvervuilers. 

Individuen die sympathiseren met deze organisaties, 

grijpen de campagnes vervolgens aan als vrijbrief om 

boeren te bedreigen, te kwetsen en te intimideren.’ 

De organisaties hebben zich een zeker ‘aanzien’ aange-

meten en mogen regelmatig in de media hun mening 

verkondigen. Zonder weerwoord van de boer. Zonder 

nuances. Zonder feitencheck. Met het willen verduur-

zamen van de varkenshouderij/veehouderij heeft het 

niets te maken. Zij hebben één gezamenlijk doel: alle 

veehouderij wegkrijgen uit Nederland.

De politiek moet óók haar verantwoordelijkheid 

nemen. Ook politici doen namelijk uitspraken die 

agressie tegen boeren in de hand werken. Zo werd 

de veehouderij door Partij voor de Dieren, SP en 

GroenLinks onlangs nog neergezet als ‘volledig 

ontspoord’ en ‘een volledig verziekte industrie’ waarin 

ondernemers ‘bizar’ bezig zijn. Staatssecretaris Martijn 

van Dam riep de Tweede Kamer vorige maand terecht 

tot de orde. ‘Als je van dieren houdt, ga dan ook 

fatsoenlijk om met mensen’, zei hij.

Meezuigen
De politiek laat zich volgens Jansen en Douma meezui-

gen in de agressieve campagnes tegen de veehouderij 

en de varkenshouderij in het bijzonder, maar verliest de 

realiteit uit het oog: Nederland heeft een van de meest 

duurzame veehouderijsystemen ter wereld. De sector 

kan door extra innovaties nog veel duurzamer worden, 

mits men de ruimte krijgt om te ondernemen.

NVV en LTO Varkenshouderij dagen de politiek uit 

zich uit te spreken. Kiest Den Haag voor duurzame 

ontwikkelingsruimte voor veehouders? Of kiest de 

politiek voor (op termijn) het einde van een sector 

met als gevolg vleesimport uit landen met minder 

dierenwelzijn? 

Het volledige artikel is te downloaden via 

www.nvv.nl/nvv-nieuws 

Waarschuwing voor inbraak in stal
NVV en LTO Varkenshouderij hebben eind mei een waarschuwing uitge-
daan voor op handen zijnde inbraken door dierenactivisten in stallen van 
veehouders.

Een groep extreme dierenactivisten onder de naam 

‘269life Netherlands’ kondigde via sociale media 

aan in te breken in stallen van Nederlandse boeren. 

Van daaruit wilden zij live filmpjes streamen om 

zogenaamd dierenleed te laten zien. Het betreft hier 

een groep radicale, extreme dierenactivisten van 

een ander pluimage dan de bij ons bekende organi-

saties. De filmpjes die zij op dat moment in de stallen 

maakten, werden vertoond op de Facebook-pagina 

van de activisten. Dit gebeurde onder de titel 

‘Opening Closed Doors, Live Exposure’. Voor zover 

bij de NVV bekend zijn drie filmpjes van varkensstal-

len verschenen, waarop overigens geen zogenaamd 

‘dierenleed’ was te zien. 

De oproep van NVV en LTO Varkenshouderij heeft 

geleid tot een brandbrief, op initiatief van het CDA, 

aan minister van Veiligheid en Justitie Ard van 

der Steur. De brandbrief werd door alle politieke 

partijen ondertekend. De Kamer eiste actie van 

Van der Steur. ‘Er moet doeltreffende actie worden 

ondernomen om deze inbraken te voorkomen, 

anders gebeuren er beslist ongelukken’, zei kamer-

lid Madeleine van Toorenburg (CDA). Van der Steur 

heeft laten weten de activisten nauwgezet te volgen 

en de zaak zeer serieus te nemen. 

NVV en LTO Varkenshouderij roepen hun leden-

varkenshouders op te allen tijde zeer alert te zijn op 

(ongewenst) bezoek op hun erf. 

Ga voor tips naar het volledige artikel hierover 

op www.nvv.nl/nvv-nieuws 

Eric Douma

Ingrid Jansen
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NVV niet terug in PAS-overleg
NVV is niet teruggekeerd in het reguliere PAS-overleg van het ministerie van Economische Zaken (EZ). 

Dat NVV weer aan tafel zou zijn geschoven in 

dit overleg, werd onlangs door diverse media 

gesuggereerd, naar aanleiding van een brief van 

staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede 

Kamer. NVV, NVP en NMV hebben wel een ambte-

lijk gesprek gehad naar aanleiding van de brief 

die de vakbonden eind januari stuurden aan Van 

Dam over het opschorten van het PAS-overleg. In 

dit gesprek is afgesproken dat er een bestuurlijk 

overleg komt met de staatssecretaris over het 

voorgestelde extra reservepakket maatregelen. 

NVV zit dus vooralsnog niet aan tafel bij het regu-

liere PAS-overleg.

Uit PAS-overleg
NVV stapte eind januari, samen met de collega-

vakbonden NVP (pluimveehouders) en NMV 

(melkveehouders) uit het PAS-overleg. De 

organisaties accepteerden het niet dat zij niet 

werden gekend in de ontwikkeling van een extra 

reservepakket aan Generieke Maatregelen. Dit 

pakket extra maatregelen werd afgesproken in 

een overleg op 19 december 2014 tussen de minis-

teries van EZ, I&M (Milieu), het IPO (provincies) 

en de VNG (gemeenten). Hierbij was de veehou-

derijsector niet betrokken. De sector werd pas 10 

maanden (!) later geïnformeerd over die plannen.

De inzet op het PAS van de NVV blijft 

onveranderd. 

Luchtwasser- 
rapport Wakker 
Dier ‘tendentieus’
NVV sluit zich aan bij het statement 
van LTO Varkenshouderij over lucht-
wassers in de varkenshouderij. 

Wakker Dier suggereerde onlangs in een rapport, dat 

voor een groot deel overigens is gebaseerd op geda-

teerde informatie, dat luchtwassers gevaarlijk zouden 

zijn voor mens en dier. NVV en LTO vinden het ‘onder-

zoek’ van Wakker Dier tendentieuze propaganda.

De verbinding die wordt gelegd met brandgevaar is 

een aandachtspunt dat meegenomen moet worden 

in de evaluatie van het actieplan terugdringen stal-

branden. NVV is het met LTO Varkenshouderij eens 

dat ook in stallen met luchtwassers de risico’s voor 

stalbranden kunnen worden gereduceerd door 

bewustwording, een zorgvuldige bedrijfsvoering en 

het toepassen van preventieve voorzieningen.

Milieu
Door het toepassen van luchtwassers is de milieu-

belasting vanuit de varkenshouderij, in de vorm van 

ammoniak, geur en stof, drastisch gereduceerd. ‘De 

varkenshouderij heeft de afgelopen jaren fors geïn-

vesteerd in verduurzaming van de sector, zowel op 

het gebied van milieu als dierenwelzijn. Dit op basis 

van wetgeving maar ook vanuit het perspectief voor 

een duurzame en toekomstgerichte bedrijfsontwik-

keling. Financiële ondersteuning vanuit de overheid 

heeft hierbij maar in zeer beperkte mate plaatsgevon-

den’, zeggen NVV en LTO. 

Fors teruggedrongen
De ammoniakuitstoot vanuit varkensstallen wordt 

in de provincies Brabant en Limburg met 85 procent 

teruggebracht. Ook in de andere, minder varkens-

dichte provincies, wordt de uitstoot van ammoniak, 

geur en stof fors teruggedrongen. Door het gebruik 

van luchtwassers is het met name de varkenshouderij 

die bijdraagt aan het verminderen van de ammoniak-

uitstoot op gevoelige natuur. 

Lees het hele artikel op 

www.nvv.nl/nvv-nieuws 

‘Geen longkanker door vee’
Er is geen duidelijk bewijs voor een relatie tussen longkanker en veehou-
derij. Dat heeft de GGD onlangs gezegd nadat de Brabantse longarts Ignas 
Bebber in de media verkondigde dat er meer longkanker zou zijn door de 
veehouderij in Brabant.

Hij vermoedt dat er meer longkanker voorkomt als 

gevolg van de fijnstof en ammoniakuitstoot van de 

veehouderij in Brabant. De GGD concludeert wel 

dat er in Brabant meer longkanker voorkomt dan 

in andere gebieden in Nederland. Per gemeente 

zijn er echter grote verschillen. 

Roken
De bestaande onderzoeken en gegevens laten 

zien dat roken hieraan de belangrijkste bijdrage 

levert (circa 85 procent). Een screening van de 

beschikbare gegevens levert geen onderbou-

wing op van het signaal dat er meer longkanker 

voorkomt in gebieden met een hoge dierdicht-

heid. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat de 

longkankersterfte in het oosten van Brabant juist 

lager is dan in het westen van Brabant. Dit terwijl 

in Oost-Brabant veel meer veehouderij is dan in 

West-Brabant.

De uitkomsten van het onderzoek naar gezond-

heidsrisico’s bij omwonenden van veehouderijen 

(VGO) moet nog meer duidelijkheid geven. Dit 

onderzoek wordt dit jaar afgerond. 
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Kort
nieuws

 Gevolgen Brexit
De Brexit (het verlaten van Groot-Brittannië uit 

de EU) kan de Nederlander tot 1.000 euro gaan 

kosten, zegt het Centraal Planbureau, maar de 

gevolgen voor landbouw zijn veel minder. Het 

productieverlies ligt lager dan het gemiddelde 

van 0,6 procent voor Nederland. In de voedsel-

verwerkende industrie daarentegen, die voor 

11,8 procent verbonden is met het Verenigd Ko-

ninkrijk, zal het productieverlies 5,5 procent zijn.

 Landbouwexport floreert
De wereldwijde landbouwexport bedroeg vorig 

jaar 81,3 miljard euro, dat is de hoogste waarde 

ooit, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Nederland is na de Verenigde Staten de grootste 

landbouwexporteur in de wereld. Vleesexport is 

goed voor een waarde van 7,6 miljard euro. 

 Niet vaker MRSA
Varkenshouders die de MRSA-bacterie onder 

de leden hebben, zijn niet vaker ziek van deze 

vee-gerelateerde MRSA. Dit blijkt uit onder-

zoek van artsen van drie Brabantse ziekenhui-

zen en onderzoekers van RIVM, Universiteit 

Utrecht, Vrije Universiteit en Centraal Veteri-

nair Instituut. De onderzoekers schrijven dit toe 

aan de gezonde levensstijl van varkenshouders.

 Wakker Dier misleidt
Staatssecretaris Martijn van Dam vindt dat Wak-

ker Dier consumenten misleidt met de nieuwe de-

finitie voor kiloknaller. De actiegroep definieerde 

kiloknallers voorheen als aanbiedingen met een 

prijs lager dan 4,12 euro per kilo. Nu worden 

‘alle folderuitlatingen voor vlees en vleeswaren 

zonder zichtbaar dierenwelzijnskeurmerk’ als ki-

loknaller gerekend. Als gevolg van deze aanpas-

sing concludeerde Wakker Dier dat er 40 procent 

meer kiloknallers in 2015 waren. 

 Weinig nieuwe PED-gevallen
Er zijn de laatste tijd weinig nieuwe uitbraken van 

het PED-virus in Nederland, meldt de Gezond-

heidsdienst voor Dieren. Varkenshouders kunnen 

zelf veel doen door continu alert te zijn als het om 

reiniging en ontsmetting gaat, en door de hygiëne-

maatregelen in acht te nemen. 

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws

BIG Challenge haalt  
ruim 1 miljoen op
De actie ‘BIG Challenge, farmers 
against cancer’, heeft meer dan 1 
miljoen euro opgeleverd.

BIG Challenge deed dit jaar met 242 deelnemers 

(veehouders en mensen uit de periferie van de 

veehouderij) mee aan het jaarlijkse evenement 

Alpe d’HuZes. Dat was een record-deelname. Ook 

Dagelijks Bestuurslid Gert van Beek van de NVV 

was een van de deelnemers aan het evenement 

waarbij geld wordt ingezameld tegen kanker. De 

deelnemers wandelden of fietsten op 2 juni de 

Alpe D’Huez op en lieten zich daarvoor sponsoren. 

‘Het is zo’n machtig mooi evenement’, zegt Van 

Beek, die al enkele keren heeft meegedaan met 

BIG Challenge. ‘Elk jaar is het weer kippenvel.’

Hieronder een aantal foto’s.

Het voorlopige bedrag dat 

BIG Challenge ophaalde. 

Dit bedrag kan nog oplopen 

omdat de sponsoring pas in 

oktober sluit.

Niet alleen veehouders,  ook periferie doet mee aan  BIG Challenge.

Bij Alpe D’Huzes wandelen of fietsen 

deelnemers de berg op. Tot wel zes keer!

Ook varkenshouderij was als 
vanouds vertegenwoordigd bij BIG Challenge.

Ann Donckers krijgt een 

‘Hermannetje’, een duwtje in de 

rug, vernoemd naar de oprichter 

van BIG Challenge, wijlen 

Herman Houweling.

Foto’s: Jannemieke Termeer
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De week van…. 
Aartie en Klazien
In deze rubriek geeft een bestuurslid of een medewerker van de NVV een 
inkijkje in zijn of haar werkweek. In deze zevende aflevering: secretares-
ses Aartie van Ramshorst en Klazien van den Brink. Voor Klazien is het 
haar laatste week bij de NVV. Zij heeft een nieuwe baan.

Maandag: Aartie
De dag begint met gezellig ontbijten met onze 

zoon; een uitzondering sinds hij vier jaar geleden 

naar Delft is verhuisd om te studeren. Hierna naar 

Barneveld voor een extra korte werkweek. Ik werk 

normaliter maandag-dinsdag-donderdag, maar 

a.s. donderdag heb ik vrij. Vorige week zijn we 

begonnen met het printen van de ALV-stukken en 

na het ophalen van de post ga ik hiermee verder. 

Helaas heeft de printer vandaag geen zin en in 

afwachting van de monteur laten we een deel van 

het printwerk elders doen. Tussendoor is er werk-

overleg, moet er een bloemetje worden besteld, 

houd ik de NVV-mail bij en ga ik in de pauze 

lunchen met Klazien. Iets wat niet gebruikelijk is, 

maar dit is onze laatste werkdag samen en vrijdag 

kan ik niet bij haar afscheidsborrel zijn. Zeven jaar 

hebben we samengewerkt. Ik zal haar missen!

Maandag: Klazien
Mijn laatste week bij de NVV…. De dag begint 

zoals altijd met het afhandelen van de ingekomen 

e-mail. Daarna staat het wekelijkse werkoverleg 

gepland. ‘s Middags werk ik verder aan een over-

drachtsdocument. Na 7 jaar met veel plezier bij 

de NVV gewerkt te hebben, ga ik binnenkort aan 

de slag bij een agrarisch makelaarskantoor in Ede. 

Aan het einde van de dag pak ik nog een aantal 

stukken voor de ALV in. 

Dinsdag: Aartie
De hele dag post inpakken, samen met collega’s 

Yvonne en Welmoed. Tussendoor overleg over 

praktische zaken met betrekking tot de de 

ZvA-rentevergoeding: is alles startklaar, moet 

er nog drukwerk geregeld worden, hoe ziet de 

planning eruit? Verder tussendoor de gebruike-

lijke e-mail, agenda, telefoon, want alles gaat 

gewoon door. Aan het einde van de middag is 

alle post ingepakt. Gelukkig wordt deze vandaag 

opgehaald, want het zou niet in mijn auto passen! 

Voor ik vertrek nog snel wat vragen richting De 

Bongerd op de mail in verband met de ALV en 

dan naar huis. Spullen pakken, want morgen ga ik 

naar Westerbork: vier dagen in m’n eentje op pad, 

wandelen, lezen en naar het Kamp. Manlief kan 

zich prima alleen redden.

Woensdag: Klazien
Vandaag staat wederom in het teken van de over-

dracht. Eerst is de boekhouding aan de beurt en 

vervolgens de verzending van de vergaderstukken 

van het Dagelijks Bestuur (DB). Deze overdracht 

doe ik nauwgezet met mijn collega’s Yvonne en 

Welmoed. ‘s Middags handel ik nog een aantal 

lopende zaken af. 

Vrijdag: Klazien 
Mijn laatste werkdag bij de NVV. Gemengde 

gevoelens hebben vandaag de overhand. ‘s 

Middags is het Dagelijks Bestuur op kantoor voor 

de wekelijkse DB-vergadering en daarna is er een 

borrel georganiseerd ter gelegenheid van mijn 

afscheid. We sluiten mijn tijd bij de NVV af op een 

terras in Barneveld. Erg gezellig, maar ook vreemd 

dat ik maandag niet meer op kantoor kom…

Ik ben dankbaar voor de fijne tijd bij de NVV en 

voor alles wat ik in de afgelopen jaren geleerd heb. 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 

prettige samenwerking. Het allerbeste gewenst! 

Aartie Klazien
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Bijdragen uit periferie blijven achter bij verwachtingen

Varkenshouders nemen verantwoor-
delijkheid voor donaties sector-pr
De Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV) is in april 
van dit jaar met een grote dona-
tiecampagne gestart onder de 
titel ‘Varkens horen bij Nederland’. 
Varkenshouders reageerden hier 
positief op met hun bijdrage. Tot 
nu toe is al 88.000 euro gedo-
neerd voor sector-pr.

Ruim 75 procent van de 88.000 euro is gedoneerd 

door varkenshouders. ‘Wij zijn heel erg trots op onze 

varkenshouders, die in een voor hen financieel zeer 

moeilijke periode tóch een bijdrage hebben gestort 

voor de pr en promotie van de varkenshouderij. Dat 

verdient een dikke pluim’, zegt voorzitter Ingrid Jansen 

van de POV. In een promotievideo roepen Ingrid 

Jansen en de Brabantse varkenshoudster Doreen van 

den Berkmortel op om te doneren. De film is te zien op 

www.pov.nl of via het YouTube-kanaal van POV. 

Voor een pr- en promotieoffensief is volgens Jansen 

veel geld nodig. Zij roept daarom het bedrijfsleven 

op om het goede voorbeeld van de varkenshouders 

te volgen en óók een bijdrage te doen. De animo uit 

de periferie om mee te betalen aan sector-pr blijft 

tot nu toe achter bij de verwachtingen. ‘De bedrij-

ven die wel hebben gestort, zijn wij natuurlijk heel 

dankbaar. Zij beseffen dat ook zij baat hebben bij 

een goed imago van en een breed draagvlak voor de 

varkenshouderij’, stelt Jansen. ‘Wij verwachten dan 

ook dat collega-bedrijven alsnog hun verantwoorde-

lijkheid nemen en massaal hun portemonnee trek-

ken en gul geven voor de sector-pr.’

Bijdragen voor de sector-pr 2016 kunnen worden 

gestort op: NL82 RABO 0192 046 357, t.n.v. 

Producenten Organisatie Varkenshouderij te Zeist. 

O.v.v. Sector-PR. 

In 2015 heeft POV onder andere varkensbedrijven 

kunnen voorzien van gratis pr- en promotiemateri-

aal ten behoeve van open dagen, rondleidingen en 

schoolklasbezoeken. Bovendien is de varkenshou-

derij via het programma Nederland Proeft op RTL4 

gepromoot. Ook heeft POV Varkens Vandaag kunnen 

ondersteunen, is het Weekend van het Varken finan-

cieel ondersteund en heeft de Stichting Varkens in 

Zicht een financiële bijdrage gekregen om de 26 

zichtstallen in Nederland te kunnen onderhouden. 
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POV-leden 
achter  
actieplan
Maandagavond 30 mei is tijdens de 
ALV het concept-plan ‘Vitalisering  
Varkenshouderij’ gepresenteerd aan 
de leden van Producenten Organisa-
tie Varkenshouderij (POV). 

De ALV werd zeer druk bezocht en de leden van 

de POV hebben zich achter het concept-plan 

geschaard. Het plan is onder voorzitterschap van 

Uri Rosenthal ontwikkeld door de Regiegroep Vitale 

Varkenshouderij. 

Tijdens de ALV werden ook het jaarverslag en de 

jaarrekening over 2015 vastgesteld. Tevens heeft 

de ALV besloten om in 2016 een ledenbijdrage 

van 150 euro per lid te gaan innen ter dekking van 

uitvoeringskosten. Dit betreft een tussenstap rich-

ting een definitieve inningssystematiek. Het plan 

hiervoor zal in het najaar worden gepresenteerd. 

SP Europarlementariër Annemarie  
Mineur op werkbezoek met NVV
Europarlementariër Annemarie 
Mineur bracht maandag 13 juni 
een werkbezoek aan de Brabant-
se varkenshoudster Doreen van 
den Berkmortel.

SP wilde graag kijken bij de varkenshoudster 

om te zien wat de gevolgen van het Europees-

Amerikaanse handelsverdrag TTIP zouden 

zijn voor een normaal gezinsbedrijf. Als het 

handelsverdrag doorgaat, zou er Amerikaans 

varkensvlees op de Europese markt komen dat 

onder veel lagere dierenwelzijns- en milieus-

tandaarden is geproduceerd. 

Nederlandse varkenshouders hebben al 

een veel hogere kostprijs dan hun Europese 

collega’s en Doreen van den Berkmortel leidde 

Mineur samen met Dagelijks Bestuurslid 

Paul Wouters van de NVV rond en legde de 

SP-politica uit aan welke strenge regels de 

Nederlandse varkenshouders moeten voldoen.

SP is net als NVV fel tegen het TTIP-verdrag. 

Annemarie Mineur (links) werd na afloop van het 
werkbezoek getrakteerd op een mooi varkens-
vleespakket van Puur Brabant, het bedrijf van 

Doreen van den Berkmortel (2e van rechts). Op 
de foto ook Paul Wouters (rechts) en assistent 

van Annemarie Mineur, Vera Inekci.

Annemarie Mineur bij de groepshuisvesting 
dragende zeugen.
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11-07-2016: tijd en locatie volgen

Kennissessie VarkensNET  

‘Goed werkgeverschap’ Regio Noord

 

12-07-2016: tijd en locatie volgen 

Kennissessie VarkensNET  

‘Goed werkgeverschap’ Regio Zuid 

07-09-2016: 19.15-22.30 uur

Pig Business Thema-avond ‘Diergezondheid: 

kosten en baten van vaccinnatie’ 

Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen 

12-09-2016: tijd en locatie volgen

Kennissessie VarkensNET  

‘Meer halen uit fokmateriaal’  

Regio Zuid

13-09-2016: tijd en locatie volgen 

Kennissessie VarkensNET  

‘Meer halen uit fokmateriaal’  

Regio Noord

17 en 18-09-2016:  

tijden en locatie volgen 

Agrarische Dagen Someren 2016

 

21-09-2016: 09.00-17.30 uur 

Themadag Schothorst Feed Research  

‘Darmgezondheid van gespeende biggen’ 

Hotel Ampt van Nijkerk,  

Berencamperweg 4 te Nijkerk

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
02
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Trots

Recent schreven Ingrid Jansen en Eric Douma  

(LTO Varkenshouderij) een scherp stuk in het NRC (zie 

ook pagina 6). In het verhaal zitten drie belangrijke 

elementen:

1.  De agressieve en ongenuanceerde toon van orga-

nisaties als Varkens in Nood leidt steeds vaker tot 

bedreigingen en intimidatie van varkenshouders. 

(Deze week hoorde ik zelfs dat iemand door een 

activist met de dood was bedreigd.)

2.  Partijen in Den Haag laat zich meezuigen in deze 

emo-politiek en dit bevestigt het gevoel bij sommi-

gen dat varkenshouders figuurlijke schietschijven 

mogen zijn.

3.  Dit alles bij elkaar kan ertoe leiden dat varkenshou-

ders niet meer willen laten zien wat zij doen, omdat 

zij het gevoel krijgen dat het toch nooit goed is.

Al jarenlang werkt de varkenshouderij aan haar 

imago. Boeren zetten stallen open, leiden schoolklas-

sen rond, ontvangen burgers en politici, laten via 

sociale media met foto’s en filmpjes zien wat zij doen, 

verlagen het antibioticagebruik, denken dagelijks na 

over systemen waarbij een dier het nog beter kan 

hebben, innoveren, leren bij, praten met iedereen, etc. 

etc. Als de zorgsector zó goed bezig was als de agra-

rische sector, wat zouden onze ouderen het dan goed 

hebben, denk ik wel eens.

Maar… imago komt te voet en gaat te paard. Bij elk 

filmpje van Varkens in Nood of een foto van Wakker 

Dier (vaak incidenten en momentopnames van indivi-

duele gevallen) wordt alles teniet gedaan.

Kranten, radio en tv nemen helaas bijna alles 

wat ingestuurd wordt door de dierenorganisaties 

klakkeloos over. Feiten worden niet of nauwelijks 

gecheckt en de nuance ontbreekt ten ene male. En 

niet alleen varkenshouders hebben er last van; de hele 

agrarische sector wordt elke dag wel ergens gepositi-

oneerd als dierenbeul of milieuvervuiler. 

Burgers krijgen het beeld dat alle vee in Nederland 

in donkere stallen is opgehokt als hoopjes ellende 

en volgespoten met antibiotica om ze op de been 

te houden. (Dat de gemiddelde koe vaker en langer 

buiten loopt dan de gemiddelde hond, en minder anti-

biotica krijgt, daar hoor je dan weer niemand over). 

Ondanks alles gaat de boer door waar hij/zij mee 

bezig is. Voedsel produceren. Betaalbaar voedsel, 

veilig voedsel en duurzaam voedsel. Elke dag staat 

er in de Nederlandse gezinnen weer een voedzame 

maaltijd op tafel dat is geproduceerd met oog voor 

mens, dier en omgeving.

Dat maakt onze boeren elke dag weer trots. En 

daarom blijven zij elke dag voor ons eten zorgen. 

Nederland mag zich daarmee gelukkig prijzen. Want 

als die trots er niet meer is en dus de boer ook niet 

meer, dan zou Nederland pas écht een probleem in de 

agrarische sector hebben. 

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie & PR 

c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns-

caroline-vander-plas
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twitter: @Johnnybull_

 regio West-Nederland: 
Jan Willem Boer, Lopik
tel/fax:0348-553387/0348-553387
e-mail: westnederland@nvv.nl

 regio West-Brabant: 
Adrie Mulders, Nispen 
en Rein van As, Nispen
tel: 06-53673814/06-53242854
e-mail: westbrabant@nvv.nl

 regio Midden-Brabant/De Kempen: 
Lau Wouters, Bladel
tel/fax: 0497-385872/0497-360717
e-mail: middenbrabant-dekempen@nvv.nl 

 regio Veghel-Oss/Maaskant: 
Frans van Heertum, Schijndel
tel/fax: 06-51346398/-- 
e-mail: veghel-oss-maaskant@nvv.nl

 regio Zuidoost-Nederland: 
Marco Botden, Vredepeel
tel/fax: 0478-546334/-- 
e-mail: zuidoostnederland@nvv.nl

Voor nieuws uit de regio, ga naar:  
www.nvv.nl/nieuws-uit-de-nvv-regios

NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

27 juni, 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering, De Bongerd te Heteren

30 juni, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

14 juli, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

29 september, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 Nijsen/Granico BV te Veulen

 Fransen Gerrits BV te Erp

 Voergroep Zuid te Deurne

 Merial BV te Velserbroek

 Varkens K.I. Nederland te Helvoirt

 Smits Agro te Breda

Kijk voor meer sponsors op: www.nvv.nl/sponsoren-nvv

Nog geen sponsor? Kijk op www.nvv.nl/sponsor-worden

Bestel gratis film ‘Varkens horen bij Nederland’
De NVV liet in 2014 de film ‘Varkens horen bij 

Nederland’ maken. In het 4 minuten durende 

filmpje laten wij zien dat het Nederlandse varken 

onmisbaar is in ons dagelijks leven en voedsel. 

Niet alleen vlees, ook talloze andere producten 

worden van het varken gemaakt. 

De film is voor alle varkenshouders gratis op te 

vragen zodat deze vertoond kan worden tijdens 

open dagen, rondleidingen of andere publieksac-

tiviteiten. Of bijvoorbeeld om te gebruiken bij een 

spreekbeurt van uw (klein)kinderen op school, of 

om te delen via uw eigen website, Facebookpagina 

of Twitteraccount.

Wilt u de film ook hebben? 

Mail dan naar Caroline van der Plas, via 

c.vanderplas@nvv.nl. Of bel met ons kantoor 

via (0342) 418 478. De film is ook te bekijken op 

www.nvv.nl 


