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Akkoord voor intentieverklaring 1 Varkensgeluid

Leden van de NVV tijdens de ALV waarin akkoord werd gegeven op het 
tekenen van een intentieovereenkomst voor 1 Varkensgeluid.

De leden van de NVV hebben op  
24 november tijdens de Algemene 
Ledenvergadering groen licht 
gegeven voor verdere stappen 
richting 1 Varkensgeluid.

Met het akkoord van de leden heeft NVV mandaat 

gekregen om een intentieovereenkomst te teke-

nen, die op termijn zal moeten leiden tot één krach-

tige organisatie voor varkenshoudend Nederland. 

Een organisatie die de belangen van alle varkens-

houders behartigt. NVV hield in de weken voor-

afgaand aan de ALV raadplegingsavonden in het 

hele land om leden te informeren en vragen van 

leden te beantwoorden. Deze avonden zijn door 

enkele honderden varkenshouders bezocht.

Voor het bestuur en de leden van de NVV is het 

klip en klaar: de kernwaarden van de NVV moeten 

blijven behouden in de voorgenomen nieuwe 

organisatie.

Die kernwaarden zijn:

 Boer aan het roer (de leden bepalen)

  Sectoraal (alleen belangenbehartiging  

voor álle varkenshouders)

 Onafhankelijk (zelfstandig)

Deze uitgangspunten staan niet ter discussie en 

dienen volledig geborgd en verankerd te worden 

in de nog op te zetten nieuwe organisatie. NVV 

heeft altijd pal voor, achter én naast de leden 

gestaan. Dit mag én zal in een nieuwe organisatie 

niet anders zijn.

Blij
NVV-voorzitter Ingrid Jansen is blij dat NVV 

verder kan werken aan 1 Varkensgeluid voor de 

hele sector. ‘In 2012 hebben varkenshouders zelf 

gevraagd om één krachtig geluid uit de varkens-

houderij. Daaruit is de huidige samenwerking 

met LTO Varkenshouderij ontstaan. Een logische 

volgende stap is één nieuwe organisatie en het 

doet mij goed dat onze leden hier ook verder aan 

willen werken.’

Betrokkenheid
Jansen roemt de diepe betrokkenheid van varkens-

houders bij ‘hun’ vakbond. ‘Dat is ook tijdens de 

ALV weer gebleken. Het raakt mij dat er ‘rood-wit 

NVV-bloed’ door de aderen van onze varkenshou-

ders stroomt. Dat leden bang, bezorgd of soms 

zelfs emotioneel zijn nu er een verandering staat 

aan te komen, is volkomen begrijpelijk. Maar 

laat ik één ding duidelijk stellen: De NVV mag als 

naam op enig moment misschien verdwijnen. Het 

NVV-geluid zal nooit verdwijnen. Dat NVV-geluid 

zijn onze varkenshouders namelijk. Het rood-witte 

NVV-geluid zal daarom óók de komende jaren 

klinken in de varkenshouderij.’ 

De POV houdt maandag 19 december ook een 

Algemene Ledenvergadering met dit onderwerp 

op de agenda. Kijk op www.pov.nl. 



Na een harde campagnestrijd verloor partijleider 

Diederik Samsom van de PvdA het duel om het lijst-

trekkerschap met Lodewijk Asscher. Hoewel ik mij 

niet kan vinden in het gedachtegoed van de PvdA, 

heb ik wel een zekere sympathie voor Diederik. Ik 

herken bepaalde patronen in zijn handelen die ik zie 

terugkomen in mijn eigen handelen.

De afgelopen vier jaar was Samsoms agenda altijd 

vol. Van de vroege ochtend tot de late avond. 

Samsom werd nooit moe. Hij kreeg ook verwijten. 

Hij zou de waarden van de sociaaldemocratie 

hebben verkwanseld. Hij zou te ver voor troepen 

uitlopen, zijn fractie niet meenemen in belangrijke 

besluiten en vijf fractieleden zijn kwijtgeraakt.

Voor politiek Den Haag is het vertrek van Samson 

een hard gelag. Op het Binnenhof kreeg hij voor 

elkaar wat voorheen onmogelijk werd gehouden: 

hij maakte van de PvdA een betrouwbare regerings-

partner. Waar voorheen menigeen klaagde over de 

wispelturigheid van die partij, stond Samsom voor 

zijn afspraken.

Niet in de Kamer, maar aan de telefoon met Mark 

Rutte deed Samsom zaken. Buiten het zicht van zijn 

fractie en zijn kiezers oefende hij maximale druk 

uit het op het kabinet. Dat intussen zijn fractie zich 

gekooid voelde, klemgezet waar ze weinig over had 

in te brengen, merkte Samsom te laat.

Mijn sterke- en zwakke punten komen aardig over-

een met die van Diederik. Voor de troepen uitlopen. 

Pal staan voor gemaakte afspraken. Maximale 

druk uitoefenen bij partijen, soms buiten het zicht 

bestuurders en leden. Met als gevolg dat mensen 

het gevoel kunnen krijgen dat zij onvoldoende 

zeggenschap en inspraak hebben in belangrijke 

besluitvorming.

Ik kan u zeggen dat ik lessen zal trekken uit mijn 

eigen tekortkomingen als van de fouten van 

Diederik. Op basis daarvan wil ik uw vertrouwen 

vragen om komend jaar de klus te mogen klaren 

om te komen tot een krachtige organisatie voor alle 

varkenshouders in Nederland! 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Diederik

#Jutezak  
op Twitter

2 3

“Zo’n jute zak is 
toch een wassen 

neus! Stro en meer 
oppervlakte!” 

“De jute zakken 
komen hier met 

duizenden tegelijk 
binnen.” 

“Ik heb ‘ze’ niet 
nodig, doe het 
al jaaaaaaren 

#jutezak.” 

“Zoals de waard 
is vertrouwt 

hij zijn gasten, 
wat een zieke 

achterdocht. #jute” 
Biologisch varkenshouder Jan Overesch 

vindt jute zakken maar niks

Varkenshouder Johnny Bull uit Horssen 

bestelt al jaren zonder hulp van Varkens in 

Nood jute zakken voor zijn varkens

Een anonieme twitteraar met de naam 

 @volgvarken denkt niet zo positief over NVV

De Drenthse varkenshoudster Heleen  

Holtmanns (@HoltmannsHeleen) laat we-

ten Varkens in Nood niet nodig te hebben

NVV boycot actie Varkens in Nood 
niet, maar raadt bestellen jute zak af

NVV-leden bezoeken Tweede Kamer
Politieke lof over actieve lobby NVV

NVV: ‘Varkenshouders kind  
van de rekening in Brabant’

Varkens in Nood is in de week voor Sinterklaas 

een actie gestart om jute zakken aan te bieden 

aan varkenshouders. Burgers konden hiervoor een 

donatie doen aan Varkens in Nood.

Varkenshouders zelf konden bij Varkens in Nood een 

jute zak bestellen. Zij moesten hiervoor een e-mail 

sturen aan de organisatie. Hoewel NVV en LTO 

Varkenshouderij het een sympathiek idee vinden, 

hebben zij hun leden afgeraden om via Varkens in 

Nood een bestelling voor een jute zak te doen. Er is 

géén sprake van een NVV-boycot tegen deze actie, 

zoals door sommigen in de media is gesuggereerd.

Wel waarschuwde NVV dat varkenshouders alert 

moesten zijn op welke gegevens zij wel en niet 

willen delen met derden. Met een bestelling bij 

Varkens in Nood zouden varkenshouders name-

lijk privégegevens en inhoudelijke informatie 

over de eigen bedrijfsvoering vrijgeven aan de 

Amsterdamse organisatie. Varkenshouders die toch 

een bestelling wilden doen bij Varkens in Nood 

stonden daar natuurlijk vrij in. Enkele varkenshou-

ders hebben dit ook gedaan. 

Het voorgenomen beleid van de provincie Brabant 

om stallen voor 2020 aan te passen om de uitstoot 

van ammoniak te beperken, is een doodlopende 

weg. ‘Met deze plannen zal de transitie naar een 

duurzamere veehouderij in Brabant niet worden 

versneld’, meent NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Om te voorkomen dat er uitbreidingen komen in 

gebieden met veel vee, mogen veehouders pas een 

nieuwe stal bouwen als zij in het gebied ook oude 

stallen laten slopen. Deze aanscherping raakt vooral 

de varkenshouderij. ‘Onze varkenshouders zijn het 

kind van de rekening in Brabant’, stelt Jansen.

NVV wil dan ook niet dat de plannen van de 

provincie Noord-Brabant worden geëffectueerd. 

De versnelling van een duurzame varkenshouderij 

moet via het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij 

van de POV, waarin een route is uitgestippeld naar 

herstructurering van de varkenshouderij, worden 

uitgevoerd. ‘Bij die route zijn mens, dier en omge-

ving pas echt gebaat’, zegt Jansen. ‘De Brabantse 

route loopt dood.’

NVV realiseert zich heel goed dat er in enkele 

gebieden in Brabant maatschappelijke weerstand 

is tegen uitbreiding van de veehouderij. ‘Daarvoor 

moet ook een oplossing worden gezocht. Afgelopen 

jaren heeft de varkenshouderij echter al zwaar geïn-

vesteerd in allerlei emissie verlagende technieken, 

zoals luchtwassers. Die hebben de uitstoot al flink 

beperkt’, zegt Jansen. ‘Bovendien zal een deel van 

het aantal varkenshouders in Brabant in 2020 stop-

pen, waarmee de totale uitstoot nog verder zal 

worden gereduceerd. Wij liggen op schema, zo niet 

vóór op schema.’

Onbetrouwbare overheid
Zonder feitelijke reden wordt nu door de provincie 

Brabant voorgesteld de deadline van 2028, acht jaar 

naar voren te schuiven. ‘Dit is duidelijk niet even-

redig en buiten proporties, gezien de inspanningen 

van de varkenshouderij de laatste jaren. Het getuigt 

zelfs van een onbetrouwbare overheid’, stelt de 

NVV-voorzitter. 

Zeventien leden van de NVV brachten dinsdag 6 december  
een werkbezoek aan de Tweede Kamer. 

Samen met bestuurslid Paul Wouters en mede-

werkers Welmoed Rijpkema en Caroline van der 

Plas hadden de varkenshouders een gesprek met 

Kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP), Jaco Geurts 

(CDA) en Carla Dik-Faber (Christenunie). Zaken die 

werden besproken waren onder meer het imago 

van varkenshouders, contacten met politici, het 

fosfaatdebat en de intensieve samenwerking (1 

Varkensgeluid) met LTO Varkenshouderij. 

Carla Dik Faber complimenteerde de varkenshou-

ders dat zij de laatste jaren samen optrekken. ‘Door 

regie te nemen, word je minder een speelbal’, 

zei ze. Jaco Geurts benadrukte de noodzaak van 

een ‘boerengeluid’ in Den Haag. Elbert Dijkgraaf 

brak opnieuw een lans voor het opnieuw invoe-

ren van een ministerie van Landbouw. Geurts en 

Dijkgraaf adviseerden NVV én varkenshouders om 

de Kamerleden te blijven bestoken met informatie. 

‘De NVV doet dat goed en het is een goede manier 

om aandacht te krijgen voor je zaak.’ Ook Carla 

Dik-Faber prees de NVV voor haar goede lobby-

werk in de Tweede Kamer. ‘Dit helpt in het debat 

en geeft de sector een geluid in de Kamer.’ 

Kijk op www.nvv.nl/nvv-nieuws voor een filmpje 

over het bezoek 

Jaco Geurts (links) en Elbert Dijkgraaf  
in gesprek met NVV-leden

Behalve een gesprek met Kamerleden,  
was er een rondleiding op het Binnenhof

Een selfie in de Ridderzaal



Kort
nieuws

 POV heeft I&R app
Sinds kort is de I&R app van de Producenten 

Organisatie Varkenshouderij (POV) beschik-

baar voor uw smartphone. Met de I&R 

app kunnen varkenshouders gemakkelijk 

toestemmingen aanvragen en af- en aanvoer 

melden. De app is te vinden in de Playstore 

of Appstore door te zoeken naar ‘POV I&R’. 

De I&R app werkt voor Android en iOS 

besturingssystemen.

 Onderzoek antibiotica
In opdracht van onder meer de POV wordt in 

de varkenshouderij een onderzoek uitgevoerd 

dat kijkt naar kenmerken van varkensbedrij-

ven in relatie tot het antibioticumgebruik. 

Voor dit onderzoek wordt een telefonische 

enquête bij varkenshouders afgenomen. 

Meer informatie: www.pov.nl. 

 PED-virus duikt weer op
De afgelopen weken is op enkele varkens-

bedrijven in Gelderland en Overijssel het 

PED-virus vastgesteld. Het aantal gemelde 

uitbraken ligt vooralsnog lager dan in 

dezelfde periode vorig jaar. Het risico op 

een PED-besmetting is in de wintermaanden 

groter dan in de zomer. Het virus overleeft 

gemakkelijker bij lage temperaturen. Om 

besmetting te voorkomen dienen de hygiëne-

protocollen strikt te worden nageleefd. Deze 

protocollen zijn te vinden op: 

www.nvv.nl/dossiers

 Vogelgriep: Wees waakzaam!
Afgelopen weken is op diverse plekken, waar-

onder op een eendenbedrijf In Biddinghuizen 

(gemeente Dronten) en een pluimveebedrijf 

in Friesland vogelgriep vastgesteld. Om 

verspreiding van het virus te voorkomen, zijn 

de bedrijven geruimd. NVV roept alle varkens-

houders met pluimvee (ook hobbypluimvee!) 

op om waakzaam te zijn en pluimvee binnen 

te houden. Kijk op www.rvo.nl voor de actu-

ele stand van zaken.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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6 vragen over beëindiging 
BTW-Landbouwregeling 
Het kabinet heeft met Prinsjesdag bekend gemaakt 

dat de landbouwregeling voor wat betreft de BTW 

zal worden afgeschaft per 1 januari 2018. Welke 

consequenties heeft dat voor uw bedrijf? We spra-

ken hierover met Herman Vrielink, bedrijfsadviseur 

van Boschland accountants en adviseurs.

Is het al zeker dat de 
BTW-landbouwregeling wordt 
afgeschaft?
Momenteel is er slechts sprake van een beleids-

voornemen. Of het ook werkelijk doorgaat is niet 

zeker. De Tweede Kamer én Eerste Kamer zullen 

zich hierover nog moeten uitspreken. Of dat deze 

kabinetsperiode al gebeurt, is onzeker. En daarna is 

het afwachten of een volgend kabinet dat ook wil.

Waarom wil het kabinet dit?
Het idee heerst dat de regeling niet meer bij deze 

tijd past. De uitzonderingsregel voor de landbouw 

draagt ‘in mindere mate bij aan de beleidsdoelen 

concurrerende, duurzame, veilige agro- en visserij 

ketens’, aldus het beleidsstuk. Bovendien levert het 

de Staatskas 17 miljoen euro op.

Welke gevolgen heeft dit in de 
praktijk?
Nu hebben landbouwers nog de keuze buiten de 

BTW-heffing te blijven. Landbouwers die gebruik-

maken van de landbouwregeling hebben minder 

administratieve lasten. Zij hoeven geen BTW- admi-

nistratie te voeren, facturen uit te schrijven en 

BTW-aangifte te doen. Daar tegenover staat dat 

zij bij investeringen geen voorheffing van in reke-

ning gebrachte btw kunnen terugvragen. Op het 

moment dat een grote investering gedaan wordt, 

is het voordelig mee te doen aan de BTW, zodat 

de BTW van die investering kan worden terugge-

vraagd. Daarom zitten verreweg de meeste agra-

rische ondernemers al in de ondernemersregeling. 

Voor hen heeft deze maatregel geen consequenties.

Wat moet ik doen om me voor te 
bereiden wanneer ik nu nog gebruik 
maak van de landbouwregeling? 
De volgende zaken verdienen aandacht:

 aanpassing administratie;

  informeren afnemers/leveranciers. Uw afnemers 

kunnen namelijk 5,4% van uw verkoopprijs 

aftrekken in hun BTW-aangifte, behalve als ze 

zelf ook van de landbouwregeling gebruikma-

ken. Dit heet het landbouwforfait;

  berekening gevolgen herzieningsregeling voor 

“oude” investeringen;

  beoordelen tijdstip nieuwe investeringen,  

d.w.z. vóór of ná 1-1-2018.

Wie in 2017 een (grote) investering wil doen, kan 

overigens ook vrijwillig in de ondernemersregeling 

gaan en hoeft niet te wachten tot 2018. Het is nog 

onduidelijk of er een overgangsrecht komt en wat 

hier eventueel de inhoud van is. 

Welke mogelijkheden biedt de KOR?
Bij het verdwijnen van de landbouwregeling kan 

voortaan ook door de landbouwer een beroep 

worden gedaan op de KOR (kleine-ondernemers-

regeling). In hoofdlijn geldt, dat een landbouwer, 

die na aftrek van voorbelasting, minder dan €1.883 

in dat jaar verschuldigd is, deze niet daadwerkelijk 

hoeft te betalen. Voor toepassing van de KOR, zal 

de BTW- administratie aan diverse voorwaarden 

moeten voldoen. Van het voordeel kan vervolgens 

mooi de nota van de accountant worden betaald, 

als die de aangifte BTW moet gaan doen. Een win-

winsituatie, zogezegd.

Wat is jullie advies?
Landbouwers die op dit moment gebruikmaken van 

de Landbouwregeling moeten rekening houden 

met de afschaffing. Het advies is een specialist te 

raadplegen. 

Boschland kan u adviseren en begeleiden  

naar de BTW-regeling. U kunt hiervoor contact 

opnemen met info@boschland.nl of bellen met 

0575-46 13 91.

Herman Vrielink van Boschland accoun-
tants tussen de zeugen. Foto: Boschland

Wij wensen u allemaal  
een goed kerstfeest en een  
(financieel) gezond 2017!

Bestuur en medewerkers NVV
Ons kantoor is gesloten van 26 december t/m 1 januari
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Jaaroverzicht NVV

18 januari
Hoger beroep om de rentegel-
den in de Aujeszky-rechtszaak. 
De datum van de uitspraak 
wordt door de rechter bepaald 
op 8 maart 2016. 

29 januari
NVV stapt per direct uit het PAS-overleg met het ministerie van 
Economische Zaken (EZ). NVV accepteert het niet dat het niet 
is gekend in de ontwikkeling van een extra reservepakket aan 
Generieke Maatregelen. 

2 februari
NVV onderzoekt stappen tegen Varkens in Nood en haar directeur 
Hans Baaij. Baaij stelde in een uitzending van AvroTros Radar 
meerdere malen dat gangbaar varkensvlees ‘onrechtmatig wordt 
geproduceerd’. 

15 februari 
De Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV) start samen met 
NVWA een pilot voor stalkeuring bij drie 
exporteurs en acht varkenshouders. NVV 
strijdt al sinds 2014 voor terugkeer van 
stalkeuring. 

20 maart
Varkens in Nood stelt dat varkens in Nederland niet beter af zijn 
dan in andere landen. NVV vindt de door Varkens in Nood gekozen 
insteek subjectief en arbitrair. Initiatieven in Nederland op het gebied 
van keurmerken, ingrepen (stoppen met castreren, stoppen met 
couperen) en vermindering van antibioticagebruik worden niet of 
nauwelijks genoemd en gewaardeerd. 

21 maart
NVV blijft tegen de uitwisseling tussen varkens-, pluimvee- en 
fosfaatrechten. NVV reageert hiermee op het voornemen van 
staatssecretaris Van Dam om een voorziening op te nemen in de 
Meststoffenwet die uitwisseling tussen varkens-, pluimvee- en 
fosfaatrechten mogelijk zou kunnen maken. 

11 mei
SER trekt kot geding tegen de NVV in, inzake de Aujeszky-rente. NVV 
had de ruim 11,5 miljoen euro die SER van de rechter moest betalen 
aan de NVV, opgeëist in afwachting van eventuele cassatie. De SER 
wilde dit met een kort geding voorkomen. 

22 Juni
SER betaalt in totaal 11.529.822,88 euro aan NVV. Het geld zal in zijn 
geheel aan leden en oud-leden worden overgemaakt.

23 Juni
POV presenteert Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. NVV schaart 
zich achter het plan dat de varkenshouderij moet herstructureren.

27 Juni
Varkens Vandaag wint de Wien van den Brinkprijs. De prijs wordt 
tijdens de ALV uitgereikt door hoofdgast, Hans van Breukelen.

2 Juni
SER kondigt aan niet in cassatie te gaan tegen de NVV, inzake de 
Aujeszky-rente. De Aujeszky-zaak is definitief gewonnen!

26 mei
NVV waarschuwt varkenshouders 
voor inbraken in stallen dit weekend 
door een groep extreme dieren-
activisten onder de naam ‘269life 
Netherlands’. De Tweede Kamer is geschokt en  
stelt Kamervragen aan minister Van der Steur.

4 april
Varkens in Nood maakt stampij over 
vermeende hoge biggensterfte in de 
varkenshouderij. Varkens in Nood 
suggereert dat dit op grote bedrijven 
meer voorkomt. De cijfers laten volgens 
NVV echter zien dat er op de 20% 
grootste bedrijven juist minder biggen 
sterven dan op de 20% kleinste bedrijven. 
Biggensterfte komt bovendien ook voor in 
de biologische varkenshouderij.

29 april
NVV start met gratis sociale ondersteuning voor 
NVV-leden die in geestelijke of financiële nood 
verkeren. Paulien Hogenkamp wordt daarvoor 
ingezet.

26 april
NVV biedt Kamerleden een 
manifest aan tegen TTIP en 
CETA. NVV trekt samen op met 
andere belangenbehartigers in de 
veehouderij en met milieuorgani-
saties en werknemersvakbonden. 
TTIP is het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. 
CETA is een soortgelijk verdrag, maar dan met Canada.26 februari

Staatssecretaris Martijn van Dam gaat de UDD-regeling praktisch 
beter uitvoerbaar te maken. NVV is vanaf het begin betrokken bij het 
opstellen van de maatregelen en ziet haar inzet nu beloond. 

8 maart
Het Gerechtshof in Den Haag stelt NVV opnieuw in het gelijk inzake 
de uitbetaling van de Aujeszky-rente vanaf 1993, door de Sociaal 
Economische Raad (SER). De SER moet aan NVV 11,5 miljoen euro 
betalen. Dit bedrag komt bovenop de 16,1 miljoen euro die de SER in 
2013 van de rechter al moest uitkeren aan NVV. 

7 juli
NVV vindt het invoeren van een Wet Dieraantallen overbodig. 
Staatssecretaris Martijn van Dam kondigt zo’n wet aan na de uitkom-
sten van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden 
van het RIVM. 

11 juli
NVV heeft een factsheet opgesteld met feiten en cijfers over de 
varkenshouderij. De factsheet wordt gratis beschikbaar gesteld aan 
media, politiek, varkenshouders en andere belangstellenden.

12 juli
NVWA volgt voortaan het Deense model bij handhaving van de 
Europese richtlijn met betrekking tot de 80 mm balkbreedte. 
Een overtreding op balkbreedte leidt niet langer tot een boete of 
herstelsanctie. NVV heeft hier op aangedrongen. 

17 augustus
NVV vraagt staatssecretaris Van Dam uitstel van het uitrijdverbod 
voor mest en zuiveringsslib.

26 augustus
Het Landelijk Bestuur van de NVV stemt in met het  
voornemen om te komen tot één krachtig varkensgeluid. 

29 augustus
De door NVV gestarte sociale 
campagne #Geenhittestress, waarbij 
veehouders via sociale media met 
foto’s en filmpjes laten zien hoe zij 
hun dieren koel houden tijdens de 
hitteperiode, is een groot succes en 
bereikt veel publiek. 

30 augustus
Boeren die groenbemesters of winterkoolzaad inzaaien krijgen twee 
weken extra de tijd om op die akkers (bouwland) drijfmest uit te 
rijden. Van Dam komt hiermee tegemoet aan een dringend verzoek 
vanuit onder meer NVV. 

5 september
NVV roept scholen op om 
de lespakketten die Wakker 
Dier momenteel aanbiedt 
over veehouderij, niet te 
gebruiken. Kinderen krijgen op 
deze manier propaganda van 
dierenactivisten onderwezen 
en dat vindt NVV onwen-
selijk. De oproep krijgt veel 
media-aandacht.

25 augustus
Willie van Gemert trapt de 
uitbetaling van 11,5 miljoen 
euro aan Aujeszky-rente 
symbolisch af met het stuk-
slaan van een spaarvarken. 
De uitbetaling is de afronding 
van een 21 jaar lange proce-
dure die door Van Gemert in 
1995 is ingezet.
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8 september
NVV wil dat het Kabinet zo snel mogelijk actie onderneemt tegen 
de te hoge tarieven die NVWA hanteert voor keuringen en controles 
bij veehouders. NVV overweegt nadere stappen om het teveel aan 
betaalde keuringskosten voor de varkenshouders terug te vorderen. 
Dit wordt opgepakt door de POV.

9 september
NVV keert, onder voorwaarden, weer terug in het PAS-overleg met 
het ministerie van Economische Zaken.

16 september
NVV roept het Kabinet op Prinsjesdag op om de varkenshouderij in 
2017 niet verder op te zadelen met extra wetten en regels en de sector 
de ruimte te geven om te ontwikkelen, dus verder te verduurzamen.

19 september
Varkens in Nood is boos op NVV omdat die een ludieke liefdesbrief 
heeft gemaakt voor boer David die deelneemt aan Boer Zoekt Vrouw 
Internationaal. De brievenactie is een ludiek weerwoord op een 
soortgelijke brief van Varkens in Nood. 

1 november
NVV noemt een campagne van Varkens in Nood tegen het couperen 
van staarten bij biggen ‘onverantwoordelijk en ongenuanceerd’ en 
vindt staatssecretaris Van Dam aan haar zijde.

24 november
De leden van de NVV geven 
groen licht voor verdere stap-
pen richting 1 Varkensgeluid. 
Met het akkoord kan een 
intentieovereenkomst worden 
getekend, die op termijn zal moeten leiden tot één krachtige organi-
satie voor varkenshoudend Nederland (zie ook pagina 1). 

24 november
NVV raadt leden af om jute zakken te bestellen via Varkens in Nood. 
Het is onduidelijk wat Varkens in Nood gaat doen met de gegevens 
en informatie van varkenshouders (zie ook pagina 2).

6 december
Kamerleden Carla 
Dik-Faber, Elbert Dijkgraaf 
en Jaco Geurts complimen-
teren NVV met het sterke 
geluid in Den Haag. ‘Samen 
optrekken is belangrijk. 
Door regie te nemen, word je 
minder een speelbal. De NVV 
doet dat goed’, zeggen zij. 

3 oktober
NVV wil dat het Kabinet de plannen om een Wet Dieraantallen in 
te voeren, opschort. Reden is een gedetailleerd onderzoek van het 
Vakblad V-Focus, waaruit blijkt dat inwoners van gemeenten waar 
meer fijnstof is gemeten, juist gezonder zijn. 

7 oktober
NVV is tegen verhoging van de verwerkingspercentages voor 
dierlijke mest in 2017. 

10 oktober
NVV stapt uit de landbouwcoalitie tegen TTIP en CETA. NVV wil zich 
inzetten voor een financiële compensatie van de getroffen sectoren. 

27 oktober
Varkenshouders worden voorlopig niet beboet, wanneer zij niet 
meedoen aan verplichte enquêtes van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Dit is mede dankzij inzet van NVV besloten.
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De 250e Trog ligt voor u! 

Resultaten dankzij  
inzet NVV dit jaar:

Deze editie van De Trog is de 250e officiële Trog die is uitgekomen sinds 
de oprichting van de NVV. De eerste officiële editie van De Trog had ook 
nog geen naam. Deze naam prijkte pas vanaf mei 1994 op de voorpagina. 
Leden mochten de naam verzinnen. 

En waar in de jaren negentig nog met stencil- 

en kopieermachines werd gewerkt en het hele 

bestuur en de medewerkers van het kantoor 

werden ingezet om duizenden ‘Troggen’ samen te 

stellen, heeft het digitale tijdperk voor veel effici-

entie gezorgd. ‘De eerste Trog betekende 7,5 uur 

onafgebroken kopiëren. De machine werd dermate 

oververhit dat om te koelen alle ramen en deuren 

open stonden’, is te lezen in het NVV-archief. 

De Trog wordt nu nog door 2 medewerkers samen-

gesteld. Communicatiemedewerker Caroline van 

der Plas heeft, vanaf dat zij bij de NVV kwam in 

januari 2014, het schrijven van de artikelen in De 

Trog ‘overgenomen’ van het Dagelijks Bestuur. 

Samen met secretaresse Aartie van Ramshorst 

(eindredactie) vormt zij nu de redactie. ‘Dat neemt 

ons heel veel werk uit handen’, zegt DB-lid Paul 

Wouters. ‘Voorheen moesten wij in het weekend 

voordat De Trog naar de drukker ging, alle artike-

len schrijven.’

Kopiëren en stencilen is ook al lang verleden tijd. 

De Trog wordt nu op de computer klaar gemaakt 

en de artikelen en foto’s worden digitaal verstuurd 

naar Alfabet Reclame in Den Ham. Daar wordt 

het blad opgemaakt om vervolgens te worden 

gedrukt. De Trog heeft zich zo in de afgelopen 

ruim 22 jaar ontwikkeld van een ‘gele nieuws-

brief’, naar een professioneel ledenblad. Op deze 

pagina een kort foto-overzicht van de ontwikke-

ling van De Trog. 

De Trog van maart 1994 had nog geen naam. Leden werden opgeroepen een goede naam in te sturen.

De evaluatie van de allereerste Trog

Links een voorpagina uit 2011, rechts 

voorpagina uit 2016. Zoek de verschillen

Anno 2016 ook foto’s en rubrieken zoals 

‘Quotes & Tweets’

In 1994 vooral veel tekst

De eerste column van Wien  

van den Brink in De Trog

 11,5 miljoen euro binnengehaald aan Aujeszky-rente

 UDD-regeling is versoepeld

  De provincie Groningen haalt, mede dankzij de inzet NVV het 

‘slot’ af van de veehouderijbedrijven in de zogenoemde ‘gele en 

groene’ gebieden. 

 Gratis sociale ondersteuning voor NVV-leden

  Gratis uitgifte voor leden, media en politiek van Factsheet 

Varkenshouderij

 NVWA handhaaft balkbreedte naar Deens voorbeeld

  Geen boete voor varkenshouders als deze verplichte CBS-telling 

niet invullen

 Succes voor actie #Geenhittestress



januari / februari 2017

11-01-2017: tijden volgen

Agrifirm Jongerendag, Schouwburg en Congres-

centrum Orpheus, Churchillplein 1 te Apeldoorn

12-01-2017: 14.00-19.00 uur

Agrodebat Wageningen UR ‘Doorbreek de cirkel’ 

Innovatiekracht - location by Green.DNA,  

Plaatweg 15 te Spijkenisse

13-01-2017: 15.00-19.00 uur

Open dag Aeres Hogeschool Wageningen

Mansholtlaan 18 te Wageningen

18-01-2017: 09.00-17.00 uur

Agrivaknet: Masterclass persoonlijk  

leiderschap, De Vergaderij, Hooidonksestraat 11 

te Den Dungen

02-02-2017: 16.00-20.00 uur

Open avond Aeres Hogeschool Almere

Stadhuisstraat 18 te Almere

07-02-2017: 19.30-21.30 uur

Open avond deeltijd, Aeres Hogeschool Dronten

De Drieslag 4 te Dronten

10-02-2017: 13.30-16.30 uur

Open middag voltijd, Aeres Hogeschool Dronten

De Drieslag 4 te Dronten

14 t/m 16-03-2016: 13.00-22.00 uur

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV)

De Voorde 30 te Venray

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
01

11

Knokkers

Aan het einde van het jaar is het traditie om terug te blikken en vooruit te 
kijken. Terugkijkend op het jaar 2016 wil ik stil staan bij de varkenshou-
ders die noodgedwongen afscheid hebben moeten nemen van hun bedrijf.

De varkenshouderij heeft zich als sector in 2016 

gelukkig terug geknokt na een diepe financiële 

crisis. En hoe zeer ik dit alle varkenshouders ook 

gun, ben ik niet vergeten dat er ook veel varkens-

houders zijn die in 2015 en 2016 hun bedrijf 

hebben moeten beëindigen. 

Dat heeft ook mij geraakt. Afscheid moeten nemen 

van je boerderij, je dieren, je passie. Je leven. 

Dat moet voor deze varkenshouders een enorme 

impact hebben gehad. Niet alleen financieel leed, 

ook persoonlijk leed. En waarschijnlijk is bij velen 

de wond nu nog vers.

Door buitenstaanders wordt er wel eens makkelijk 

over gedaan. “Ze zijn toch ondernemer? Dit is dan 

het risico.” Of: “Dan kiezen ze toch wat anders?” 

zijn veel gemaakte opmerkingen. 

Mensen die dit roepen, beseffen niet hoeveel pijn 

ze deze varkenshouders doen. Door deze opmer-

kingen voel je je afgeserveerd. Inwisselbaar. 

Onbelangrijk. Je doet er niet (meer) toe. Wat jij 

deed maakte verschil. We kunnen zonder jou. En 

hoezo ‘dan gaan ze toch wat anders doen?’ Boer 

zijn is geen beroep wat je zomaar even kiest, boer 

zijn is een passie. Boeren zit in je bloed. Boeren 

doe je met je hart.

Gelukkig zijn er varkenshouders die ik ken inmid-

dels begonnen aan een nieuw leven, met nieuwe 

uitdagingen. Ze knokken zich weer terug. Ook dat 

zit in hun bloed. 

Al deze varkenshouders die ongewild, maar onver-

mijdelijk hebben moeten stoppen, wil ik vanaf 

deze plek bedanken voor alle jaren dat zij ons 

van goed en veilig voedsel hebben voorzien. En 

bedanken dat ze – ondanks alle diepe dalen die 

ze hebben gehad en niemand heeft kunnen zien 

– altijd met hart en ziel zijn blijven zorgen voor 

hun dieren. Dat ze alle bagger, die intussen over 

de sector - en hen persoonlijk - is uitgestort door 

de dierenorganisaties, hebben geslikt. En deson-

danks tot het einde hebben gevochten om behoud 

van hun boerderij, hun dieren, het bijeen houden 

van hun gezin en hun inkomen. 

Al deze varkenshouders wens ik vanuit mijn hart 

voor 2017 alle goeds toe in hun nieuwe leven. Voor 

mij zijn jullie geen stoppers, maar knokkers. 

Het ga jullie goed! 

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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Nieuws uit de regio’s

De bezoekers van de open dag, op 15 oktober jl., bij het varkensbedrijf 
van de familie Nijhof in Haaksbergen, hebben een positief beeld over de 
varkenshouderij. Het zelf kijken in een varkensstal stelt het beeld over de 
varkenshouderij tevens positiever bij.

Dit blijkt uit een bezoekersenquête die mensen 

hebben ingevuld. Ruim 20% van de ondervraagde 

bezoekers had nog nooit een varkensbedrijf 

bezocht. 7,5% van de ondervraagde mensen had 

een negatief beeld van de varkenshouderij voordat 

zij de stal van Jan, Carrine, Femke en Luuk Nijhof 

bezochten en ruim 20% gaf aan ‘geen beeld’ te 

hebben van een varkenshouderij.

Opmerkingen
‘Weinig ruimte’, ‘stank’ en ‘bio-industrie’ waren 

enkele van de gemaakte opmerkingen, van de 

mensen die een negatief idee hadden over de 

varkenshouderij. Dit beeld veranderde na het 

bezoek aan de stallen in Haaksbergen. Ruim drie-

kwart van alle ondervraagde bezoekers gaven aan 

nu positiever te denken over de varkenshouderij. 

Een kwart bleef bij hetzelfde (positieve) beeld dat 

ze al hadden. Alle mensen die eerder zeiden nega-

tief te denken over varkensbedrijven zeiden nu een 

‘positiever beeld’ te hebben. 

Houdt u ook een open dag? Vraag de bezoekers-

enquête gratis aan bij NVV: c.vanderplas@nvv.nl. 

De provincie Groningen stelt twee miljoen euro 

subsidie beschikbaar om de intensieve veehouderij 

in Groningen duurzamer te maken. Ondernemers 

kunnen subsidie aanvragen om maatregelen 

te nemen om hun bedrijf te laten voldoen aan 

de eisen van het Beter Leven Keurmerk van de 

Dierenbescherming. De subsidieregeling is van 12 

december 2016 tot en met 14 maart 2017 open-

gesteld. In de regeling is 2 miljoen euro beschik-

baar. Daarbij investeert de subsidieaanvrager zelf 

60 procent en draagt de provincie 40 procent bij. 

Per aanvraag is maximaal 100.000 euro subsidie 

beschikbaar. Voor de regeling is een lijst met inves-

teringen opgesteld die in aanmerking komen voor 

subsidie. Aanvragen kunnen worden ingediend 

bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 

(SNN). Kijk voor meer informatie op www.snn.eu/

pop3.

NVV-regio Veluwe is betrokken bij een unieke samenwerking in de regio 
FoodValley om een gezonde leefomgeving in de regio te waarborgen voor 
mensen en dieren, met behoud van een innovatieve veehouderijsector. 
Maandag 12 december werd hiertoe het Manifest Gezonde Leefomgeving 
Veehouderij gepresenteerd. Behalve NVV zijn onder meer kennisintellin-
gen, provincie Gelderland en gemeenten in de regio erbij betrokken.

De partijen nemen de komende tijd lokaal maat-

regelen om de invloed van de veehouderijsector 

op de luchtkwaliteit te verminderen. Daarvoor 

hebben de partijen de handen ineen geslagen en 

gezamenlijk de route uitgestippeld. 

Meer informatie bij regiovoorzitter Pieter Bouw. 

Zie voor contactgegevens  

www.nvv.nl/regiovoorzitters.

Bezoekers (rechts) vullen de enquête in 
tijdens de open dag bij de familie Nijhof.

Twente

Noord-Nederland

Veluwe

Pieter Bouw: achterste rij, tweede van links.



NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

Kantoor NVV tussen Kerst en  
Oud en Nieuw gesloten

26 januari, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

23 februari, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 Veevoederhandel van der Steijn Deurne BV te Deurne

 Voergroep Zuid te Deurne

 Nysingh advocaten-notarissen te Apeldoorn

 AgruniekRijnvallei Voer BV te Wageningen

 Agrifirm Feed te Apeldoorn

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

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

Secretariaat NVV: 
Postbus 591, 3770 AN Barneveld 
Tel: 0342 - 418 478 
Fax: 0342 - 418 472
NVV-website: www.nvv.nl
E-mail: info@nvv.nl
Twitter: @NVVNieuws
Hoofdredactie De Trog:
Caroline van der Plas,
Tel. 06 – 1624 7516
De Trog verschijnt maandelijks.
ISSN 15684350

Contactpersonen in de regio:

 regio Noord-Nederland:
Dick Bunskoek, Dalerveen
tel/fax: 0524-221425/0524-221004
e-mail: noordnederland@nvv.nl

 regio Salland:
Arjan Pekkeriet, Hellendoorn
tel/fax: 0548-521807/0548-521850
e-mail: salland@nvv.nl

 regio Twente: 
Jan Doeschot, Ambt Delden
tel/fax: 0547-292421/--
e-mail: twente@nvv.nl

 regio Achterhoek: 
Erwin ten Have, Zieuwent
tel/fax: 0544-374937/0544-352513
e-mail: achterhoek@nvv.nl

 regio Veluwe: 
Pieter Bouw, Voorthuizen
tel/fax: 06-51783171/0342-472583
e-mail: veluwe@nvv.nl
twitter: @Pieter_bouw

 regio Rivierengebied:
Johnny Bull, Horssen 
tel/fax: 0487-542613/0487-540711
e-mail: rivierengebied@nvv.nl
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 alle nieuws van de NVV, ga naar: 
www.nvv.nl/nvv-nieuws

Het kantoor van de NVV in Barneveld is tussen 

Kerst en Oud en Nieuw gesloten. Dit betekent 

dat er van 26 december tot en met 1 januari geen 

kantoorbezetting is bij de NVV. Voor dringende 

zaken zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar. Belt u 

daarvoor naar ons telefoonnummer: 0342 – 418 

478. Op het antwoordapparaat hoort u dan een 

telefoonnummer dat u kunt bellen als er drin-

gende zaken zijn, die niet kunnen wachten. Ook 

de e-mails die u stuurt aan info@nvv.nl worden 

gelezen, zij het niet zo frequent als tijdens normale 

kantoortijden. Vanaf maandag 2 januari 2017 

staan het bestuur en medewerkers weer geheel 

tot uw beschikking. 

Wij wensen u allemaal fijne feestdagen en 

een gezond 2017! 


