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invullen CBS-enquête 43 6-8

Wat is nieuw  
in 2017?

Ammoniakbeleid niet effectief

Paul Wouters (rechts) bood samen met Klaas Wolters (links) van de NMV het rapport aan, 
aan Kamerleden Elbert Dijkgraaf (2e van links) en Jaco Geurts. Foto: Geesje Rotgers

Het ammoniakbeleid in Nederland is niet effectief. Dat blijkt uit het  
rapport ‘Ammoniak in Nederland’, dat vorige week door het vakblad  
V-Focus is gepresenteerd. Het rapport is afgelopen week aangeboden  
aan de Tweede Kamer. Namens NVV bood Dagelijks Bestuurslid  
Paul Wouters het rapport aan, samen met Klaas Wolters van de  
Nederlandse Vakbond Melkveehouders.

Volgens officiële documenten dalen de 

ammoniake missies in Nederland fors. Echter, die 

daling volgt volgens onderzoekers Jaap Hanekamp 

(chemicus), Matt Briggs (wiskundige) en Marcel 

Crok (wetenschapsjournalist) slechts uit twijfel-

achtige theoretische berekeningen. ‘Het is totaal 

niet terug te zien in daadwerkelijke metingen van 

ammoniak in de lucht’, stellen zij. ‘Die laten sinds 

1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of 

omlaag zien.’

Kostbare maatregelen
De landbouwsector heeft sinds begin jaren negen-

tig allerlei kostbare maatregelen genomen om 

de uitstoot van ammoniak te beperken, zoals het 

ondergronds aanbrengen van mest, het afdekken 

van mestsilo’s en het aanpassen van stalvloeren. 

Uit het rapport ‘Ammoniak in Nederland’ blijkt nu 

dat al die maatregelen niet hebben geleid tot een 

aantoonbare afname van ammoniak in de lucht. 

Daadwerkelijke metingen van ammoniak in de 

lucht laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke 

trends omhoog of omlaag zien. 

De onderzoekers probeerden de landelijk 

gebruikte (berekende) emissiecijfers te reproduce-

ren, maar de achterliggende data daarvan blijken 

niet meer beschikbaar. Met data van bemes-

tingsproeven van de Wageningen University and 

Research Centre (WUR) die nog wél beschikbaar 

waren, laten de onderzoekers zien dat de onzeker-

heden in de gebruikte berekeningsmethode voor 

emissies aanzienlijk zijn. Deze onzekerheden zijn 

in de officiële stukken vrijwel niet gerapporteerd 

en emissiecijfers worden derhalve met een niet 

bestaande zekerheid naar buiten gebracht. 

Emissies zijn daardoor mogelijk minder afgeno-

men dan de berekeningen suggereren.

Verkeerd gemiddeld
Aan de andere kant blijkt wél dat de waardes van 

de concentraties structureel worden overschat. De 

ammoniakmetingen worden in Nederland name-

lijk op een onjuiste manier gemiddeld. Correctie 

daarvan leidt ertoe dat de ammoniakconcentraties 

in Nederland tientallen procenten lager liggen dan 

door de overheid wordt gerapporteerd.

De Nederlandse overheid claimt de laatste jaren 

dat de wetenschappelijke onderbouwing van 

het ammoniakbeleid solide is. Maar het rapport 

constateert juist een opeenstapeling van reken-

kundige, modelmatige, en argumentatieve 

tekortkomingen in de onderbouwing van het 

Nederlandse ammoniakbeleid. Men kan dus niet 

stellen dat het ammoniakbeleid wetenschappelijk 

goed onderbouwd is.

Lees verder op pagina 3 



Nederland heeft vorig jaar voor een recordbedrag 

van 85 miljard euro aan onder meer groenten, 

fruit, zuivel, vlees en bloemen uitgevoerd. De stij-

ging ten opzichte van het voorgaande jaar is de 

hoogste sinds 2011. Deze cijfers zijn door staats-

secretaris Martijn van Dam van EZ gemaakt op 

de landbouw-consumentenbeurs Grüne Woche in 

Berlijn.

Terwijl de cijfers over ons hoogwaardige voedsel 

en bloemen trots werden gepresenteerd Van Dam, 

was de keuze voor Nederlandse stand op de Grüne 

Woche dit jaar een andere. In het Nederlandse 

paviljoen straalden voorheen kleurrijke bloemen 

en was er vooral ruimte voor kaas, tomaten, kalfs- 

en varkensvlees en molens. Dit jaar was het anders.

Nederland moest volgens EZ laten zien dat onze 

landbouw zeer innovatief en modern is. Met een 

stand met quinoa, 3D-brillen met video’s over de 

Nederlandse landbouw, duurzame waterflessen 

en luchtwassers, een methode om thuis biologi-

sche groenten te telen en Kees-kaas, waarin de 

dierlijke vetten deels zijn vervangen door plant-

aardige oliën, liet Nederland iets anders zien dan 

vooral onze tulpen, kaas, vlees en molens. Waar 

Nederland pas echt beroemd om is.

De agrarische belangenbehartigers vinden het 

ook het lastig om zich positief uit te laten over de 

exportcijfers. Het is bijna iets waarvoor de agra-

rische sector zich eigenlijk zou moeten schamen, 

want we moeten ons toch vooral focussen op: 

duurzame waterflessen, thuis biologische groe-

ten telen en vooral geen dierlijke eiwitten meer 

consumeren.

Boeren en tuinders produceren al heel duurzame 

producten. En dankzij de boeren en tuinders is 

Nederland in staat om voor een recordbedrag te 

exporteren. Wij als belangenbehartigers moeten 

EZ continu wijzen op dat wapenfeit en dit zelf ook 

steeds prominent uidragen. 

Zodat we straks weer een Nederlandse stand 

hebben op de Grüne Woche waar maximaal ruimte 

is voor kaas, tomaten, molens en varkensvlees! 

Dáár komen de bezoekers van de Grüne Woche 

tenslotte voor. Niet voor duurzame waterflessen. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4
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“@PostcodeLoterij Schei 
toch uit met je mooie 

praatjes. @WakkerDier 
doet alsof gangbare 

boeren in de ‘industrie’ 
dieren mishandelen.”

“Ik zeg: opzeggen 
die handel! En ga in 

gesprek met de sector en 
ondersteun de boeren in 

plaats van de activisten!”

“Een oproep aan boeren en 
tuinders. Doe niet mee aan de 
@PostcodeLoterij. Zeker niet 
als je weet dat ze antiboeren

organisaties sponsoren.”

“@PostcodeLoterij Ik ben 
een trotse boerin, die 

probeert een topproduct 
te verkrijgen. Niet om 

door iedereen de grond 
in te worden geboord.”

Ex-melkveehoudster Florina Blokland  

(@FlorinaBlokland) uit Goudriaan

Melkveehouder Geertjan Kloosterboer  

(@Geertjan_Oxe) uit Bathmen Trotse boerin Cindy Vonk (@vonk_c)

VVD-raadslid Aart van Wijk  

(@desikkert) uit Neerrijnen

NVV: ‘Te vroeg om meer  
mest te verwerken’
NVV is zeer teleurgesteld dat 
staatssecretaris Martijn van Dam 
de mestverwerkingspercentages 
voor 2017 voor de regio’s Oost en 
Zuid tóch heeft verhoogd.

Van Dam maakte voor de Kerst bekend dat veehou-

ders in de regio Oost volgend jaar 52 procent 

van hun mestoverschot moeten laten verwerken. 

Dit jaar was dit nog 35 procent. In Zuid stijgt het 

percentage van 55 procent dit jaar, naar 59 procent 

in 2017.

NVV en LTO Varkenshouderij hadden er juist op 

aangedrongen de percentages van 2016 te hand-

haven en vonden een meerderheid van de Tweede 

Kamer hun zijde. Jaco Geurts (CDA) noemde de 

voorgestelde verhoging ‘de praktijk op zijn kop’ en 

ziet wéér een lastenverhoging voor de landbouw. 

Het CDA krijgt steun van VVD, PVV, ChristenUnie, 

SGP, Bontes/Van Klaveren en Houwers en heeft 

daarmee een meerderheid van de Tweede Kamer 

achter zich. Het CDA diende eind december een 

verzoek in voor een schriftelijk overleg Mestbeleid 

op 17 januari 2017. NVV heeft daarvoor een inbreng 

geschreven. Tot de uitkomst daarvan wil de Tweede 

Kamer niet dat er onomkeerbare besluiten worden 

genomen. De uitkomsten uit het overleg waren bij 

het ter perse gaan van De Trog nog niet bekend.

Te vroeg
NVV is op zich voorstander van evenwicht op de 

mestmarkt. ‘Maar volgend jaar is nog te vroeg’, 

meent NVV-voorzitter Ingrid Jansen. NVV vindt 

hierbij LTO Varkenshouderij aan haar zijde. ‘In Oost-

Nederland is nog onvoldoende mestverwerkingsca-

paciteit, in Zuid-Nederland is een aantal installaties 

niet operationeel, als gevolg van problemen met de 

vergunningen.’

De nu vastgestelde percentages zijn mede tot stand 

gekomen aan de hand van enquêtes onder poten-

tiële mestverwerkers. De realiteit leert echter dat 

het lang duurt voordat mestverwerkingsinitiatieven 

daadwerkelijk zijn gebouwd. Dit duurt vaak langer 

dan een jaar.

NVV blijft bij het ministerie van EZ erop aandringen 

om het standpunt te versoepelen. 

Ammoniakrapport gunstig voor PAS
‘Hoe kan er beleid worden gemaakt op basis van wetenschappelijk onder-
zoek als het wetenschappelijk onderzoek aantoonbaar onverdedigbaar is?’ 

Dat zei Paul Wouters bij de overhandiging van het 

ammoniakrapport aan de Tweede Kamer. 

‘Hoe kan op dit moment gesproken worden over 

verzwaring van de wetgeving als we niet zeker 

zijn van de huidige wetgeving?’, vroeg hij aan 

Kamerleden Dijkgraaf (SGP) en Geurts (CDA).

‘Wat betekent dit voor de investeringen die onder-

nemers afgelopen decennia hebben gedaan voor 

emissiearme huisvesting en dure luchtwassers 

hebben moeten plaatsen?’

Wouters kondigde aan het rapport op korte termijn 

met de achterban te bespreken en vervolgstappen 

vast te stellen. 

NVV zal de uitkomsten meenemen in haar lobby 

in Den Haag en bij provincies en gemeenten. De 

uitkomsten van het onderzoek ‘Ammoniak in 

Nederland’ bieden namelijk ook perspectief voor 

onder meer de PAS omdat het onderzoek aantoont 

dat de ammoniakconcentraties in de buitenlucht 

een stuk lager liggen dan de modellen nu bere-

kenen. En minder ammoniak in de lucht betekent 

volgens die modellen minder ammoniakneerslag 

op de natuur. Hierdoor komt meer stikstofruimte 

beschikbaar.

Kijk voor een video over de overhandiging van het 

rapport op: www.nvv.nl/nvv-nieuws 
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Geen boete voor niet  
invullen enquête CBS
Varkenshouders hebben de afgelopen weken een brief en sommigen ook 
al een herinnering gekregen van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) om deel te nemen aan de verplichte vragenlijst Varkensstapel 2016. 

Varkenshouders worden in de brieven gemaand 

om de vragenlijst in te vullen, omdat dit wettelijk 

verplicht is. In de brieven is echter geen verwij-

zing opgenomen naar de afspraken die wij met 

het CBS hebben gemaakt omtrent een eventuele 

‘boeteprocedure’. 

Geen boete
Wij hebben met het CBS afgesproken dat, hoewel de 

enquête verplicht is, varkenshouders géén boete krij-

gen als zij de vragenlijst niet invullen. Deze afspraak 

staat nog steeds. Kern van de afspraak met CBS is 

ook dat NVV en andere sectoren die zijn betrokken, 

gezamenlijk gaan optrekken om de enquêtedruk 

voor land- en tuinbouwbedrijven te verminderen.

Registraties
Zo wordt bijvoorbeeld bekeken in hoeverre 

gangbare registraties in plaats van vragenlijsten 

een bron kunnen vormen voor statistisch onder-

zoek. Daarnaast onderzoeken de partijen hoe zij 

de noodzaak van deze enquêtes verder kunnen 

verduidelijken en het nut voor gebruikers kunnen 

vergroten.

Medio 2017 besluit CBS of dit zogeheten ‘morato-

rium’ wordt verlengd met maximaal één verslag-

jaar. Dit is afhankelijk van zowel de respons over 

verslagjaar 2016, als de voortgang van de onder-

zoeken naar de mogelijke inzet van alternatieve 

bronnen.

NVV laat aan u de afweging om de enquête wel 

of niet in te vullen. Nogmaals: u krijgt van het CBS 

hiervoor geen boete als u dit niet doet. 



Kort
nieuws

 Duits Beter Leven
Bedrijven met het Beter Leven keurmerk van de 

Dierenbescherming moeten op termijn automa-

tisch gecertificeerd zijn om hun producten af te 

zetten in Duitsland onder het daar geldende keur-

merk. De Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie 

en de Duitse Tierschutzbund hebben hierover 

afspraken gemaakt.

 Naleving regels
Kleine en middelgrote slachterijen van runderen 

en varkens leven de regels rond het slachten van 

vee beter na. Dat concludeert de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toeziet 

op het nakomen van wet- en regelgeving rond de 

slacht. Er zijn de afgelopen twee jaar tienduizen-

den inspecties uitgevoerd. De naleving van regels 

bij de grote slachthuizen was al hoog.

 POV op Grüne Woche
De Producenten Organisatie Varkenshouderij 

(POV), de Centrale Organisatie voor de Vleessector 

(COV) en de Nederlandse Vereniging voor de 

Diervoederindustrie (Nevedi) waren vorige week 

op de Grüne Woche in Berlijn opnieuw samen als 

Platform Varkensvleesketen aanwezig. Zij presen-

teerden staatssecretaris Martijn van Dam een 

‘Schlachtplatte’ van Nederlands varkensvlees als 

meest duurzame vlees.

 2017 wordt goed jaar
Het perspectief voor vleesvarkens- en zeugen-

houders is voor 2017 goed. De varkenscyclus 

zal naar verwachting pas richting 2018 weer tot 

een verslechtering van rendementen leiden. Dat 

schrijft ING bank woensdag 11 januari in haar 

vooruitblik op het jaar 2017. Dit komt volgens 

ING onder meer vanwege de stijgende vraag uit 

China, die in toenemende mate ook vraagt om 

vlees in het duurdere segment.

 Brand in varkensstal
Bij een varkensbedrijf in de buurt van Nijmegen 

zijn op 6 januari 3.000 varkens omgekomen. De 

oorzaak van de brand is nog onbekend. De brand-

weer heeft zich vooral ingezet om te voorkomen 

dat het vuur zou overslaan naar een naastgelegen 

tweede stal met varkens. Dat is gelukt. 

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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NVV, LTO en POV tekenen 
voor 1 Varkensgeluid

NVV blij met ban op woord 
‘veeindustrie’

NVV, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), LTO Varkens-
houderij/LTO Nederland en de regionale LTO-organisaties hebben vlak 
voor Kerst de intentieovereenkomst voor 1 varkensgeluid getekend.

De intentieovereenkomst moet dit jaar leiden tot 

één gezamenlijke POV Belangenbehartiging voor 

alle varkenshouders in Nederland. De afspraken 

moeten eraan bijdragen dat de organisaties struc-

tureel, productief en constructief samenwerken.

Akkoord
De leden van de POV gingen een dag eerder 

tijdens de Algemene Ledenvergadering akkoord 

met het tekenen van de intentieovereenkomst. 

In de weken daarvoor gaven de leden van NVV 

en LTO Varkenshouderij en de besturen van LTO 

Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB al groen licht 

hiervoor.

Nu de intentieovereenkomst is getekend, kunnen 

de samenwerkende organisaties de plannen voor 1 

varkensgeluid verder uitwerken. In de loop van dit 

jaar moet POV Belangenbehartiging een feit zijn 

en is helder hoe de samenwerking gaat plaatsvin-

den met de LTO-organisaties. 

NVV is blij dat de Postcodeloterij het Wakker Dier-woord ‘vee-industrie’ 
niet meer zal gebruiken in haar uitingen.

De Postcodeloterij besloot te stoppen met het 

gebruiken van de term ‘vee-industrie’, naar aanlei-

ding van een massaal boerenprotest via Facebook 

en Twitter, in december. De Postcodeloterij trok 

zich hiermee de kritiek van vele veehouders aan, 

op een advertentie die de organisatie plaatste in 

NRC Handelsblad. De Postcodeloterij bejubelde 

daarin Wakker Dier, die miljoenen krijgt van de 

loterijorganisatie en nam in de advertentie de 

terminologie ‘vee-industrie’ van Wakker Dier over. 

Veel veehouders spraken op sociale media schande 

van de financiële loterijsteun aan een dierenac-

tivistenorganisatie, die in hun ogen met gerichte 

campagnes bezig is de boeren uit Nederland 

te laten verdwijnen. Veel boeren zegden hun 

lidmaatschap van de Postcodeloterij op.

‘Onze varkenshouders zijn elke dag met veel 

passie bezig om hun dieren optimaal te verzorgen. 

De Nederlandse varkenshouderij loopt wereldwijd 

voorop met maatregelen voor dierwelzijn en 

milieu. Deze verdere verduurzaming is een continu 

proces, dat uiterst serieus wordt genomen door de 

sector’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen. 

Welzijn
Wakker Dier suggereert met het woord ‘vee-indus-

trie’ dat boeren géén oog hebben voor het welzijn 

van hun dieren. Tevens wordt met dit woord 

gesuggereerd dat de varkenshouderij bestaat 

uit grote industriëlen. ‘Hier nemen wij afstand 

van. De Nederlandse veehouderij bestaat voor 

het overgrote deel uit boeren-gezinsbedrijven. 

Iedereen die zélf is wezen kijken op een varkens-

bedrijf, weet dat’, aldus Jansen 

‘Dat de Postcodeloterij het woord niet meer zal 

gebruiken waarderen wij. Echter, wij blijven tegen 

de continuerende financiële steun aan Wakker 

Dier.’ 

Themabijeenkomst  
Varkenshouderij en Gezondheid
‘Geef sector ruimte en tijd voor maatregelen’
‘Overheid, gemeenten, provincies en politiek, geef de varkenshouderij de 
ruimte om zelf maatregelen te nemen om te kunnen produceren met nog 
meer oog voor mens, dier en omgeving. Zadel de varkenshouderij niet op 
met nog meer dwingende en daarmee kostprijs verhogende maatregelen.’

Deze oproep deed NVV-voorzitter Ingrid Jansen 

maandagavond 23 januari tijdens de themabij-

eenkomst ‘Varkenshouderij en Gezondheid’, die 

NVV samen organiseerde met LTO Varkenshouderij. 

Jansens oproep werd gesteund door VVD-Kamerlid 

Helma Lodders, die tijdens de avond optrad als 

discussieleider, en VGO-onderzoeker en spreker 

tijdens de avond, Dick Heederik. 

Tijdens de bijeenkomst stond het onderzoek 

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden van 

het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) centraal, alsmede het onderzoek Ammoniak 

in Nederland dat het vakblad V-Focus heeft laten 

uitvoeren (zie ook pagina 1 en 3). Advocaat Paul 

Bodden van Hekkelman Advocaten ging in op wat 

het VGO-onderzoek juridisch betekent voor de 

varkenshouderij.

Dick Heederik, die meewerkte aan het 

VGO-onderzoek, ging in op de gezondheidsrisico’s 

voor omwonenden van veebedrijven. Heederik gaf 

aan dat een varkensbedrijf niet per se betekent dat 

omwonenden worden blootgesteld aan gezond-

heidsrisico’s. ‘Neem Hepatitis E. Dat komt weliswaar 

bij varkens voor, maar het heeft geen enkele relatie 

met besmettingen bij mensen in de buurt van een 

varkenshouderij’, stelde hij. ‘Sterker nog, het aantal 

besmettingen van mensen met Hepatitis E is in 

stedelijke gebieden exact hetzelfde. Er is dus geen 

directe relatie met wonen naast een varkensbedrijf.’ 

Hetzelfde geldt volgens hem voor vee-gerelateerde 

MRSA. ‘Ook voor deze bacterie is geen enkele 

aanwijzing dat die zich zomaar verspreidt en dat 

mensen besmet worden via de lucht.’ 

Wel blijft fijn stof volgens Heederik een groot punt 

van aandacht. Het VGO-onderzoek toont volgens 

hem aan dat hoe extremer de veedichtheid in een 

gebied, hoe minder de longfunctie is, vooral bij 

mensen met longaandoeningen. ‘De aanwijzin-

gen zijn sterk dat dit met endotoxinen te maken 

heeft.’ Een kanttekening is wel, dat er tijdens het 

VGO-onderzoek alleen is onderzocht op plekken 

met veel veebedrijven. Dit zijn bovendien niet per se 

varkensbedrijven. 

Varkenshouder Willie van Gemert vroeg Heederik 

of er is onderzocht of luchtwegaandoeningen in 

dezelfde trend zijn gedaald met de aanzienlijke 

ammoniakreductie sinds 1993. Volgens Heederik is 

dat niet te doen, omdat de elektronische registratie 

van medische gegevens nog niet zo lang bestaat. 

Heederik bevestigt wel dat er meer onderzoek nodig 

is om tot harde conclusies te komen. Hij adviseert de 

varkenshouderij de regie in handen te houden en een 

visie te ontwikkelen hoe met de problematiek om te 

gaan. ‘Ga niet achterover leunen en anderen laten 

zeggen wat je moet doen.’ Met antibioticareductie 

heeft de sector volgens hem op eigen kracht al veel 

bereikt. ‘Deze fijn stof problematiek is echter wel iets 

ingewikkelder en vraagt om aanpassingen.’ Daar 

moet de varkenshouderij volgens hem de ruimte 

voor worden gegeven.

Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers van het 

Vakblad V-Focus blijft haar vraagtekens houden bij 

het VGO-onderzoek. ‘Binnen de wetenschap is er 

geen consensus over de relatie van fijn stof uit de 

veehouderij tot gezondheid van de bevolking. Er 

zijn ook wetenschappers die er anders over denken. 

Alleen zij krijgen geen podium.’ Rotgers deed zelf 

ook onderzoek naar gezondheidsklachten door fijn 

stof. ‘Uit mijn data blijkt juist dat COPD en longkan-

ker het meest voorkomen in gebieden met de minste 

intensieve veehouderij.’

Heederik is het niet eens met de scepsis van Rotgers 

over het VGO-onderzoek. ‘Ik sta voor de kwaliteit 

van dit onderzoek en zal dit ook met hand en tand 

verdedigen.’ De onderzoeker snapt wel dat varkens-

houders zich door eenzijdige berichten steeds in 

een hoek gedrukt voelen. ‘Maar wij geven in het 

VGO-onderzoek zelf de beperkingen aan en staan er 

heel genuanceerd in. Ik hoop dat daardoor vertrou-

wen ontstaat.’

Kamerlid Helma Lodders meent ook dat de varkens-

houderij de gelegenheid moet krijgen om zelf maat-

regelen te treffen. ‘De sector is altijd een goede 

partner gebleken en neemt verantwoordelijkheid. 

Kijk naar het Actieplan Vitale Varkenshouderij. Dat 

verdient lof en waardering.’

Advocaat Paul Bodden waarschuwde dat de 

Omgevingswet gemeenten en provincies ruimte 

gaat bieden om uitbreiding van varkenshouderijen 

op basis van het voorzorgsbeginsel tegen te houden.

Kijk voor een video-impressie van deze avond op 

www.nvv.nl/nvv-nieuws

V.l.n.r.: Dick Heederik, Paul Bodden, Geesje Rotgers en Helma Lodders

Foto: APA Foto
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Wat is nieuw in 2017?
Met het nieuwe jaar krijgen varkenshouders ook weer te maken met 
nieuwe wetten, regels en mogelijkheden. Op deze en de volgende pa-
gina’s een overzicht in alfabetische volgorde. 

Antibiotica
Per 1 januari is in de UDD-regeling een aantal 

wijzigingen doorgevoerd voor het gebruik van 

antibiotica in de veehouderij. Deze betreffen met 

name de inzet van tweede keuze middelen.

De dierenarts mag maximaal drie bedrijfsspeci-

fieke aandoeningen opnemen in het bedrijfsbe-

handelplan en daarvoor een beperkte voorraad 

tweede keuze middelen bij de veehouder achter-

laten. Er komt een alternatief voor het verplichte 

tweewekelijkse bedrijfsbezoek bij de inzet van 

tweede keuze middelen: een contactmoment 

gevolgd door een schriftelijke instructie van de 

dierenarts. Voor veehouders vervalt de afvoer-

plicht van tweede keuze middelen. Antibiotica die 

over zijn kunnen met een nieuwe instructie van de 

dierenarts gebruikt worden.

Voor veehouders die structureel weinig antibiotica 

gebruiken is er een aantal vrijstellingen.

De wijziging van het UDD-beleid is met name 

gericht op de tweede keuze middelen en leidt 

tot meer maatwerk per sector en per bedrijf. In 

de nieuwe UDD-regeling wordt het mogelijk om 

maximaal drie bedrijfsspecifieke aandoeningen te 

benoemen in het bedrijfsbehandelplan waarvoor 

de veehouder tweede keus middelen mag inzet-

ten en beperkt op voorraad mag hebben. De folder 

met de nieuwe regels kunt u downloaden via 

www.nvv.nl/dossiers.

Halverwege 2017 stellen de sectoren en de 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 

Diergeneeskunde (KNMvD) de sectorspecifieke 

reductiedoelen vast.

Arbeid
  De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 65 jaar + 

9 maanden in 2017.

  Er zijn maatregelen genomen om schijncon-

structies te voorkomen en aan te pakken: De 

ketenaansprakelijkheid voor de betaling van 

het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever 

nu ook aansprakelijk voor het betalen van het 

cao-loon aan een werknemer.

  U mag het salaris niet meer volledig contant 

uitbetalen. U moet minimaal het salarisge-

deelte gelijk aan het wettelijk minimumloon 

giraal overmaken.

  Een AOW’er heeft recht op het wettelijk 

minimumloon.

  U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld 

huisvesting of ziektekostenpremies, met het 

wettelijk minimumloon meer toepassen.

  U moet meer gegevens vermelden op de 

loonstrook.

  Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse 

werknemer een deel van het minimumloon als 

onkostenvergoeding te betalen. U moet het 

doel van de onkostenvergoeding vermelden op 

de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit 

niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

  Krijgt uw werknemer het cao-loon niet 

betaald? Dan kan hij makkelijker naar de 

rechter stappen om het (volledige) cao-loon te 

eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift, en 

niet meer via de deurwaarder.

  Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of 

illegale tewerkstelling? Inspectiegegevens 

worden straks openbaar gemaakt.

  De brutobedragen van het wettelijk minimum-

loon en het minimumjeugdloon voor medewer-

kers van 23 jaar en ouder gaan omhoog naar: € 

1.551,60 per maand; € 358,05 per week; € 71,61 

per dag.

  Er komt een nieuw systeem van loonkosten-

voordelen. Deze nieuwe premiekortingen voor 

werkgevers moeten het eenvoudiger maken om 

ouderen en mensen met een arbeidsbeperking 

in dienst te nemen. Daarnaast maakt het lage-

inkomensvoordeel (LIV) het straks goedkoper 

om medewerkers met een inkomen tot 125% 

van het minimumloon in dienst te nemen en 

houden. Door deze financiële bijdrage blijven 

de loonkosten laag zonder dat de werknemer 

salaris inlevert.

Asbest
Er is 15 miljoen euro beschikbaar voor het versneld 

saneren van asbestdaken. Bedrijven en particu-

lieren kunnen hiervan gebruik maken om asbest-

daken met een oppervlakte van meer dan 35 

vierkante meter te vervangen. Per vierkante meter 

wordt er 4,50 euro uitgekeerd, met een maximum 

van 25.000 euro per adres. In 2016 werd ook 15 

miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld, waar-

mee inmiddels 4,2 miljoen vierkante meter dak 

is vervangen. Tot aan 2019 is er ten minste 75 

miljoen euro beschikbaar voor huishoudens en 

bedrijven.

Borgstelling krediet
Per 2017 is de vernieuwde Borgstelling 

Landbouwkrediet (BL) van kracht. De regeling 

maakt het voor bedrijven in de agrarische sector 

en innovatie gemakkelijker om financiering te 

realiseren. Het Ministerie van Economische Zaken 

staat garant. De borgstelling is vooral gericht 

op het stimuleren van duurzame productie. Een 

goed bedrijfsplan is belangrijk voor bedrijven die 

een lening willen afsluiten voor een investering. 

Banken geven eerder een lening als de overheid 

borg staat. De regeling heeft speciale modules 

voor verduurzaming en voor bedrijfsovername. De 

nieuwe BL volgt per 1 januari 2017 de bestaande 

Garantstelling Landbouw op.

Bouwen
Wilt u een aangekocht terrein bebouwen? Voor 

de toepassing van de btw is wettelijk eerder 

sprake van een bouwterrein. Bij de levering van 

een bouwterrein is 21% btw verschuldigd en 

geldt vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. 

Bij grondaankopen die geen bouwterreinen zijn, 

betaalt u 6% overdrachtsbelasting en geldt een 

vrijstelling voor de btw.

Duurzame energie
Vanaf 2 januari 2017 is de Investeringssubsidie 

duurzame energie (ISDE) 2017 weer open. Zowel 

particulieren als zakelijke gebruikers ontvan-

gen met de ISDE een tegemoetkoming voor de 

aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, 

biomassaketels en pelletkachels.

De ISDE 2017 loopt tot en met 31 december 

2017. Het totaalbudget voor de ISDE in 2017 is 70 

miljoen euro. De hoogte van het subsidiebedrag 

per apparaat hangt af van het soort apparaat en 

de energieprestatie.

Ondernemers die willen investeren in energiezui-

nige technieken kunnen in 2017 weer rekenen op 

fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek 

(EIA). Voor 2017 steeg het EIA budget van 161 

miljoen euro naar 166 miljoen euro.

Bedrijven die investeren in op de Energielijst 

genoemde technieken kunnen tot ruim 55% van 

de investeringskosten aftrekken van hun fiscale 

winst.

JOLA
Nog tot en met 16 januari 2017 was er een nieuwe 

openstelling van de Jonge Landbouwersregeling 

(JOLA) om jonge landbouwers te helpen bij het 

investeren in hun bedrijf. Boeren die jonger zijn 

dan 41 jaar konden een aanvraag indienen in het 

kader van deze regeling. In de aankomende open-

stelling in het mogelijk voor meer investeringsca-

tegorieën subsidie te krijgen.

Maatlat Duurzame Veehouderij
De nieuwe MDV-lijst heeft grote gevolgen voor 

varkenshouders met bouwplannen. De nieuwe 

eisen in het kader van de maatlat duurzame 

veehouderij voor varkenshouders zijn:

  Gespeende biggen: minimaal hokoppervlak 

0,40 m² per gespeende big en 2 procent daglicht 

van het grondoppervlak

  Vleesvarkens: minimaal hokoppervlak 1,0 m² 

per vleesvarken en 2 procent daglicht van het 

grondoppervlak

  Voor bovenstaande geldt dat bij groepen groter 

dan 40 dieren 10 procent minder ruimte per dier 

beschikbaar mag zijn.

  Voor varkens is het minimaal te behalen punten 

voor diergezondheid verhoogd.

Mestmonsters
Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie 

mogen vanaf dit jaar alleen worden genomen 

door onafhankelijke monsternemers van een geac-

crediteerde en erkende organisatie en niet meer 

door vervoerders. Met de nieuwe regeling willen 

de overheid en het bedrijfsleven de fraude met 

vaste mest verminderen en de handhaving hiervan 

versterken.

Mestverwerkingspercentages
De verplichte verwerkingspercentages voor het 

overschot aan fosfaat in dierlijke mest voor 2017 

worden op korte termijn vastgesteld op basis van 

een advies van de Commissie van Deskundigen 

Meststoffenwet. In een Kamerbrief van decem-

ber 2016 kondigde Van Dam voor 2017 aan: 50 

procent voor de regio Oost, 60 procent voor Zuid 

en 10 procent voor Overig, maar definitief is dit 

dus nog niet.

Milieulijst 2017
Ondernemers die investeren duurzame gebou-

wen of het efficiënter omgaan met grondstoffen 

kunnen in 2017 rekenen op fiscaal voordeel via de 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige 

afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het 

jaar 2017 is er 137 miljoen beschikbaar voor onder-

nemers die duurzaam willen investeren.

Bedrijven die investeren in technieken die op de 

Milieulijst staan, kunnen tot 36% van de investe-

ringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De 

nieuwe Milieulijst biedt belastingvoordeel voor 

duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwer-

kingstechnieken en vele andere vernieuwende 

milieutechnieken. MIA\Vamil stelt strengere 

geluidsnormen aan landbouwvoertuigen. Zowel 

op het gebied van geluid als emissie heeft een 

aanscherping plaatsgevonden. Verder bevat de 

Milieulijst 2017 enkele nieuwe verwerkingstech-

nieken voor afval. Ook producten als bioplastics 

van gecertificeerde grondstoffen, duurzaam beton 

en milieuvriendelijke dakbedekking komen in 

aanmerking.

Een nieuw certificatieschema stelt ook strengere 

eisen aan duurzame kassen en stallen. Daarnaast 

biedt de Milieulijst 2017 opnieuw steun voor het 

tegengaan van erfafspoeling. De MIA\Vamil zet 

in op precisielandbouw en het verminderen van 

lozingen in de glastuinbouw.

Het MIA-voordeel voor duurzame gebouwen is 

verlaagd door het succes van dit type investe-

ringen. Zo kunnen de regelingen ook op langere 

termijn milieu-investeringen in de breedte blijven 

ondersteunen.

Ongediertebestrijding
Voor de bestrijding van ratten buiten op het 

eigen bedrijf gelden vanaf 1 januari 2017 aanvul-

lende eisen. Tot nu toe was het hebben van een 

vakbekwaamheidsbewijs KBA voldoende om 

rodenticiden te mogen inzetten. Vanaf 1 janu-

ari wordt deze verplichting uitgebreid met een 

certificeringsplicht voor het buitengebruik van 

rodenticiden. Boeren certificeringsplichtig indien 

zij knaagdierbestrijding op hun bedrijven in eigen 

beheer blijven uitvoeren, en daarbij de mogelijk-

heid willen behouden om ook buiten gebouwen en 

voedselopslagplaatsen rodenticiden in te zetten. 

De certificering bestaat uit twee onderdelen: een 

vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB (GB= Gebruik 

Lees verder op pagina 8 
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Buiten) in aanvulling op het al geldende KBA certi-

ficaat, en een bedrijfscertificering. Voor inzet van 

middelen binnen gebouwen blijft het hebben van 

een KBA certificaat voldoende. De certificerings-

plicht gaat formeel op 1 januari 2017 in. Boeren die 

overwegen hun bedrijf te laten certificeren wordt 

geadviseerd zich vóór deze datum te melden bij 

de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In 

dat geval krijgen zij nog tot 1 juni 2017 om hun 

certificering in orde te maken.

PAS
Begin 2017 worden de eerste uitspraken van de 

Raad van State verwacht over de Programmatische 

Aanpak Stikstof (PAS). De bezwaren die zijn inge-

diend, gaan onder andere over technische aspec-

ten van de PAS en het daarbij behorende rekenin-

strument Aerius en strijdigheid met de Europese 

Habitatrichtlijn. De kans bestaat dat de PAS niet 

volledig overeind blijft. De PAS heeft tot doel om 

enerzijds de ammoniakdepositie te verminderen 

(door maatregelen zoals het Besluit huisvesting), 

waardoor er anderzijds weer ontwikkelingsruimte 

ontstaat voor onder andere de agrarische sector.

Stalkeuring
Vanaf begin 2017 wordt het weer mogelijk indi-

vidueel gemerkte dieren bestemd voor de export 

al op stal te laten keuren in de 24 uur voordat ze 

op transport gaan. Varkens zijn niet individueel 

geregistreerd en om die reden is de stalkeuring bij 

export voor die diergroep nog niet op korte termijn 

te verwachten.

Trekkerkenteken
De kentekenplicht voor trekkers gaat niet door. 

De Tweede Kamer heeft het voorstel verworpen. 

Met de verhoging van de maximumsnelheid tot 40 

kilometer per uur heeft de Kamer wel ingestemd.

Verkiezingen
De Tweede Kamerverkiezingen vinden volgend 

jaar plaats op 15 maart. Uiteraard is het ook voor 

de agrarische sector een spannende verkiezing, 

want het is van groot belang welke partijen straks 

de coalitie vormen en welke personen de posten 

van ministers en staatssecretarissen krijgen 

toebedeeld.

Wet dieraantallen
De Wet dieraantallen moet het voor provincies 

mogelijk gaan maken grenzen te stellen aan 

de omvang van veehouderijbedrijven of aan de 

veedichtheid in bepaalde gebieden. De directe 

aanleiding voor het maken van het wetsvoorstel 

vormden de uitkomsten van het onderzoek naar de 

Veehouderij en de Gezondheid van Omwonenden.

Staatssecretaris Van Dam wilde in eerste instan-

tie zijn wetsvoorstel nog in 2016 naar de Tweede 

Kamer sturen, maar hij meldde dat het wets-

voorstel nog zodanig is gewijzigd dat hij een 

nieuwe internetconsultatie noodzakelijk vindt. Hij 

verwacht het nieuwe wetsvoorstel voor de zomer 

van 2017 naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Wet natuurbescherming
Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuur-

bescherming in. Deze wet vervangt drie wetten: 

de Natuurbeschermingswet 1998 (NBW), de 

Boswet en de Flora- en faunawet.

De nieuwe wet zou de huidige regelgeving moeten 

vereenvoudigen en verduidelijken. Provincies zijn 

bevoegd gezag. In het wetsvoorstel is opgenomen 

dat de NBW-vergunning moet worden aange-

vraagd bij de provincie waarin het veebedrijf is 

gelegen. Niet langer maakt het effect op Natura 

2000-gebieden een bepaalde provincie bevoegd 

tot vergunningverlening, maar het feit in welke 

provincie het vergunningsplichtige project is 

gelegen.

Een belangrijke wijziging is dat de 

NBW-vergunning aan de Omgevingsvergunning 

wordt gekoppeld. Nu is het nog mogelijk om de 

Omgevingsvergunning en de NBW-vergunning 

afzonderlijk aan te vragen. In de praktijk wordt 

er nog veel gebruikgemaakt van de ontkoppe-

ling. Hierdoor wordt er snelheid in de procedure 

gebracht. Dat is onder de nieuwe wet niet meer 

mogelijk. 

Meld u nu aan!
www.pov.nl

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

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

NVV’ers in de schijnwerpers
Voorzitter Ingrid Jansen en communicatiemedewerker Caroline  
van der Plas stonden eind december in de schijnwerpers. 

Ingrid Jansen kwam terecht op een 22e plek in 

de Agri Top 50 van vakblad Boerderij. Deze top 

50 wordt elk jaar samengesteld en zet de meest 

invloedrijke personen in de agrarische sector 

op een rij. De eerste keer, in 2014, kwam Ingrid 

Jansen binnen op de 35e plek. Vorig jaar steeg zij 

elf plaatsen naar nummer 24. Dit jaar is de opmars 

gestaag verder gegaan naar nummer 22.

De jury heeft een mooie kwalificatie voor Ingrid: 

‘Het lukt Ingrid Jansen eenheid te smeden in de 

varkenshouderij.’ Boerderij doelt hierbij onder 

meer op het werken aan 1 Varkensgeluid. 

Ingrid Jansen is behalve voorzitter van de NVV, 

ook voorzitter van de Producenten Organisatie 

Varkenshouderij.

Boer in Beweging Award
Caroline van der Plas won in december met haar 

persoonlijke initiatief @Boerburgertweet, een 

social media-project waarbij elke week een andere 

boer of tuinder de burgers een inkijk geeft in de 

stal of op de akkers, de Boer in Beweging Award 

van Boerenbusiness. @Boerburgertweet, waaraan 

diverse NVV-leden aan hebben meegedaan, werd 

uitgeroepen als het meest krachtige agrarische 

initiatief van 2016. Volgende week is NVV-lid Ruth 

van der Haar een week gastboerin op het Twitter- 

en Facebookaccount. 

@Boerburgertweet eindigde samen met Boer 

Bewust, een actie van boeren om de gangbare 

landbouw in een positief daglicht te zetten. 



januari / februari 2017

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

08-02-2017: 19.30-22.15 uur

Pig Business Thema-avond Fokkerij:  

‘Verlagen van biggensterfte’

Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen

10-02-2017: 13.30-16.30 uur

Open middag voltijd, Aeres Hogeschool Dronten

De Drieslag 4 te Dronten

14-02-2017: 09.00-17.00 uur

Cursus Wageningen University: ‘Geld verdienen 

met varkensproductie’

Radix (Gebouw 107),  

Droevendaalsesteeg 1 te Wageningen

15-02-2017: 19.30-22.15 uur

Pig Business Thema-avond Fokkerij:  

‘Verlagen van biggensterfte’  

Ons Boerenerf, Banendijk 5a  

te Nederweert-Eind

23-02-2017: 17.30-20.30 uur

Bijeenkomst Provincie Gelderland over Agenda 

Vitaal Platteland Gelderland, Fletcher Hotel De 

Branding, Kabeljauwallee 35 te Doorwerth

08-03-2017: 19.30-22.15 uur

Pig Business Thema-avond Diergezondheid: 

‘Luchtwegaandoeningen tegengaan’

Ons Boerenerf, Banendijk 5a te Nederweert-Eind

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
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Factsheet

De laatste weken heb ik mij intensief beziggehouden met het updaten van 
onze Factsheet Varkenshouderij. Ruim 30 pagina’s feiten en cijfers over de 
Nederlandse varkenshouderij die het waard zijn om te delen met iedereen 
om u heen.

Een aantal feiten uit de  
factsheet op een rij

  Maakt het wat uit als er geen varkenshouderij 

meer zou zijn? Ja. Dan kost dit ruim 26.000 

arbeidsplaatsen en vervalt een jaarlijkse econo-

mische waarde van ruim 8 miljard euro.

  Komen er steeds meer varkens bij? Nee. De 

varkensstapel blijft jaarlijks zo rond de 12 

tot 12,5 miljoen varkens. Het hoogste aantal 

varkens telde Nederland in 1997: 15,2 miljoen.

  Wordt heel Nederland volgebouwd met varkens-

stallen? Nee. Brabant heeft weliswaar de meeste 

varkensbedrijven (1.700), maar in Groningen, 

Friesland, Noord-Holland, Flevoland en Zeeland 

bijvoorbeeld zijn er in totaal nog geen 250.

  Staat Nederland vol met ‘megastallen’? Nee. 

Slechts 1,8% van het totaal aantal varkensstal-

len wordt aangeduid als ‘mega’ (>7.500 vlees-

varkens of >1.200 zeugen).

  Produceert de varkenshouderij steeds meer 

ammoniak? Nee. In 1990 bedroeg de ammonia-

kemissie uit de varkenshouderij nog 102 kiloton 

ammoniak. In 2015 is dit gedaald tot slechts 21 

kiloton. Dat is een daling van circa 80%.

  Produceert de varkenshouderij steeds meer 

fijnstof? Nee. De uitstoot van fijnstof door de 

varkenshouderij is sinds 1995 juist flink gedaald. 

Was de uitstoot in 1995 nog 1615 ton PM10, in 

2015 was dit 1.001 ton PM10. Dit is een reductie 

van maar liefst 62%!

  Eet een varken alleen maar soja? Nee. De 

varkenshouderij in Nederland gebruikt 5 

miljoen ton mengvoer. Circa 65 procent van de 

grondstoffen komt uit de humane levensmidde-

lenindustrie; bijvoorbeeld uit de verwerking van 

aardappelen, bier, granen, citrusvruchten en 

plantaardige oliën. Sojaresten (hullen en meel) 

in Nederlands varkensvoer bedraagt slechts 8%.

  Zit er antibiotica in vlees? Nee. Een varken dat is 

behandeld met antibiotica heeft een wettelijke 

wachttermijn voordat het geslacht mag worden, 

zodat eventuele residuën zijn verdwenen. 

Het is slechts een greep uit vele feiten en cijfers 

over de varkenshouderij die in de factsheet staan. 

Het is belangrijk dat we deze allemaal delen met 

mensen om ons heen: buren, media, politiek, 

gemeenten en provincies. Print ‘m uit, leg ‘m in de 

bezoekersruimte, op de keukentafel, stuur ‘m door 

naar familie, vrienden en kennissen, geef ‘m aan 

de juf of meester van uw kinderen.

De factsheet is te downloaden via onze website: 

ww.nvv.nl, of u kunt een gratis exemplaar opvra-

gen via: info@nvv.nl 

Want ook in 2017 geldt: Vertel je verhaal, anders 

wordt het voor je verteld. 

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

Om het Gelderse platteland vitaal te houden 

gaat de provincie Gelderland aan de slag met een 

Agenda Vitaal Platteland. Daarop komen initia-

tieven, die ervoor zorgen dat de kwaliteit van het 

platteland in orde blijft op het gebied van milieu, 

ruimte en biodiversiteit. Daartoe is behoud van 

gezonde economische dragers op het platteland 

van groot belang. Dat kan naast landbouw ook 

iets anders zijn, zoals recreatie. 

Er zijn al velen die met goede voorbeelden en 

initiatieven laten zien dat een vitaal platteland 

mogelijk is, ook in economische zin. De provincie 

Gelderland wil kijken of die initiatieven voor een 

vitaal platteland kunnen worden uitgebouwd. Om 

die vraag te bespreken is er op 23 februari een 

tafelconferentie. Deze wordt gehouden in Fletcher 

Hotel de Branding, Kabeljauwallee 35, 6865 BL 

Doorwerth, van 17.30 – 20.30 uur. 

De provincie nodigt iedereen van harte uit om 

inbreng te leveren over voedselbeleid, veehouderij 

en gezondheid, ketenversterking en korte ketens, 

natuurinclusief ondernemen, VAB’s of over de 

mestproblematiek. 

U kunt zich aanmelden via 

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

De familie Brummelhuis uit Hoge Hexel opende vrij-

dag 16 december haar nieuwe kraamstal. De offici-

ele opening werd verricht door Europarlementariër 

Annie Schreijer-Pierik, die opnieuw een pleidooi 

hield voor behoud van gezinsbedrijven. 

De nieuwe kraamstal van de familie Brummelhuis 

is voorzien van vrijloop kraamopfokhokken. Hier 

kunnen de biggen en de zeug vrij rondlopen. Kijk 

op het YouTube-kanaal van de NVV voor een film-

pje over de opening. 

Het programma Het Boerenleven van Omroep Max 

zond donderdagavond 22 december een prachtige 

documentaire uit over onze leden Rense en Mareille 

Oort. Zij gaven een ontroerende, open en eerlijke 

inkijk in hun leven als varkensboer(in). Sociale media 

stroomden tijdens de uitzending vol met talloze 

positieve reacties. Deze zijn terug te lezen als u de 

hashtag #HetBoerenleven gebruikt op Twitter.

Overweldigd
Mareille liet via Twitter weten ‘overweldigd’ te zijn 

door alle positieve reacties. Als u de uitzending 

heeft gemist, kunt u deze via deze link terugkijken. 

Zeker een aanrader!

tvblik.nl/het-boerenleven/varkens-in-beeld

Gelderland

Twente

Noord-Nederland

Europarlementariër Annie Schreijer (3e van rechts)  
opende de stal van de familie Brummelhuis

Een scène uit de documentaire Het Boerenleven  
terwijl het gezin Oort aan het ontbijt zit



NVVinformatie NVVagenda

Zij steunen de vakbond

23 februari, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

30 maart, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 Vitelia Voeders BV te Oirlo

 Boon Agrosystems BV te Barneveld

 Veltkamp Insemination Technic te Lochem

 AgruniekRijnvallei Voer BV te Wageningen

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

NVV biedt sociale  
ondersteuning
De varkenshouderij heeft lang in een financiële 

crisis gezeten en dit heeft zijn weerslag (gehad) 

op veel varkenshouders en hun gezinnen. NVV 

heeft een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie 

varkenshouders een luisterend oor kunnen vinden 

of bij wie zij hun hart kunnen luchten.

Paulien Hogenkamp, agrarisch coach uit Wierden 

doet dit namens de NVV. Als boerendochter is 

Paulien 43 jaar geleden geboren op een gemengd 

bedrijf met melkvee en zeugen in Dalfsen, provin-

cie Overijssel. Paulien is vanaf nu exclusief voor 

NVV-leden bereikbaar op 06-53 98 21 68. Paulien 

zal als vertrouwenspersoon luisteren, adviseren 

en ondersteunen bij het vinden van een oplossing. 

U kunt er onder alle omstandigheden vanuit gaan 

dat de vertrouwenspersoon uw verhaal vertrou-

welijk behandelt. Sociale ondersteuning nodig?  

Bel: 06-53 98 21 68 


