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NVV vraagt nieuwe kabinet aandacht voor sector
NVV en LTO Varkenshouderij
hebben een KrACHTpunten-plan
gestuurd aan de informateur,
Edith Schippers, en de partijen
die betrokken zijn bij de coalitie
onderhandelingen.

duurzamer te produceren en de overlast naar de

biologisch varkensvlees, stellen NVV en LTO

omgeving nog verder te verminderen.

Varkenshouderij. ‘Zo bieden onze 4.800 gangbare,
scharrel- en biologische varkenshouders voor elke

‘De varkenssector is nadrukkelijk pleitbezorger

consument wat wils. Het economisch belang van

van een Europees gelijk speelveld. Dat wil zeggen

de varkenshouderij in Nederland is groot. Zou de

dat zij geen voorstander is van extra eisen ten

Nederlandse varkenshouderij er niet meer zijn,

aanzien van Europese wet- en regelgeving omdat

dan kost dit ruim 26.000 arbeidsplaatsen en

In dit plan vragen NVV en LTO Varkenshouderij

deze vanuit de markt betaald zullen moeten

vervalt een jaarlijkse economische waarde van

om steun bij het verder ontwikkelen van een

worden’, aldus Jansen en Douma.

ruim 8 miljard euro’, aldus Jansen en Douma.
In het plan worden acht punten benoemd waar-

duurzame varkenshouderij. NVV en LTO willen
geen extra maatregelen, zolang de markt daar

Ruimte

voor NVV en LTO Varkenshouderij aandacht

niet voor betaalt.

NVV en LTO Varkenshouderij vragen het nieuwe

vragen aan het nieuwe kabinet.

kabinet in hun ‘KrACHT-puntenplan’ daarom

Deze punten zijn:

‘De Nederlandse varkenssector heeft zelf initiatief

ruimte om de duurzame en diverse Nederlandse

genomen om te komen tot een toekomstbesten-

varkenshouderij verder te kunnen blijven ontwik-

Dierenwelzijn

dige varkenshouderij waarin de belangen voor

kelen en de consument daarmee ook voor de

Diergezondheid

mens, dier en omgeving centraal staan, via het

komende jaren de zekerheid te bieden dat zij ons

Duurzaamheid

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij’, zeggen

goede, veilige, duurzame, diverse en betaalbare

Inkomen

NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric

varkensvlees van Nederlandse bodem kunnen

Circulaire economie

Douma van LTO Varkenshouderij.

blijven eten.

Lastenverlichting

In dit actieplan wordt nadrukkelijk ingezet op

De Nederlandse varkenssector is zeer divers

Wet veedichte gebieden

‘beter en anders produceren’ door op verande-

met ruimte voor extra duurzame concepten

rende wensen van consumenten in te spelen, nog

zoals Beter Leven varkensvlees, maar ook voor

Milieu

Lees meer op pagina 2 en 7 

VION

NVV wil beter landbouwbeleid
 Vervolg van pagina 1
‘Wij willen onze bijdrage aan de economie én aan

Begin december werd bekend dat de familie Van
Drie en Gilde Buy Out Partners de mogelijkheden
aan het onderzoeken waren om VION geheel of

NVV en LTO Varkenshouderij willen
de komende vier jaar een beter
landbouwbeleid.

het bord van de burger de komende vier jaar graag
blijven leveren. Dan is er echter wel ruimte nodig
voor de land- en tuinbouw om te kunnen blijven
ondernemen, ontwikkelen en innoveren’, vinden

gedeeltelijk over te nemen. Van Drie wordt in de
markt gezien als een voorbeeld voor VION omdat

Voorzitters Ingrid Jansen (NVV) en Eric Douma

zij. ‘Wij gaan ervan uit dat de partijen dit meene-

de VanDrie Group goed is in het strak organiseren

deden daags na de Tweede Kamerverkiezingen

men in hun coalitieonderhandelingen.’

van een keten en doorgaans goed zorgt voor de

een oproep aan de politiek om een coalitie te

belangen van veehouders.

vormen, die méér oog en oor heeft voor de land-

#PlanBoer

en tuinbouw dan in de afgelopen vier jaar het

De boeren en tuinders hebben op 15 maart

geval is geweest (zie ook pagina 1 en 7).

massaal een duidelijk signaal gegeven aan de

ABN Amro kreeg in september de opdracht

politiek. Velen lieten met de hashtag #PlanBoer

diverse opties te onderzoeken. Bankkrediet was
geen optie omdat aandeelhouder ZLTO geen geld

‘In Den Haag heeft de laatste jaren een politieke

(bedoeld als alternatief voor Plan B van de Partij

had en beursgang of coöperatievorm bijna onmo-

wind gewaaid, die voor vele boeren en tuinders

voor de Dieren) op sociale media weten te stem-

gelijk zou zijn. Daarom werd concreet gekeken

desastreus is geweest’, zegt NVV-voorzitter Ingrid

men op landbouwgezinde partijen. #PlanBoer was

naar het verkopen van een belang.

Jansen. NVV en LTO Varkenshouderij roepen de

een groot deel van de verkiezingsdag zelfs ‘tren-

Vorige week maakte een consortium van banken

partijen op om bij het formeren van de nieuwe

ding topic’op Twitter en zelfs populairder dan de

bekend dat het VION extra kapitaal geeft om

coalitie, rekening te houden met een van de

hashtags van de politieke partijen zelf.

zijn slachterijen en uitsnijderijen verder op

belangrijkste pijlers van de Nederlandse econo-

orde te brengen. De grootste vleesverwerker

mie: de agrarische sector.

Levensbelang
‘Heel goed om te zien dat onze varkenshouders,

van Nederland krijgt de beschikking over € 200
miljoen werkkapitaal, waardoor het bedrijf volle-

Ruimte

maar ook andere boeren en tuinders op 15 maart

dig eigendom blijft van ZLTO. Dit betekent ook

‘Vorig jaar had onze sector een totale economische

gericht en bewust hebben gestemd op partijen die

dat andere(markt)partijen geen aandeel verkrij-

waarde van 92 miljard euro. Bovendien zorgen

landbouwgezind zijn. Het is voor de agrarische

gen in het bedrijf. Het zou wellicht ook te snel

onze boeren elke dag voor goed, veilig, duurzaam

sector van levensbelang dat de stem van boeren

zijn geweest voor varkenshouders om VION om

en betaalbaar voedsel dat voor iedereen beschik-

en tuinders de komende vier jaar gehoord wordt in

te vormen naar het Van Drie Group-model.

baar is’, aldus Jansen.

de Tweede Kamer’, meent Jansen.

VION heeft ook een belangrijke stap gezet
naar de toekomst om met varkenshouders op
langere termijn afspraken te maken, met het
doel om langetermijncontracten met afnemers
te kunnen sluiten. Dit is in de geest van het
Actieplan Vitalisering Varkenshouderij dat wil
komen tot deelcollectieven die produceren voor
deelmarkten.
Op termijn ben ik van mening dat kritisch
gekeken moet worden naar het huidige model.
Ondanks dat ZLTO aandeelhouder is van de
vleesverwerker, hebben veehouders geen directe
invloed. Ik denk dat een coöperatief model een
optie zou kunnen zijn omdat via een coöperatie
leden-ondernemers een vuist kunnen maken.
Voordat het eenmaal zover is, zullen varkenshouders kleur moeten bekennen en laten zien dat
zij bereid zijn om samen te werken en zich voor
langere tijd te committeren.

#PlanBoer
op Twitter

“Kan iemand als Jaco Geurts
het niet gewoon nu alvast
overnemen van Martijn
van Dam? #durftevragen
#PlanBoer #PvdB”

Ingrid Jansen
Voorzitter
i.jansen@nvv.nl
@IngridJansen4
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Klaas Valkering (@KValkering),
CDA-raadslid in Bergen

De (nieuwe) landbouwwoordvoerders
in de Tweede Kamer
De politieke partijen hebben hun woordvoerders voor landbouw aangewezen. Hieronder een overzicht
van de Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor landbouw in de nieuwe regeerperiode en hun contactgegevens.

Wie?
Jaco Geurts
Contact
j.geurts
@tweedekamer.nl

Wie?
Rik Grashoff
Contact
r.grashoff
@tweedekamer.nl

Wie?
Barry Madlener
Contact
b.madlener
@tweedekamer.nl

Wie?
Maurits von Martels
Contact
m.vmartels
@tweedekamer.nl

Wie?
Esther Ouwehand
Contact
e.ouwehand
@tweedekamer.nl

Wie?
Elbert Dijkgraaf
Contact
e.dijkgraaf
@tweedekamer.nl

Wie?
Carla Dik-Faber
Contact
c.dik
@tweedekamer.nl

Wie?
Attje Kuiken
Contact
a.kuiken
@tweedekamer.nl

Wie?
Frank Futselaar
Contact
f.futselaar
@tweedekamer.nl

Wie?
Tjeerd de Groot
Contact
t.dgroot
@tweedekamer.nl

Wie?
Dion Graus
Contact
d.graus
@tweedekamer.nl

Wie?
Helma Lodders
Contact
h.lodders@
tweedekamer.nl

“Mijn stem voor #PlanBoer
heeft geholpen. Maurits
von Martels in de kamer!”

Melkveehoudster Jenny Stegeman
(@StegemanJenny) is blij met een extra
boerengeluid in de Kamer

“We worden wakker met
het idee dat er weer een
Minister VOOR Landbouw
komt, in plaats van een
staatssecretaris die er ‘niet
zit voor de boeren’ #PlanBoer

“Gestemd. Hopelijk
kunnen we blijven leven
van ons bestaan als
boer, nu 6e generatie.
boerenverstand hard nodig
in 2e kamer! #planboer”

Geitenhouder Jos Tolboom
(@Geitenboer) uit Hoogland

Martine Bramer (@MartineBramer)
dierenartsassistente in de Achterhoek
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Adverteren in de Trog
Een groot bereik onder uw directe doelgroep!
• Oplage circa 2.000 stuks
• Uitgave elf keer per jaar
• Geen afleiding van advertenties
uit andere veehouderijsectoren

• Grote attentiewaarde door
relatief weinig pagina’s
• Aantrekkelijke tarieven

info@nvv.nl T 0342-418478

Nog geen lid van de POV?
Krijg grip op uw toekomst!
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

Meld u nu aan!
www.pov.nl
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Boeren massaal naar debat in Deurne
Zo’n 150 veehouders uit Brabant en andere delen van Nederland gaven
half maart gehoor aan de oproep van NVV, Nederlandse Vakbond Puimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) om
het Nationaal Debat Veehouderij en Gezondheid in Deurne bij te wonen.

volgende bijeenkomsten die door burger- en
milieu
organisaties

worden

georganiseerd

constructiever van aard zijn en dat bij deze bijeenkomsten álle partijen worden uitgenodigd. ‘Dus
ook de veehouders zelf.’

De vakbonden vonden het vreemd dat voor deze

veehouderij en de stappen die wij zetten om nog

bijeenkomst, die werd georganiseerd door burger-

duurzamer te werken. Wij realiseren ons heel goed

De agrarische vakbonden NVV, NVP en NMV

en milieuorganisaties in Brabant, iedereen was

dat mensen zich zorgen maken over de schaalver-

hebben de milieu- en burgerorganisaties in

uitgenodigd om mee te praten, behalve de mensen

groting van de veehouderij in bepaalde gebieden

Brabant dan ook opgeroepen een échte dialoog

om wie het ging: de boeren zelf. ‘Daarom hebben

in Brabant. Zorgen over gezondheid nemen wij

te voeren met veehouders en belangenorganisa-

wij onze boeren zelf opgeroepen om mee te

ook zeer serieus, maar door te praten óver boeren,

ties. Dit heeft enkele weken geleden geresulteerd

discussiëren en daar is massaal gehoor aan gege-

in plaats van mét boeren los je voor niemand iets

in een gesprek tussen NVV en de Brabantse

ven’, zegt bestuurslid Eric Holleman van de NVV.

op’, meent Holleman.

Milieufederatie. ‘Dit gesprek krijgt nog een

NVV, NVP en NMV hopen dan ook dat eventuele

vervolg’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

‘Het is wel jammer dat het een vrij massaal debat
was, waar weinig ruimte was voor een echte
dialoog met elkaar. Er werden veel aannames en
halve waarheden gepresenteerd, die weinig nuances bevatten. Gelukkig kreeg een aantal aanwezige veehouders de kans om die nuance wel aan
te brengen. Het is daarom goed dat zij aanwezig
waren.’
Massale debatten met een eenzijdige insteek en
eenzijdig gekozen sprekers, zoals in Deurne, leveren volgens NVV weinig vooruitgang op. ‘Hiermee
zet je partijen eerder tegenover elkaar, dan naast
elkaar’, zegt Holleman.

Stampvolle zaal tijdens veedebat in Deurne

‘Wij merkten ook in Deurne weer dat er zeer
veel onwetendheid heerst onder burgers over de

NVV reageert op beelden slachthuis Tielt
NVV en LTO Varkenshouderij hebben eind maart gereageerd op de
beelden van ernstige dierenmishandeling in een slachthuis in het
Belgische Tielt.

is voor hen niet te verteren dat mensen verderop in
de keten op deze manier met hun varkens omgaan.
Een van onze leden gaf aan direct als boer te zullen
stoppen als hij weet dat één van zijn varkens op
deze manier zou zijn mishandeld.

Hoewel onze varkenshouders persoonlijk niet

hebben de Nederlandse varkenshouders diep

verantwoordelijk zijn voor de mishandeling,

geschokt. Onze varkenshouders zijn er, zonder

vonden NVV en LTO het wel belangrijk om krach-

uitzondering, misselijk en doodziek van. Zij scha-

NVV en LTO Varkenshouderij willen dat de

tig afstand te nemen van deze praktijken. Ook

men zich tot op het bot voor wat er op de beelden

Belgische autoriteiten tot op de bodem uitzoeken

Nederlandse varkens worden immers geslacht in

is te zien.

wat hier precies is gebeurd. Als uit het verdere
onderzoek de feiten worden bewezen, willen NVV

deze slachterij en praktijken als deze stralen maatschappelijk af op de gehele sector. Hieronder de

NVV en LTO Varkenshouderij nemen namens alle

en LTO Varkenshouderij dat er strenge maatre-

persverklaring die NVV en LTO Varkenshouderij

Nederlandse varkenshouders scherp afstand van

gelen worden getroffen tegen deze ongehoorde

gezamenlijk hebben uitgestuurd aan alle media in

de verschrikkelijke wijze waarop de varkens in

praktijken en tegen de betrokken personen.”

Nederland en België.

het Vlaamse slachthuis zijn mishandeld. Hier past
slechts walging. Onze varkenshouders leveren hun

“De afschuwelijke beelden van de mishandeling

dieren af in het volste vertrouwen dat de handel en

van varkens in de slachterij in het Belgische Tielt

de slachterijen de dieren waardig behandelen. Het
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‘De boer is er wél voor Martijn van Dam’
NVV-voorzitter Ingrid Jansen heeft
op 11 maart, aan de vooravond van
de Tweede Kamerverkiezingen een
open brief geschreven aan staatssecretaris Martijn van Dam.

zijn. Waarom zegt u dit niet? Waarom draagt u

gelukkig ook zelf kiezen. Er is een grote groep

dit niet uit? Waarom doet u of varkenshouders

mensen die betaalbaar vlees wil hebben. Voor

anonieme vleestycoons zijn die waardeloos bulk-

die mensen is er gangbaar varkensvlees van hoge

vlees produceren en de muren optrekken?

kwaliteit. Voor mensen met een dikkere portemonnee of voor mensen die willen dat varkens buiten

Onderscheidend

lopen, is er óók een keuze: scharrel of biologisch.

Het artikel is geplaatst in het Algemeen Dagblad.

U vindt ons varkensvlees niet onderscheidend

Wees er trots op dat onze varkenshouders alle

Echter, in een ingekorte versie. Hieronder de volle-

genoeg. Ons vlees ís onderscheidend. Ons anti-

monden kunnen voeden!

dige versie van de brief.

bioticagebruik is een van de laagste ter wereld.

Beste Martijn,

Onze varkenshouderij heeft de hoogste reductie

U zegt dat “varkenshouders alsmaar grotere stal-

van ammoniakuitstoot (min 80%!) sinds 1990.

len bouwen”. Ten eerste: slechts 1,8 procent van

Fijnstof is in de varkenshouderij met 38% gedaald

het aantal varkensstallen in Nederland is wat u

U gaat uw laatste dagen in als staatssecretaris

sinds 1995. Het dierenwelzijn staat hier op een

noemt, een ‘megastal’. 1,8 procent! Bovendien zijn

van Economische Zaken. Vanaf 15 maart, bent u

veel hoger niveau dan vele andere landen in de

die ‘alsmaar grotere stallen’ moderne stallen die

demissionair en is het de vraag of u terugkeert op

wereld. Vanuit de hele wereld vragen mensen om

aan de modernste eisen en wensen van de maat-

deze post. Voordat u gaat, wil ik u namens onze

Nederlands vlees. En dan zegt u dat wij niet onder-

schappij voldoen en in overleg met de omgeving

boeren nog wat zeggen.

scheidend genoeg zijn?

steeds vaker landschappelijk worden ingepast.

U zei bij uw aantreden ‘er niet voor de boeren

Niet houdbaar

Groot is niet per se slecht. Dat weet u best. U wilt

te zijn’. U straalde gedurende uw ambtsperiode

Dat we nu in Nederland ‘massaproductie van

terug naar de tijd van Ot & Sien. Gaat u als staats-

weinig trots uit voor onze varkenshouders. En dit

varkensvlees hebben voor de rest van Europa’,

secretaris van EZ dan ook aan Google vragen

terwijl zij behoren tot de top van de wereld. Met

vindt u niet houdbaar. U zou juist apetrots moeten

om geen datacentrum meer te bouwen, zoals in

de meest innovatieve bedrijven, een van de meest

zijn op onze boeren! Dat die in zo’n klein landje

Groningen, maar terug te gaan naar de analoge

hoge standaarden voor dierenwelzijn en milieu en

hoogwaardig, veilig en betaalbaar vlees kunnen

telefoonlijn en de houten telefoonpalen?

de hoogste reductie op het gebied van antibiotica-

produceren voor miljoenen mensen in het buiten-

gebruik, om maar eens wat te noemen.

land. Onze kaas en tulpen gaan ook de hele wereld

Niet voor de boeren

over. Is dat ook onhoudbaar? Onze boeren hebben

U zei bij uw aantreden ‘er niet voor de boeren te

U zegt dat u het jammer vindt dat u niet weet

vorig jaar in totaal 92 miljard euro bijgedragen aan

zijn’. Gelukkig zijn de boeren er wél voor u. Zij

wie de boer is die uw varkensvlees heeft gepro-

de BV Nederland en bieden ruim 220.000 mensen

behoren namelijk tot die 0,3% van de bevolking,

duceerd. Maar dat weet u wél. Misschien kent u

direct of indirect werk. Is dat ook onhoudbaar?

die de andere 99,7% elke dag van goed en veilig

de boer niet van naam, maar u weet wél dat het

voedsel voorziet. Omdat die 99,7% niet zelf voed-

van Nederlandse varkensboeren afkomstig is. Van

Biologisch

sel hoeft te produceren, hoeft die zich geen zorgen

varkensboeren die produceren onder de strengste

U pleit in de media voor ‘kwaliteit en dierenwel-

te maken of er vanavond wel eten op tafel staat.

regels en wetten, mede door u en uw partij opge-

zijn’. Meer ruimte, zodat de dieren ook naar buiten

Zo kan die 99,7% zijn wie ze willen zijn en worden

legd notabene. Waarom zegt u dát niet?

kunnen. Wees toch eens blij met de diversiteit van

wat ze willen worden.

onze sectoren, zou ik zeggen. U wilt alles richting

Trots

biologisch pushen. Mooi voor de bühne, maar u

Staatssecretaris van Economische Zaken

Waarom zegt u niet dat u trots bent op deze

vergeet iets. De biologische varkensboeren kunnen

bijvoorbeeld.

boeren? Waarom zegt u niet, zoals uw partij-

zich nu onderscheiden vanwege hun extra maatre-

genoot Sharon Dijksma wél heel vaak deed, dat

gelen bovenop de al zeer strenge wettelijke.

mensen vlees van Nederlandse bodem moeten

Voorzitter Nederlandse

kopen, omdat dit goed, veilig, smakelijk en betaal-

Zij hebben een goede prijs, juist omdat het een

baar is?

niche is. Door steeds meer biologische productie
te willen, ontneemt u deze tak van de varkenshou-

U zegt ook dat de boer een gezicht moet krijgen.

derij hun marges. Want als alles biologisch wordt,

‘Dan kan hij een product neerzetten dat anders is

wordt biologisch gangbaar en is het verdienmodel

dan dat van concurrenten’. Maar de boer hééft een

weg.

gezicht. Nederlandse varkensboeren laten meer
dan welke beroepsgroep ook zien aan de burgers

Keuze

wat zij doen. Dat doen zij via open dagen, via rond-

Onze varkenshouderij biedt nu voor elke consu-

leidingen van schoolklassen, via sociale media en

ment wat wils: Gangbaar, scharrel en biologisch.

via Zichtstallen die 365 dagen per jaar te bezoeken

Consumenten hebben een keuze en mógen
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Ingrid Jansen
Vakbond Varkenshouders

KrACHTpuntenplan NVV en LTO Varkenshouderij
Hieronder de punten uit het KrACHTpunten-plan dat aan
informateur Edith Schippers is gestuurd (zie ook pagina 1).

1. Dierenwelzijn

basis voor het varkensvoer. Er komen steeds meer
samenwerkingsverbanden tussen varkenshouders
en akkerbouwers, waardoor mest en voerpro-

liggen om dit te realiseren. Een voorbeeld waarbij

ductie in de kringloop geproduceerd en ingezet

extra eisen aan de markt zijn overgelaten betreft

worden.

Geen wettelijke verboden op ingrepen, zoals

het houden van varkens op 1 vierkante meter in

staarten couperen, zolang het dierenwelzijn

plaats van de wettelijke eis van 0,8 m2. Dit is als

niet geborgd is. De sector ruimte geven om de

extra eis opgenomen in de plusconcepten zodat

Verklaring van Dalfsen, waarin wordt samen-

de markt hiervoor betaalt en varkenshouders in dit

Vereenvoudiging en verlichting van de admi-

gewerkt met o.a. de Dierenbescherming en het

geval een meerprijs krijgen.

nistratieve lasten. Lastenverlichting op fiscaal

ministerie van Economische Zaken uit te voeren.
Ook geen wettelijk verbod om castratie zolang er

4. Inkomen

in binnen- en buitenland niet voldoende marktac-

6. Lastenverlichting

gebied, zoals verlaging van assurantiebelastingen
en landelijke vrijstelling van onroerendezaakbelasting voor varkenshouders, zoals nu ook bij

ceptatie is van varkensvlees, afkomstig van onge-

Een gelijk speelveld in Europa. De kostprijs voor

de glastuinbouw het geval is. Verlaging van de

castreerde varkens. Extra eisen zullen vanuit de

Nederlandse varkenshouders om te

NVWA-tarieven. Betere dienstverlening door

markt betaald moeten worden zoals dit het geval

voldoen aan alle regels en wetten op het gebied

NVWA en NVWA moet risicogericht en efficiënter

is bij de plusconcepten.

van milieu en dierenwelzijn is 19 cent per kilo

gaan werken.

2. Diergezondheid

varkensvlees. Nederland heeft daarmee de
hoogste kosten voor maatschappelijke eisen van

7. Milieu

Europa (12-14 cent per kilo varkensvlees hoger
De sector wil verder aan de slag met verantwoord

dan in andere belangrijke ‘varkenslanden’). Geen

Extra geplande maatregelen voor de sector

antibioticagebruik met als doel de resistentie tot

bovenwettelijke maatregelen meer bovenop de al

omtrent ammoniak kunnen niet plaatsvinden tot

een minimum te beperken, zonder de gezondheid

geldende Europese regels en wetten.

er duidelijkheid is of het Nederlandse ammoni-

en het welzijn van de dieren tekort te doen. Dit
willen wij doen via sectorspecifieke invulling van

5. Circulaire economie

het vervolgbeleid. Hierbij staat een zorgvuldige

akbeleid effectief is. De effectiviteit van nieuwe
maatregelen moeten significant aantoonbaar zijn.
Voorwaarde hierbij is dat resultaten meetbaar zijn

en beperkte toepassing van antibiotica onder de

Steun van het kabinet bij het verder ontwikkelen

regie van de dierenarts centraal. De sector pakt dit

en verstevigen van de circulaire economie. De

zelf op via de Werkgroep Varkens van de Taskforce

varkenshouderij is een belangrijke schakel in de

Antibioticaresistentie. De sector heeft ook de

circulaire economie. Varkens eten een belangrijk

handschoen opgepakt om via de stuurgroep

deel van de bijproducten die overblijven uit de

Geen invoering van een Wet veedichte gebie-

Bigvitaliteit de uitval van biggen te verminderen

Nederlandse levensmiddelenindustrie. Doordat

den (die nu wordt gebaseerd op het onderzoek

op zowel korte termijn als lange termijn. De sector

varkens deze waardevolle en hoogwaardige bijpro-

Veehouderij en Gezondheid waar geen keiharde

roept de onderhandelaars op om ruimte te geven

ducten opeten, wordt voedselverspilling tegenge-

conclusies worden genoemd over de grootte van

aan instrumentarium om collectief geld te kunnen

gaan. Varkens zetten op deze manier voedselpro-

de veehouderij ten opzichte van de volksgezond-

innen om als sector onderzoek te kunnen laten

ducten, die anders zouden worden vernietigd, om

heid). Ruimte geven aan varkenssector om per

uitvoeren naar deze belangrijke onderwerpen.

in hoogwaardige eiwitten: varkensvlees. Varkens

provincie afspraken te maken over een toekomst-

produceren daarnaast mest, die ingezet wordt in

bestendige productiestructuur. Hierbij wordt ook

de verdere voedselproductie (akkerbouw) en zorgt

gekeken of het nodig is of het aantal varkensbe-

voor een vruchtbare bodem. De gewassen die van

drijven en varkens verminderd moeten worden in

de akkers komen vormen weer een belangrijke

specifieke overlaste gebieden.

3. Duurzaamheid
Nieuwe duurzaamheidsmaatregelen stimuleren,

en op de juiste wijze worden gemeten.

8. Wet veedichte gebieden

maar wel op vrijwillige basis. Varkenshouders
moeten deze extra maatregelen vergoed kunnen
krijgen uit de markt. Dit laat tevens speelruimte
voor bedrijven en bevordert eigen initiatief. Een
goed voorbeeld hiervan is de groepshuisvesting
vroege dracht (4-dageneis). Het gaat hierbij om
wetgeving bovenop de Europese regels. Het overgrote deel van de gangbare bedrijven ervaart hier
een nadeel uit en moet investeringen te doen om
het dierenwelzijn te borgen. De keus zou bij de
varkenshouder en uiteindelijk de markt moeten
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Jansen en Douma weer gekozen in POV
Ingrid Jansen en Eric Douma zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering
van de POV, op 20 maart jl. gekozen als voorzitter en vicevoorzitter van
de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

hectische weken. Daarnaast biedt het de gelegenheid om orde op zaken te stellen. Omdat er
tijdelijk geen andere bestuursleden zijn in de
POV, leggen Jansen en Douma verantwoording

De verkiezing was nodig nadat Jansen en Douma

nieuwe ALV voor de POV-leden gehouden. Dan

af binnen de eigen geledingen van de NVV en

anderhalve week eerder per direct opstapten

wordt een overgangsbestuur gekozen. Dit bestuur

LTO Varkenshouderij en binnen het samenwer-

als voorzitter en vicevoorzitter van de POV. Dit

zal aanblijven tot de ALV op 6 november, wanneer

kingsplatform van de beide belangenbehartigers,

gebeurde vanwege grote meningsverschillen in

een definitief bestuur gekozen wordt.

Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP).

het POV-bestuur.
POV-leden praten tijdens deze ALV ook verder

De notulen van de ALV en de presentaties die

Tijdens een drukbezochte ALV van de POV kregen

mee over het samengaan van NVV en LTO

tijdens de ALV zijn gegeven, zijn voor de leden van

de twee de overgrote meerderheid van de stem-

Varkenshouderij in POV-Belangenbehartiging, hoe

de POV beschikbaar via MijnPOV.

men van de POV-leden om de kar te blijven trek-

de regio’s in te vullen en over de contouren van het

ken. Bestuurslid Mark Tijssen trad deze avond af.

werkplan voor 2018. Ook wordt een voorstel aan

Johan van Hal en Frank Donkers waren al eerder

de leden gedaan voor een toekomstbestendige

afgetreden.

contributie.

1 mei nieuwe ALV

Time-out

De benoeming van Jansen en Douma is in eerste

De periode tot 1 mei moet worden gezien als een

instantie voor zes weken. Op 1 mei wordt een

time-out om los te komen van de achterliggende

De ALV van de POV werd drukbezocht. Foto: POV

POV vraagt geld aan NVV en LTO
POV vraagt de NVV en LTO Varkenshouderij om financiering
van haar activiteiten in 2017.

Siva, die de middelen beheert. In de praktijk is
dit het bestuur van LTO Varkenshouderij. NVV
wil het geld uit het weerbaarheidsfonds van de

Ook vraagt POV 1,2 miljoen van het ministerie van

LTO wil de middelen beschikbaar stellen uit de

NVV halen. De beslissingsbevoegdheid over deze

Economische Zaken voor dekking van de kosten

‘Siva-gelden’. Dit zijn de opbrengsten van de

gelden ligt bij het Landelijk Bestuur van de NVV.

van activiteiten voor de uitvoering van het plan

verkoop van de aandelen Agrovision (Siva is

Deze moet hierover nog beslissen.

Vitalisering Varkenshouderij. Van LTO en NVV

opgegaan in Agrovision) aan Comore. De beslis-

vraagt POV elk 1 miljoen euro.

sing hierover ligt bij het bestuur van de vereniging
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Zoektocht succesfactoren Bigvitaliteit gestart
Tien dierenartsen van 10 dierenartsenpraktijken kwamen half maart bij
elkaar tijdens de aftrap voor de enquête Bigvitaliteit.

ene bedrijf vitalere biggen heeft dan de ander?
Wat kunnen we daarvan leren?

Zij werden bijgepraat over het project Bigvitaliteit,

Horst, DAC Zuid Oost en Varkensartsen Twente.

Er wordt een checklist opgeleverd met succes-

de enquête die uitgevoerd gaat worden op 110

Daarnaast worden ook 10 biologische zeugenbe-

factoren. Onderbouwd met wetenschappelijke én

bedrijven en de resultaten die daaruit voortkomen.

drijven bezocht.

praktijkkennis. Praktische informatie waarmee
zeugenhouders een stap verder kunnen komen.

Tien dierenartsenpraktijken gaan de komende
weken op bezoek bij in totaal 100 varkensbe-

De dierenartsen gaan samen met de varkens-

De resultaten worden in september opgeleverd.

drijven (elk 10 bedrijven) om een enquête af

houder een uitgebreide vragenlijst invullen.

Vervolgens gaat de Stuurgroep Bigvitaliteit,

te nemen. Het gaat om de volgende dierenart-

Vervolgens worden de enquêtes geanalyseerd

waarin de POV ook is vertegenwoordigd, met

senpraktijken: De Oosthof, VGTZ, Boerskotten,

door Wageningen UR. Er wordt gezocht naar

adviseurs aan de slag om de resultaten te vertalen

Advee, De Varkenspraktijk, Lintjeshof, Suvita,

verbanden en succesfactoren. Wat maakt dat het

naar individuele bedrijven.

Online monitoring varken
Op verzoek van NVV, LTO Varkenshouderij de kwaliteitssystemen van
varkenshouders (IKB’s) en dierenartsen (Stichting Geborgde Dierenarts)
is op 1 juli 2015 gestart met de online monitoring van de varkensgezondheid in Nederland. Deze online monitoring valt onder de basismonitoring
varkensgezondheidszorg.

Nederland. Dit geeft de mogelijkheid om schommelingen in antibioticumgebruik te verklaren, het
gebruik van tweede keusmiddelen te verantwoorden en het geeft inzicht in bedrijven waar niets
aan de hand is.

Uw dierenarts geeft na een bedrijfsbezoek op

Veekijker en bevindingen uit de sectiezaal van

Privacy

VeeOnline door of en zo ja welke klinische proble-

GD, besproken in het monitoringsoverleg. Hierin

Veehouders en dierenartsen hebben recht op

men op het varkensbedrijf aanwezig zijn. Sinds 1

zijn dierenartsen, varkenshouders en de over-

inzage in hun eigen gegevens. GD legt verant-

april 2017 is de wijze van invullen vergemakkelijkt

heid vertegenwoordigd. Maandelijks ontvangen

woording af aan de Begeleidingscommissie

en heeft hij de mogelijkheid om de ingevulde

dierenartsenpraktijken een terugkoppeling van de

Monitoring Varkens. Gegevens mogen alleen

gegevens als een PDF-bestand op te vragen.

ingevulde gegevens, waarin hun resultaten tegen-

verwerkt worden binnen het doel van de monito-

over de landelijke resultaten worden gezet.

ring. De Begeleidingscommissie bepaalt bij twijfel

Wat gebeurt er met de data?

of dit het geval is.

GD verzamelt alle data uit de Online Monitor en

Wat levert het op?

analyseert deze voor de monitoring varkensge-

Door deze gegevens langere tijd in te vullen,

Meer informatie en veel gestelde vragen zijn te

zondheid in Nederland. De (geanonimiseerde)

ontstaat er een representatief totaaloverzicht

vinden op www.gddiergezondheid.nl/veeonline.

resultaten worden, samen met informatie uit de

van de varkensgezondheid op de bedrijven in

POV bij Ronde Tafel Varkens in Zicht
POV sluit aan bij het ronde rondetafelgesprek dat op 17 mei aanstaande
wordt georganiseerd door Varkens in Zicht.

voor sector-pr. Vanuit de POV is wel geld beschikbaar voor het gratis verstrekken van pr- en promotiemateriaal voor varkenshouders die een open

De stichting wil onderzoeken of de varkenssector

Topigs (fokkerij), Rabobank, Vion, Westfort en de

en betrokken bedrijven bereid zijn om gezamenlijk

KNMvD (dierenartsen) aan.

dag organiseren.

een pr-plan op te stellen. Behalve POV schuiven
Varkens Vandaag, Nevedi (diervoederbranche),

POV heeft besloten dit jaar geen geld op te halen

Vee & Logistiek (transport en handel), Vedin,

bij varkenshouders en de toeleverende bedrijven
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Vion blijft van ZLTO
Vion blijft voorlopig volledig in handen van
NCB Ontwikkeling, een dochterbedrijf van
ZLTO. Vier banken, waaronder ABN Amro,
verstrekken Vion een lening van 200 miljoen
euro om zijn slachterijen en uitsnijderijen

NH3 Coalitie eist
PAS op de plaats
NVV, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Dutch Dairymen
Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu
(VBBM) hebben de krachten gebundeld in de NH3 Coalitie. De zes organisaties eisen van de overheid een ‘PAS op de plaats’ in het ammoniak- en
stikstofbeleid.

verder op orde te brengen. Ook boekte de
slachterij meer winst in 2016.

Wet op internet

Nu uit onafhankelijk onderzoek (Ammoniak in

rekening bij de agrarische sector is gelegd zonder

Nederland – Enkele kritische kanttekeningen) is

dat daar resultaten tegenover staan.

gebleken dat 30 jaar ammoniakbeleid geen meet-

Het Wetsvoorstel Veedichte Gebieden is deze

baar effect heeft op de hoeveelheid ammoniak

Daling

week op internet gepubliceerd. De wet geeft

in de lucht, is voor de NH3 Coalitie de maat vol:

In de PAS Monitoringsrapportage stikstof stelt

provincies en gemeenten meer macht om te

nieuwe maatregelen om ammoniak te reduceren

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

kunnen sturen op de veehouderij. Het wets-

moeten onderbouwd worden en aantoonbaar

(RIVM) zelf dat op basis van de berekeningen

voorstel staat op internet voor consultatie,

leiden tot reductie! Het is onredelijk en onbehoor-

een daling zou moeten worden ingezet. Op basis

zodat alle betrokkenen het kunnen lezen en

lijk om aan boeren en tuinders dure maatregelen

van ammoniak concentratiemetingen van de

erop kunnen reageren. Aan de hand van die

op te blijven leggen zonder dat deze effect sorte-

afgelopen jaren wordt juist een licht stijgende

reacties wordt het wetsvoorstel besproken in

ren. De NH3 Coalitie wil geen aanscherping van

trend geconstateerd in delen van het land. Om dit

het nieuwe kabinet.

het huidige ammoniakbeleid zolang niet duide-

verschil te kunnen verklaren, wordt door het RIVM

lijk is wat de oorzaak is van het uitblijven van

in opdracht van het ministerie van Economische

ammoniakreductie.

Zaken nader onderzoek uitgevoerd.

GD opnieuw 29 bedrijven positief getest op

Onderzoek naar investeringen

Hieruit wordt dus des te meer duidelijk dat het

aanwezigheid van het PED-virus. De meeste

De landbouwsector heeft grote investeringen

gehele stikstofdossier omgeven is met onzeker-

bedrijven lagen in Noord-Brabant en Limburg,

gedaan om ammoniak terug te dringen. De NH3

heden. RIVM geeft aan ‘dat de depositiebereke-

maar ook in Overijssel, Gelderland, en Utrecht

Coalitie laat nu door een onderzoeksinstituut

ning een onzekerheid kent die inherent is aan het

zijn één of enkele gevallen vastgesteld. NVV

in beeld brengen hoe groot deze investeringen

gebruik van luchtverspreiding- en depositiemodel-

en GD waarschuwen varkenshouders opnieuw

zijn geweest. De overheid heeft jarenlang ieder-

lering’. Door deze onzekerheid zal een deel van

om alle hygiëneprotocollen strikt na te leven.

een voorgespiegeld dat de investeringen effect

de berekende depositie in de werkelijkheid lager

Zie ook www.nvv.nl/dossiers

hadden. Dit blijkt niet zo te zijn. ‘Wij voelen ons

uitvallen en een deel van de berekende deposities

bedrogen’, aldus de Coalitie.

juist hoger.

De BIG Challenge teller staat al op 777.777

Het bewust opleggen van investeringen zonder

Er moet daarom hoe dan ook duidelijkheid komen

euro. Nederlandse boeren, hun adviseurs,

meetbare effecten is de overheid zwaar aan te

over de oorzaken van het gebrek aan ammoniak

toeleveranciers en afnemers zetten zich ook dit

rekenen. De Coalitie sluit niet uit, indien het

reductie, ondanks alle genomen maatregelen.

jaar samen in voor de strijd tegen kanker. Met

onderzoeksrapport daartoe aanleiding geeft, een

Daarnaast moet er een systeem komen waarin de

maar liefst 150 fietsers en 64 lopers, verdeeld

juridische claim bij de overheid neer te leggen.

gevolgen voor de natuur beter inzichtelijk worden.

Weer nieuwe PED
Tussen januari en eind maart 2017 zijn er bij

Mooi bedrag BIG Challenge

Het kan hier niet langer gaan om ‘berekeningen’,

over 25 teams, staan zij op 31 mei en 1 juni van
dit jaar aan de start van Alpe d’HuZes.

Nieuw beleid

die liggen immers ten grondslag aan de huidige

De NH3 Coalitie wil dat er nieuw beleid komt, dat

situatie. Er is pas draagvlak voor nieuwe maatre-

Nieuw gezicht ZLTO Varkens

gebaseerd is op gefundeerde metingen in plaats

gelen als de sectoren ook het vertrouwen hebben

Sander van den Heijkant neemt voor ZLTO-

van op aannames en berekeningen. De Coalitie

dat deze daadwerkelijk tot een ammoniakvermin-

vakgroep Varkenshouderij de taken waar

pleit voor metingen van stikstofdepositie, omdat

dering leiden.

van afgetreden vakgroepvoorzitter William

ammoniak zelf niet schadelijk is en zelfs noodzake-

Meulendijks. Van den Heijkant is in deze

lijk is voor het reinigen van de lucht. Schade aan de

hoedanigheid ook ZLTO-afgevaardigde in het

natuur, waar de Programmatische Aanpak Stikstof

samenwerkingsplatform tussen NVV en LTO

(PAS) om draait, ontstaat door stikstofdepositie.

Varkenshouderij, het VVP.

Op dit moment wordt die niet gemeten; bestaand

Meer nieuws is te vinden op:

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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onderzoek is gestopt omdat het te duur zou zijn.
Het directe gevolg hiervan is dat de volledige

In de pan gehakt

04

Agenda
April - Mei 2017

Een aantal mensen heeft zich gestoord aan mijn

is om in een frame geplaatst te worden en het

18-04-2017: 20.00-22.00 uur

vorige column, getiteld: Eftelingpolitiek.

gevoel te hebben dat op je wordt neergekeken.

Kennisbijeenkomst varkenshouderij:

Gangbare boeren maken dit trouwens dagelijks

Ziektedruk en weerstand

In deze column schreef ik dat een aantal politieke

mee. Zij worden steeds vaker en steeds agressiever

Restaurant De Hof, Arnhemseweg 3

partijen toe wil naar een kleinschalige veehoude-

‘weggezet’ als dierenbeulen, moordenaars, gifspui-

te Renswoude

rij met het liefst alles biologisch. Ik noemde dit

ters en milieuvervuilers. En er is helaas een (kleine)

‘Eftelingpolitiek’. Ook noemde ik ‘Ot & Sien’. Deze

groep biologische collega’s die hier aan meedoet ,

19-04-2017: 19.30-22:15 uur

twee termen: Eftelingpolitiek en Ot & Sien, hebben

danwel niet voor hun gangbare collega’s opkomt.

Pig Business Thema-avond Huisvesting:

met name biologische boeren tegen de borst

Er zijn bio-boeren die zichzelf promoten door hun

‘Slimme investeringen’

gestuit. Zij vonden dat ik daarmee denigrerend

gangbare collega-boeren af te vallen in de (sociale)

Ons Boerenerf, Banendijk 5a

praatte over hun sector. Concludeerden dat ik de

media en de politiek. Vervolgens hakken gangbare

te Nederweert-Eind

biologische sector kneuterig vindt en er geen waar-

boeren de biologische boeren weer in de pan.

dering voor heb. Het is jammer dat mijn column

Lekker constructief allemaal...

19-04-2017: 20.00-22.00 uur

een verkeerde snaar heeft geraakt. Iedereen die mij

Daarom roep ik iedereen nog maar eens op om

Kennisbijeenkomst varkenshouderij:

kent, weet dat ik alle sectoren en alle type veehou-

hiermee te stoppen. Jullie zijn allemaal voedsel-

Ziektedruk en weerstand

derijen een warm hart toedraag. Op Twitter is dit

producent. Val elkaar niet af. Koester elkaar en kom

Zalencentrum Poppe, Holterweg 23 te Markelo

naar aanleiding van deze column openlijk in twijfel

voor elkaar op! Over en weer graag.

getrokken, zelfs door mensen die mij kennen. Dat

De consument heeft het laatste woord, als hij in de

20-04-2017: 18.30-21.30 uur

betreur ik.

winkel staat. Kiest hij bio? Prima. Kiest hij gang-

Open avond deeltijd, Aeres Hogeschool Dronten

Voor alle duidelijkheid: Met Ot & Sien doel ik niet

baar? Ook prima. Zolang hij maar kiest voor u: de

De Drieslag 4 te Dronten

op de biologische veehouderij. Met Ot & Sien

Nederlandse boer.
24-04-2017: 16.00-21.00 uur

bedoel ik ‘de tijd van vroeger’. Toen boerderijen nog
bestonden uit een paar varkens, koeien en kippen

Het enige dat dan nog in de pan gehakt hoeft te

Kennissessie technische kengetallen –

en de boer en boerin in hun eigen voedsel en dat

worden, is ons voedsel.

Bigvitaliteit

van hun directe omgeving voorzagen.

Molenvenweg 2 te Saasveld

Dat politici terug willen naar deze tijd, noem ik

Caroline van der Plas

inderdaad Eftelingpolitiek. Maar ook daarmee doel

Medewerker Communicatie & PR

24-04-2017: 12.30 uur

ik niet op de biologische sector. Daarmee doel ik op

c.vanderplas@nvv.nl

Verantwoord antibioticagebruik in de

het romantisch beeld dat met name stadsmensen

@Lientje1967

hebben van het boerenleven. Dat je met een paar

Lees alle columns op:

toekomst. Faculteit Diergeneeskunde,

dieren de monden kunt voeden. Een sprookje dus.

ww.nvv.nl/columns-

Yalelaan 114 te Utrecht

Ik heb nergens geschreven dat biologisch gelijk

caroline-vander-plas

Nederlandse veehouderij: kansen voor de

staat aan Ot & Sien en de Efteling. Als dat zo is

Kijk voor meer agendatips op:

opgevat, dan spijt mij dat. Ik snap dat het niet leuk

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij
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20 april, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren
18 mei, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:
Geurts Mengvoeders te Nistelrode

L. Verbakel te Sint-Oedenrode

E.J. Bos Mengvoeders te Ederveen

AgruniekRijnvallei te Wageningen

Preferent KI BV te Lierop

Nog geen sponsor? Kijk op www.nvv.nl/sponsor-worden
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Dick Bunskoek, Dalerveen
tel/fax: 0524-221425/0524-221004
e-mail: noordnederland@nvv.nl
regio Salland:
Arjan Pekkeriet, Hellendoorn
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e-mail: salland@nvv.nl
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e-mail: achterhoek@nvv.nl
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twitter: @Johnnybull_
regio West-Nederland:
Jan Willem Boer, Lopik
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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

Download Factsheet Varkenshouderij
De NVV heeft voor u een (geactualiseerde) factsheet gemaakt over de
Nederlandse varkenshouderij. Deze is te downloaden via www.nvv.nl.
Met de factsheet kunt u uzelf, of anderen juist

is belangrijk dat we deze allemaal delen met

informeren over allerlei zaken omtrent varkens,

mensen om ons heen: buren, media, politiek,

varkenshouderijen en varkensvlees. De factsheet

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

is ook verstuurd aan alle media in Nederland

de bezoekersruimte, op de keukentafel, stuur ‘m

en naar de politiek. De factsheet bevat feiten

door naar familie, vrienden en kennissen, geef ‘m

en cijfers over aantallen varkens, aantallen

aan de juf of meester van uw kinderen.

bedrijven, ammoniak, fijnstof, dierenwelzijn,
antibioticagebruik,

diergezondheid,

varken-

stransport, import, export, inkomen van varkenshouders, consumptie, duurzame stallen, etc. Het

Vertel uw verhaal, anders wordt
het voor u verteld!

