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De Nederlandse Vakbond Varkenshouders is een offensief gestart voor het 
Nederlandse varken. Het offensief werd tijdens het jubileumfeest op 10 sep-
tember jl. bekendgemaakt en is onderdeel van de toekomstvisie 2014-2020.

NVV-voorzitter Ingrid Jansen presenteerde tijdens 

het jubileum van de NVV de toekomstvisie met de 

titel ‘Varkens horen bij Nederland’. Deze werd aan 

Sharon Dijksma overhandigd. De visie is bijgevoegd 

bij deze editie van De Trog. De titel zal de komende 

jaren ook worden gebruikt tijdens campagnes.

Het Nederlandse varken moet volgens de NVV op-

nieuw in de markt worden gezet. ‘Het Nederlandse 

varken en de Nederlandse varkenshouderij zijn de 

laatste jaren te veel ondergewaardeerd geweest. 

Wij willen daar verandering in brengen en het dier 

én de boer weer de credits geven die zij verdienen’, 

aldus Ingrid Jansen. ‘Bovendien willen wij de maat-

schappij het echte verhaal vertellen over de var-

kenshouders en de gezinsbedrijven. Nu wordt het 

beeld te veel bepaald door enkele organisaties die 

hun eigen agenda voeren.’

De NVV vindt dat het Nederlandse varken een ge-

zicht moet krijgen en een merk wordt waar de bur-

gerconsument bereid is voor te betalen. Het Neder-

landse varken bezit alle kenmerken om te worden 

gepositioneerd als oer-Hollands product. 

‘Het Nederlandse varken is duurzaam, wordt dier-

vriendelijker gehouden dan elders in de wereld, ons 

varken is het ultieme kringloopdier en onze varkens-

houderij loopt met zijn productiewijze qua innova-

tie, kwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn voor-

op in de wereld. Kortom, het Nederlandse varkens is 

al een concept op zich en zo willen wij het ook in de 

markt zetten. Nederlandse varkenshouders krijgen 

op die manier een economisch duurzaam bedrijf’, 

meent Jansen. 

Film
De eerste actie om het belang van het Nederlandse 

varken in ons dagelijks leven en ons dagelijks voed-

sel te benadrukken is de film die de NVV deze zomer 

liet maken. Deze film heeft óók als titel ‘Varkens ho-

ren bij Nederland’ en ging tijdens het jubileumfeest 

in première.

De film wordt de komende jaren op grote schaal 

vertoond en verspreid in de samenleving. Tevens is 

het de bedoeling dat er reclame- en voorlichtings-

campagnes komen om het Nederlandse varken 

onder de aandacht van de samenleving en de maat-

schappij te brengen en te positioneren als merk.

Onmisbare plek
De video, te zien op www.nvv.nl en via YouTube, 

is gemaakt door René Eijsink van ikboergoed.nl en 

heeft in de hoofdrollen de bekende Nederlandse 

slager Gertjan Kiers van Fontijn Vlees uit Weesp 

en actrice Laura Woord. Zij laten zien dat het Ne-

derlandse varken een onmisbare plek heeft in ons 

dagelijkse leven.

Meer nieuws over het jubileumfeest op 

pagina’s 2-3 en pagina’s 8-9. 

Foto: NVV



Dijksma: ‘Vertrouwen’

‘Het fi mpje is geweldig!!!! 
Heb hem al veel gedeeld, 
zoals dat tegenwoordig 
heet, buiten de sector.’ 

Frank de Wildt, varkens-

houder in Roswinkel

Quotes 
& Tweets

Het 20-jarig jubileumfeest van de NVV afgelo-

pen woensdag was een memorabel moment.

 

Twee cruciale momenten stonden centraal tij-

dens deze avond: We stonden stil bij de historie 

met het uitreiken van de Wien van den Brink 

Prijs aan onze oprichters én we wierpen een 

blik op de toekomst. Dit deden wij met de lan-

cering van de ledenwervingscampagne voor de 

Producenten Organisatie Varkenshouderij en de 

presentatie van de toekomstvisie van de NVV. 

Als klap op de vuurpijl ging onze fi lm ‘Varkens 

horen bij Nederland’ (zie www.nvv.nl) in pre-

mière en nam staatssecretaris Sharon Dijksma 

onze toekomstvisie in ontvangst. De reacties op 

de jubileumavond waren zeer positief.

Ik kan mij voorstellen dat de ingeslagen koers 

van de NVV voor sommigen kan overkomen als 

een wervelwind en dat soms met enige nostal-

gie aan de ‘oude tijd’ wordt teruggedacht. 

De nu ingeslagen weg wil niet zeggen dat we 

afstand nemen van de koers die in het verleden 

is ingezet: op de barricaden staan voor de var-

kenshouderij. Wij voeren nog steeds actie maar, 

we gaan op een andere manier de barricaden 

op. Dit doen wij door zélf de regie te pakken via 

de POV én zelf een visie op te stellen en daar-

mee een stip op de horizon te zetten. 

Alleen op deze manier beslist de varkenshou-

derij haar eigen toekomst en wordt de toe-

komst niet voor ons bepaald.

Wien van den Brinks rechterhand en beste 

kameraad, Betsy Rap, sprak tijdens het feest 

legendarische woorden: “De NVV is opgericht 

vanwege de behoefte aan saamhorigheid.” De 

geschiedenis lijkt zich te herhalen, de behoefte 

aan saamhorigheid in de sector is groot. De op-

richting van de POV is dan ook vergelijkbaar 

met de oprichting van de NVV destijds. 

Des te meer is het van belang dat de huidige 

bestuurders kennis nemen van de lessen uit het 

verleden. Want wie geen kennis heeft van het 

verleden, heeft geen toekomst. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Verleden en 
toekomst
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Tijdens het Jubileumfeest van de NVV, was staatssecretaris Sharon Dijks-
ma te gast. Zij reageerde onder meer op de toekomstvisie van de NVV en 
het offensief voor het Nederlandse varken. ‘Wij hebben met elkaar nog 
wat noten te kraken’, liet zij de zaal bomvol NVV-leden weten.

Dijksma’s optreden begon luchtig. ‘Dat hadden jul-

lie niet gedacht twintig jaar geleden. Een PvdA’er 

op jullie verjaardagsfeestje.’ Na een lachsalvo en 

applaus was het ijs enigszins gebroken, waarna 

Dijksma overging op serieuze zaken. 

‘De varkenssector kan met de juiste houding de eco-

nomische, maatschappelijke en milieu-gerelateerde 

uitdagingen overwinnen’, meent de staatssecreta-

ris. ‘De NVV heeft een roemruchte historie waarbij 

veel acties op het randje waren en sommige er net 

overheen gingen’, vervolgde zij haar verhaal.

Serieuze gesprekspartner
De NVV heeft zich volgens haar in 20 jaar ont-

wikkeld van een actiegroep, tot een serieuze ge-

sprekspartner die zaken wil doen met de overheid 

zonder dat de eigen identiteit verloren gaat. ‘En 

goede gesprekspartners moeten elkaar ook de 

waarheid durven én kunnen zeggen’ vervolgde 

Dijksma haar toespraak.

‘Als je kijkt naar de economische ontwikkelingen laat 

de landbouwexport, ondanks de crisis, een positief 

beeld zien. Het is goed om trots te zijn op de varkens-

sector, maar ik denk dat we spannende gesprekken 

gaan hebben en harde noten moeten kraken.’

Een van de omslagpunten die Dijksma ziet, is 

verdere verduurzaming. ‘Ook al doet de sector 

het heel goed in Nederland en in Europa, het is 

en blijft een license to produce. Als de problemen 

met mest en ammoniak niet worden opgelost, dan 

wordt de druk op de sector steeds groter. Ik ben 

ervan overtuigd dat we voor het eerst in twintig 

jaar een doorbraak kunnen realiseren voor het op-

lossen van de mestproblematiek.’

Dierenwelzijn
Het tweede punt dat Dijksma aanstipte, is welzijn. 

‘Over dierenwelzijn, zijn veel spannende discus-

sies die al dan niet vanuit de maatschappij worden 

gevoerd. Het antwoord van de ondernemer is dat 

het makkelijk is gezegd, maar niet zo eenvoudig 

is gedaan. We moeten wel met elkaar in gesprek 

Staatssecretaris Dijksma: ‘Goede gesprekspartners 
moeten elkaar ook de waarheid durven én kunnen zeggen.’

Foto’s: N
V
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Oprichters NVV krijgen  
Wien van den Brink Prijs

‘Frank, GEWELDIG!! Eén 
ding begrijp ik niet, 

waarom is de sector hier 
niet eerder mee gekomen? 

Reactie van een collega van Frank de 

Wildt, op het gemeentehuis van Emmen

‘Ik zie in mijn TL dat  
#varkenshouders een 
leuk feestje hebben!  

#NVV20jaar. Fijne avond!  
Pluimveehoudster Gerda Briene,  

@Gzndboerenverstand op Twitter)

‘Op jubileumbijeenkomst 
20 jaar NVV mooie uit-

spraak gehoord: ‘Zolang 
het wij gevoel er is... is er 
toekomst”. #NVV20jaar’ 

Oud DB’er en Tweede Kamerlid Jaco 

Geurts, @JacoGeurts, op Twitter
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blijven en de sector moet de overheid niet alleen 

als tegenstander zien.’

Het laatste punt waar Dijksma pittige gesprek-

ken met de NVV over verwacht te gaan voeren, 

is de financiële positie van de sector. ‘Zoeken 

naar nieuwe verdienmodellen en vleesconcepten 

is een goede ontwikkeling, maar het vraagt ook 

spannende gesprekken met de retail. Is de burger 

ook betrokken als ze bij de kassa staat met de 

portemonnee in de hand en willen ze betalen voor 

de toegevoegde waarde? Dit soort vraagstukken 

kunnen niet met een druk op de knop worden op-

gelost, maar vragen harde keuzes.’

Vertrouwen
Ondanks de grote uitdagingen, ziet Dijksma de 

toekomst voor varkenssector met vertrouwen te-

gemoet. ‘Ik ben optimistisch. Ik hoor mensen pra-

ten over dat de deur van de varkensstal open moet 

en dat de sector eerlijk is en niets te verbergen 

heeft. Die houding kan voor een omslag zorgen bij 

mensen die ver van de sector afstaan.’ 

  Désiree van den Brink 
(links vooraan) reikte de 
Wien van den Brink Prijs 
uit aan Betsy Rap. Op de 
achtergrond kijken toe, 
v.l.n.r.: Willem de Graaf, 
Johan Verbeek, Bennie 
van Til, Harry Maat en 
Jan van Heerikhuize. Niet 
aanwezig waren: Kees van 
de Burgt en Gerard van 
Esveld. Behalve Wien van 
den Brink, is ook Harry Pot 
inmiddels overleden.

Dijksma ligt bij veel varkenshouders onder vuur 
vanwege haar beleid. Desondanks schuwt zij de 
discussie niet in een bomvolle zaal met boeren.’ 

De oprichters van de NVV hebben tijdens het jubileumfeest van de NVV 
de Wien van den Brink Prijs gekregen. Het is voor het eerst dat deze prijs 
is uitgereikt.

De Wien van den Brink Prijs bestaat uit een beeld-

je, gemaakt door de Puttense kunstenaar Gerrit 

van Emous. De prijs is in het leven geroepen om 

de gedachtenis én het gedachtegoed van Wien 

van den Brink levend te houden binnen de NVV. 

De prijs is voor iemand, of een groep personen 

die zich hebben onderscheiden op het gebied van 

verbondenheid en saamhorigheid in de varkens-

houderij, met als doel een goede toekomst voor de 

boer en wordt vanaf nu elke twee jaar uitgereikt.

De jury vond unaniem dat de oprichters van de 

NVV, meer dan wie ook, aanspraak maakten op 

deze allereerste uitreiking. 

Désiree van den Brink, dochter van Wien, reikte 

het beeldje uit aan de oprichters. Namens hen nam 

Betsy Rap de prijs in ontvangst. Alle nog in leven 

zijnde oprichters kregen daarnaast een oorkonde 

en bloemen. 

Ingrid Jansen toont het kunstwerk dat  
behoort bij de Wien van den Brink Prijs
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NVV helpt tijdens Weekend van het Varken

Keukentafelgesprek met Varkens in Nood

Het Weekend van het Varken, dat op 13 en 14 september is gehouden  
bij 36 varkenshouders in Nederland, is een groot succes geworden.

NVV-voorzitter Ingrid Jansen, communicatieme-

dewerker Caroline van der Plas en regiovoorzitter 

Nico Kroes hielpen zaterdag 13 september op de 

boerderij van Klaas Damsteegt. Ingrid leidde be-

zoekers rond in de stal en beantwoordde vragen. 

Caroline nam enquêtes af bij bezoekers. 

Positief
‘Het is goed om te horen dat nagenoeg alle men-

sen positieve reacties gaven na het bezoek aan 

de varkensstallen’, zegt Van der Plas. ‘Een aan-

tal mensen zei voorafgaand aan hun bezoek met 

gemengde gevoelens naar de varkenshouderij te 

hebben gekeken. Bij al die mensen werd het beeld 

ná het bezoek aan het bedrijf van Klaas en Hetty 

bijgesteld.’ 

Reacties varieerden van: ‘De beelden van Wakker 

Dier kloppen helemaal niet’ en: ‘Wat ziet het er 

hier netjes uit’, tot: ‘Iedereen zou eens moeten 

gaan kijken bij een varkensbedrijf.’

Bezoekersaantal
De open dag bij Damsteegt trok circa 1.500 uit de 

regio. Hoeveel mensen precies het totale Week-

end van het Varken hebben bezocht, was bij het 

ter perse gaan van De Trog nog niet bekend. Maar 

op basis van schattingen wordt er vanuit gegaan 

dat het bezoekersaantal van 40.000, dat vorig jaar 

werd behaald, is overtroffen. Ook op andere plek-

ken in Nederland was er veel belangstelling voor 

het Weekend van het Varken, meldt organisator 

Stichting Varkens in Zicht.

Gewaardeerd
‘Wij hebben het enorm gewaardeerd dat de NVV 

zich bij ons heeft ingezet om een handje mee te 

helpen’, zeiden Klaas en Hetty Damsteegt, zelf lid 

van LTO Noord, na afloop. ‘Een compliment aan 

de NVV: Ingrid, Caroline, en Nico. Top dat jullie 

er waren!’ 

Damsteegt was tevens blij verrast met de enorme 

toeloop van burgers tijdens zijn open dag.

Alle foto’s van het Weekend van het Varken bij 

Klaas Damsteegt zijn te bekijken op onze Face-

book-pagina: www.facebook.com/nederlandse-

vakbondvarkenshouders. 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Theo Duteweerd hebben vo-
rige week een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’ gehad met Varkens in Nood.

Varkens in Nood is een organisatie die het welzijn 

van varkens in Nederland probeert te verbeteren. Bij 

het grote publiek staat de organisatie bekend door 

haar acties zoals de tentoonstelling ‘Het Vergeten 

Dier’, die nu bijvoorbeeld in Den Haag is te zien.

Voor de zomer reageerde biologisch scharrelvar-

kenshoudster Diana Saaman uit Wehl in een blog 

op de website van Varkens in Nood op de verkiezing 

van Ingrid Jansen als voorzitter van de NVV.

Met name het betoog van Ingrid Jansen om als 

varkenshouderij de staldeuren ‘wagenwijd open’ te 

zetten, triggerde Saaman. ‘De staldeuren open. Ein-

delijk gaan al die opgesloten varkens naar buiten. 

Eindelijk krijgen zij ruimte om van alles buiten te 

ondernemen: frisse lucht inademen, wroeten en van 

mijn part door de sneeuw lopen. Die ruimte voor 

de varkens om dat te kunnen ondernemen is een 

speerpunt van Ingrid Jansen. Staldeuren open! Cha-

peau!’, schreef zij destijds in haar weblog.

Vervolgens nodigde zij Ingrid uit om haar bedrijf 

te bezoeken. ‘Natuurlijk ben ik daar op in gegaan’, 

zegt Jansen. ‘Als NVV willen wij graag de dialoog 

bevorderen. Met burgers, maar ook met organisa-

ties als Varkens in Nood. Wij hebben niets te ver-

bergen. ’Het ‘keukentafelgesprek’ is goed verlopen, 

vindt ook Theo Duteweerd. ‘We hebben onder meer 

gesproken over idealisme versus realisme. Som-

mige zaken die Varkens in Nood snel geregeld wil 

zien, zijn zo simpel niet.’ Ingrid Jansen legde Diana 

Saaman en Madeleine Looijen, die namens Varkens 

in Nood aan tafel zat, uit wat de plannen van de 

NVV voor de nabije toekomst zijn. Volgens Dute-

weerd staat Varkens in Nood wel open voor meer 

gesprekken met de NVV. ‘Dit gesprek krijgt zeker 

een vervolg’, aldus de vicevoorzitter. 

V.l.n.r.: Caroline van der Plas, Hetty Damsteegt, Klaas 
Damsteegt en Ingrid Jansen na afloop van de open dag

Kinderen konden door de ramen goed  
zien hoe Damsteegt zijn varkens houdt

Voor de kinderen waren er ook  
een trampoline en een springkussen
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Vragen aan Dijksma

Lessen trekken 
uit furazolidon aff aire

Kort
nieuws

  Rooijakkers weg
Maarten Rooijakkers treedt per direct terug 

als voorzitter van de vakgroep Varkenshou-

derij van LTO Nederland. Hij blijft actief in het 

ZLTO werkgebied en de ZLTO vakgroep var-

kenshouderij. Hij zal zich echter gaan concen-

treren op ketensamenwerking, ondersteunen 

van varkenshouders in hun ondernemerschap 

en zich focussen op zijn eigen bedrijf.

  Dijksma tegen verbod
Staatssecretaris Sharon Dijksma is tegen een 

verbod op uitbreiding van varkens- en pluim-

veebedrijven binnen 250 meter van woonker-

nen. De SP wilde zo’n verbod. Dijksma vindt 

een dergelijk afstandscriterium wetenschap-

pelijk ongefundeerd. Zij zag ook weinig in 

een PvdA-voorstel om de stoppersregeling 

eerder te laten ingaan dan 2020. Wel zegt zij 

een versnelling bij de agrarische organisaties 

aan te willen kaarten. Eerder maakt de Raad 

van State al gehakt van de afstandsnorm en 

sommeerde de gemeente Bernheze deze te 

schrappen uit het bestemmingsplan.

  Voorstel afgeschoten
Provincies vinden het voorstel van staatsse-

cretaris Dijksma tot aanpassing van de Wet 

Dieren onuitvoerbaar. De provincies noemen 

Dijksma’s voorstel ‘geen goed doordacht 

plan’. Zij vrezen snelheid van wetgeving ten 

koste van de uitvoerbaarheid en handhaaf-

baarheid van de wet. De provincies pleiten 

voor intrekking van het wetsvoorstel of een 

grondige herziening.

  Ier op EU Landbouw
De Ier Phil Hogan is de opvolger van de Roe-

meense Eurocommissaris voor landbouw 

Dacian Ciolos. Hogan was tot vorige maand 

minister van Milieu in Ierland. Zijn uitverkie-

zing zou gunstig zijn voor Nederland; net als 

in ons land is de Ierse landbouw exportge-

richt en wars van overheidsbemoeienis. De 

verwachting is dat Hogan deze waarden ook 

nastreeft. Daarmee zou hij een volstrekt an-

der beleid voeren dan Ciolos.

Meer sectornieuws op

www.nvv.nl/nvv-nieuws-de-sector

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) moet meer com-
municeren en transparanter opereren wanneer er een calamiteit is, zoals 
deze zomer tijdens de furazolidon-affaire.

De betrokken ondernemers moeten bij crises als 

deze beter op de hoogte worden gehouden van de 

ernst van de zaak en wat er speelt. Dit kwam naar 

voren tijdens een ledenbijeenkomst over furazoli-

don, die de NVV en LTO op 1 augustus hielden in 

het Achterhoekse Heelweg.

De varkenshouders was het lange tijd niet duide-

lijk waarom hun bedrijf op slot werd gezet en wat 

er precies aan de hand was. Daarnaast waren zij 

niet op de hoogte van de werkwijze en procedures 

die de NVWA in dit soort situaties volgt.

Vooral de onzekerheid die de blokkade van bedrij-

ven met zich meebracht, speelde de betrokkenen 

fl ink parten. NVV en LTO hebben afgesproken dat 

binnenkort een evaluatie volgt met de NVWA. 

Hierbij zal ook de kritiek van de varkenshouders 

over het gebrek aan communicatie en transparan-

tie worden meegenomen. 

LTO en NVV hebben advocaat Paul Mazel van Trip 

Advocaten aangetrokken voor de juridische afwik-

keling van de furazolidon affaire. Doel van NVV en 

LTO is om in gezamenlijk overleg met de betrokken 

voerfi rma de geleden schade goed af te wikkelen. 

Een deel van de betrokkenen heeft zich al gemeld 

voor een gezamenlijk traject.

‘De hele affaire heeft een zware wissel getrokken 

op de varkenshouderijgezinnen achter de getrof-

fen bedrijven. We moeten lessen trekken uit wat er 

is gebeurd. En zorgen dat er in de toekomst beter 

wordt gecommuniceerd’, aldus NVV en LTO. 

Carolien Hendrikx uit Lottum, Karel Meulenmeesters uit Venhorst, Erwin 
ten Have uit Zieuwent, Elly van de Lagemaat uit Voorthuizen en Thijs 
Mooren uit Rijpwetering mochten tijdens het jubileumfeest van de NVV 
persoonlijk hun vraag aan staatssecretaris Dijksma stellen.

De antwoorden die zij tijdens die avond gaf én de 

antwoorden op de vragen van de andere NVV-

leden die een vraag voor Dijksma instuurden, 

worden in de volgende editie van De Trog gepu-

bliceerd. Dit is overigens wel afhankelijk van het 

tijdstip waarop wij de antwoorden van Dijksma te-

rugkrijgen. De antwoorden komen te zijner tijd in 

ieder geval op onze website www.nvv.nl. Wij hou-

den u daarvan via onze Nieuwsfl its op de hoogte.

Alle vragen zijn inmiddels aan staatssecretaris 

Dijksma gestuurd. 

Foto: ASG
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WWW.DEHEUSROMELKO.NL

Premium
wanneer 
het moet

Gangbaar
zodra

het kan

Met de introductie van Romelko premium biggenvoeders kunnen 
wĳ  u nu gedurende de gehele biggen opfok optimaal bedienen. Met 
hoogwaardig premium voer voor de eerste kwetsbare weken van de 
big, maar ook met goedkoper, gangbaar mengvoer zodra de groei 
en conditie van de big dat toelaat. Zo helpen we u direct aan een 
hoger rendement. NIEUWSGIERIG? NEEM CONTACT OP MET EEN VAN ONZE 
SPECIALISTEN VIA 0318-675 430,  OF KĲ K OP WWW.DEHEUSROMELKO.NL

Nieuw! Romelko biggenvoer
Hét premium biggenvoer van De Heus

dhv14029_intro_piglet_life_advertentie_vakbladen_186x132.indd   1 26-03-14   12:50

Wij bedanken al  
onze leden, donateurs  
en sponsoren voor een  
geweldig jubileumfeest!
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NVV reactie op ‘superzeug’ Wakker Dier

NVV rechtszaak tegen BZV

‘De Nederlandse varkenshouderij streeft juist naar méér bigoverleving en 
minder biggensterfte. Dit doen wij door de fokkerij te verbeteren en níet 
met hulpmiddelen als couveuses en of kunstmelk.’

Zo reageerde portefeuillehouder Diergezondheid, 

Gert van Beek van de NVV eind augustus op de 

nieuwste anti-veehouderijactie van Wakker Dier. 

Wakker Dier stelt dat de varkenshouderij bewust 

doorfokt op ‘superzeugen’ die steeds meer biggen 

krijgen. Daardoor zou het aantal biggen dat in de 

eerste weken van hun leven sterft, volgens Wakker 

Dier, in 2013 tot recordhoogte zijn gestegen. 

Ook suggereert de dierenrechtenorganisatie dat 

biggen massaal met allerlei kunstmatige ingrepen 

in leven worden gehouden. 

De NVV vindt het jammer dat Wakker Dier voor 

de bühne doet voorkomen of de varkenshouderij 

geen oog heeft voor biggensterfte en maar rück-

sichtlos blijft doorfokken, zonder te letten op het 

welzijn van de zeug en haar biggen. ‘Dat is natuur-

lijk onzin’, stelde Van Beek in diverse landelijke, 

regionale en agrarische media. ‘Voor ons staat 

voorop dat de zeug haar eigen biggen kan groot-

brengen. Alleen in gevallen waar dit écht niet lukt, 

wordt de opfok ondersteund met een pleegmoe-

der, kunstmelk of aangepast voer. Dit gebeurt dus 

niet standaard op alle bedrijven’, aldus het NVV-

bestuurslid.

Miljoenen
De Nederlandse fokkerij heeft 

al jaren in het fokdoel opge-

nomen dat elke big die erbij 

komt, ook bij de eigen moeder 

moet worden grootgebracht. 

Hier worden volgens Van Beek 

in Nederland miljoenen in ge-

investeerd. 

De NVV is een juridische procedure gestart tegen de Brabantse Zorgvul-
digheidsscore Veehouderij (BZV). 

Inzet is een financiële vergoeding voor de extra 

investeringen en meerkosten die varkenshouders 

moeten maken om aan de Brabantse Zorgvuldig-

heidsscore Veehouderij (BZV) te voldoen. Bovendien 

is een aantal van de gestelde regels onrechtmatig.

Wanneer de provincie Noord-Brabant (of de su-

permarkten die het Verbond van Den Bosch mee 

ondertekenden) de vergoedingen voor investerin-

gen en meerkosten niet toezeggen, eist de NVV bij 

de rechter dat de onderdelen van de Verordening 

Ruimte 2014 (VR2014) die betrekking hebben op 

de hoogproductieve veehouderij (waaronder de 

BZV) geheel of gedeeltelijk onverbindend worden 

verklaard.

De regels leiden tot hogere kosten, die met het 

huidige systeem volledig bij de veehouders worden 

neergelegd. De concurrentiepositie van de Bra-

bantse varkenshouders wordt daarmee bovendien 

ernstig verzwakt.

Afspraken
De afspraken die zijn gemaakt binnen het Verbond 

van Den Bosch (“verduurzaming van de veehou-

derij is een verantwoordelijkheid van álle partijen, 

met de retail als koploper”) worden in de BZV niet 

nagekomen, stelt de NVV. 

‘De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 

legt enkel bovenwettelijke eisen op aan de primaire 

producent (de veehouder), zonder dat daar een ver-

goeding van de meerkosten tegenover staat. Dit is 

compleet tegen de gemaakte afspraken in’, zegt se-

cretaris Frank Donkers van de NVV. De Nederlandse 

wet- en regelgeving is bovendien al veel strenger 

dan de Europese normen.

Regels
Daarnaast zijn de regels in de VR2014 volgens Don-

kers niet allemaal ruimtelijk relevant en is een aan-

tal eisen in de BZV uitputtend geregeld in hogere 

regelgeving.

De NVV ziet daarnaast ook een gevaar in de toe-

komstige ontwikkeling van de BZV. De BZV is na-

melijk een instrument dat gedurende de komende 

jaren opnieuw aangepast gaat worden, met als 

logisch gevolg het opnieuw doorvoeren van aan-

passingen in de bedrijfsvoering, welke andermaal 

(hoge) kosten met zich mee zullen brengen voor de 

veehouders. Sterker nog, de provincie Noord-Bra-

bant ís momenteel zelfs al bezig met een volgende 

versie van de BZV. 

Groot belang
De door de NVV gestarte procedure is ook van groot 

belang voor varkenshouders buiten Noord-Brabant 

omdat andere provincies de ontwikkelingen in Bra-

bant nauwgezet volgen. Zij willen de Brabantse re-

gelgeving namelijk mogelijk ook implementeren. 

In februari voerde de NVV al actie bij het Provinciehuis 

in Den Bosch tegen de vaststelling van de BZV. 

Gert van BeekFoto: NVV
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Spetterend Jubileumfeest NVV 20 jaar 
Ruim 450 leden, donateurs, sponsors, pers en geno-
digden kwamen af op het jubileumfeest ter ere van 
het 20-jarig bestaan van de NVV. Nog nooit werd een 
jubileumbijeenkomst zo druk bezocht. 

Na het offi ciële programma, waarover elders in De Trog meer, was het tijd om 

bij te praten en te netwerken tijdens de borrel en het buffet. Oude herinnerin-

gen werden opgehaald en nieuwe contacten werden opgedaan. 

Op deze pagina’s een foto-impressie. Alle foto’s zijn te vinden op onze Face-

bookpagina: www.facebook.com/nederlandsevakbondvarkenshouders.bookpagina: www.facebook.com/nederlandsevakbondvarkenshouders.

In de pauze werden de leden getrakteerd 

op friet. Pieter Bouw, Wilma van Beek en 

dochter Rianne van Beek laten het zich 

goed smaken

Oud NVV-voorzitter Willie van 

Gemert praat bij met regiovoorzit-

ter Dick Bunskoek van Noord-

Nederland. 

De zaal zat tijdens het jubileumfeest bomvol. Op de voorgrond enkele oprichters van de NVV en oud-voorzitter Wyno Zwanenburg.
De NVV laat nooit een spreker vertrekken 

zónder varkensvleespakket. Oók staats-

secretaris Sharon Dijksma niet

Carolien Hendrikx uit Lottum was een van de leden die een vraag mocht stellen aan staatssecretaris Dijksma. Zij vroeg aan Dijksma meer onder-nemersruimte om de koppositie als 
varkenshouderij te kunnen behouden. 

Foto’s: NVV



Avondvoorzitter Johnny Hogenkamp kijkt 

toe hoe Désiree van den Brink, dochter van 

oprichter Wien de winnaars bekend maakt 

van de Wien van den Brink Prijs

Een prachtige en ontroerende foto. Mede-

oprichter Willem de Graaf en Ingrid Jansen 

kunnen het uitstekend met elkaar vinden

Andries en Janny van den Bogert uit Hedel (achter) zochten een tafeltje op met de fa-milie Van der Zwaluw uit Beneden-Leeuwen

Regiovoorzitter Willy Wolfkamp 

en DB-lid Paul Wouters 

Oud-voorzitter Bennie van Til (midden) genoot 

ook van de avond en het weerzien met vele 

bekenden. Op de voorgrond Jan Verbeek.
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Informatieavonden POV van start

Vragen van varkenshouders over de POV

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is maandag 15 sep-
tember begonnen met een tournee door Nederland om varkenshouders te 
informeren over de POV en zich te laten inschrijven. 

De eerste avond had plaats in het Van der Valk Ho-

tel in het Groningse Zuidbroek. Enkele tientallen 

varkenshouders uit Noord-Nederland kwamen op 

de avond af. POV-voorzitter Ingrid Jansen en be-

stuursleden Theo Duteweerd en Eric Douma waren 

aanwezig om de vragen van de varkenshouders te 

beantwoorden. 

POV-voorzitter Ingrid Jansen benadrukte opnieuw 

het grote belang van de POV voor varkenshouders. 

‘Het is voor het eerst in de geschiedenis dat var-

kenshouders één blok kunnen vormen en regisseur 

kunnen worden in de keten. Een POV met 100 

procent van de varkenshouders als lid, zorgt voor 

een sterkere positie. De POV is immers van en vóór 

varkenshouders.’

Met de POV staan de varkenshouders volgens 

Jansen gezamenlijk aan het roer voor een sterkere 

positie in de keten. ‘Na het opheffen van de pro-

ductschappen, per 1 januari 2015, is het voor var-

kenshouders belangrijk dat een aantal belangrijke 

zaken, zoals diergezondheid, onderzoek en inno-

vatie, sectorcommunicatie en -pr en voedselveilig-

heid, collectief en effi ciënt geregeld blijven. Met 

de POV kan dat.’

Om als POV-collectief zaken te kunnen regelen 

zijn zogenaamde Algemeen Verbindend Verkla-

ringen (AVV’s) nodig, legt Jansen uit. ‘Deze AVV’s 

kunnen door de minister alleen maar toegekend 

worden indien de POV minimaal 50 procent van de 

varkenshouders en twee derde van de productie 

vertegenwoordigt. Met andere woorden: Iedere 

varkenshouder telt.’

Kan de periferie ook lid worden?
Nee, de POV is voor, door en van 

varkenshouders.

Moeten varkenshouders zélf 
taken uitvoeren?
De leden bepalen welke taken uitgevoerd gaan 

worden. Deze zullen dan worden uitgevoerd 

door externe, specialistische, effi ciënte dien-

sten en bedrijven.

Wat wordt bedoeld met 
marktkracht?
Door zich te verenigen in de POV vormen 

varkenshouders één blok. Zij krijgen daarmee 

de regie in de keten. Tot nu toe zijn varkens-

houders alleen een schakel in de keten. Door 

regisseur te zijn, creëer je marktkracht. Dit 

komt de inkomenspositie van de varkenshou-

der ten goede.

Is lidmaatschap van de NVV nog 
nodig als er een POV is?
Voor dit moment is het belangrijk dat er een 

POV van de grond komt. De NVV laat nog 

dagelijks zien van groot belang te zijn voor een 

goede belangenbehartiging in de varkenshou-

derij.

Hoeveel procent van de varkens-
houders is lid van NVV en LTO?
Zo’n 80 procent van de varkenshouders is lid 

van één van beide partijen.

Hebben niet-leden ook 
profi jt van de POV?
Het gaat erom dat de hele sector samen als 

één collectief opereert. De AVV’s zijn nodig 

om ook niet-leden verplicht te stellen bepaalde 

zaken mee te fi nancieren. Doel van de POV is 

dat 100 procent lid wordt. 

Hoe ziet de praktische 
uitvoering van de POV eruit?
Er moet één werkorganisatie komen (zo klein 

en plat mogelijk). Belangrijk is dat die zo goed-

koop en zo effi ciënt mogelijk werkt. Verder is 

de POV een onafhankelijk orgaan en kan er 

een duidelijk kostenoverzicht gepresenteerd 

worden naar de leden. 

Is er startkapitaal aanwezig?
Er is subsidie aangevraagd voor het opstarten 

van een POV en die is verleend. 

Hoe onafhankelijk is de POV? 
Aangezien er NVV- en LTO-be-
stuurders in het bestuur zitten.
Besluiten van de POV worden niet door het be-

stuur, maar door de leden bepaald. Dit gebeurt 

via de Algemene Ledenvergadering. 

Zit er een risico aan 
deelname aan de POV?
Nee.

De data van alle informatieavonden en het 

aanmeldingsformulier staan tevens vermeld op 

de website www.producentenorganisatievar-

kenshouderij.nl 

Tijdens het jubileumfeest van de NVV kwamen de 
inschrijvingen voor de POV al goed op gang.
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‘Praat niet óver maar mét ons’

Inzet NVV in Tweede Kamer

NVV-voorzitter Ingrid Jansen wil dat verschillende netwerken in Neder-
land en in de regio’s veel meer praten mét de varkenssector in plaats van 
óver de sector.

Dat schrijft zij in een column op de website van-

Netwerk De Peelhorst. In het gebied de Peelhorst 

werken diverse partijen aan de vernieuwing van 

de veehouderij. ‘De afgelopen maanden heb ik in 

verschillende netwerken, die als doel hebben om 

de veehouderij verder te verduurzamen, presenta-

ties mogen geven over de toekomstplannen van de 

varkenshouderij’, schrijft Jansen in haar column.

‘Aan deze tafels zitten vooral partijen verderop in 

de keten; nationale, provinciale en gemeentelijke 

overheden en maatschappelijke organisaties. Het 

is mij opgevallen dat bij veel van deze netwerken 

de primaire sector niet vertegenwoordigd is.’ 

De aanwezigheid van de sector is volgens haar 

echter essentieel, aangezien het de veehouderij 

zélf is die een verduurzamingsslag moet maken. 

‘Draagvlak voor beleid om hiertoe te komen is cru-

ciaal om het proces succesvol te laten zijn.’

De netwerken hebben volgens Jansen veelal tot 

doel om aan een toonaangevende Nederlandse 

veehouderij te werken met behoud van concurren-

tiekracht en met respect voor mens, dier en milieu. 

‘Deze doelstellingen onderschrijft de primaire 

sector ook. Daarom heeft de varkensvleesketen 

(NVV, LTO en COV) zelf het heft in handen geno-

men en het Recept voor Duurzaam Varkensvlees 

geschreven. In het recept hebben wij de ambitie 

uitgesproken dat wij vóór 2020 wereldwijd koplo-

per willen zijn in duurzaamheid.’

De visie is uitgewerkt aan de hand van vier the-

ma’s: Markt & Consument, Gezond & Transparant, 

Maatschappij & Omgeving en Varken & Kringloop. 

De uitdagingen die NVV, LTO en COV hebben neer-

gelegd in het Recept worden momenteel uitge-

werkt in actieplannen en een realistisch tijdspad. 

‘Beide moeten leiden tot een ambitieuze uitvoe-

ringsagenda. Alle relevante partijen uit het veld 

(lees: andere schakels uit de keten, overheden en 

maatschappelijke organisaties) zijn uitgenodigd 

om deze uitvoeringsagenda mee op te stellen’, 

roept Jansen andere partijen op ook mee te helpen 

aan een duurzame varkenshouderij.

De themagroepen zijn met de betrokken partijen 

inmiddels volop aan de slag. ‘De varkenshouderij-

sector is er namelijk van overtuigd dat we sámen 

meer kunnen dan alleen. Ik daag de netwerken 

dan ook uit om in plaats van óver de sector te 

praten sámen met de sector de handschoen op te 

pakken en de varkenshouderij verder te verduurza-

men. Zodat de verhouding tussen boer en burger 

zal verbeteren.’ 

Afgelopen weken heeft de NVV zich ingezet op diverse belangrijke dos-
siers. Hieronder een overzicht, plus de inbreng van de NVV in de Tweede 
Kamer en richting politiek Den Haag.

Rusland boycot
Inzet NVV: De NVV heeft gevraagd om financiële 

ondersteuning en wil inzet van het kabinet om te 

bevorderen dat er nieuwe afzetmarkten kunnen 

worden aangeboord. Dijksma kondigde diezelfde 

week aan dat varkenshouders geen compensatie 

krijgen van de EU voor de schade vanwege de Rus-

sische boycot. 

Vervolgactie: NVV en LTO hebben een gesprek 

hierover aangevraagd bij de staatssecretaris.

AO Dierenwelzijn - vierdagen-eis
Begin deze maand was het Algemeen Overleg 

(AO) Dierenwelzijn in de Tweede Kamer.

Inzet NVV: Ontheffing voor onderzoek naar de 

vierdagen-eis voor groepshuisvesting van zeugen.

Resultaat: Deze ontheffing is door Dijksma voor 

drie praktijkbedrijven verleend. Andere bedrijven 

kunnen zich bij het ministerie van EZ melden.

Vervolgactie: De NVV benut de komende pe-

riode al haar mogelijkheden en contacten en zet 

alle instrumenten in om de vierdagen-eis van tafel 

te krijgen.

Debat Intensieve Veehouderij 
Tijdens het debat Intensieve Veehouderij begin 

deze maand, was het belangrijkste onderwerp 

voor onze sector, de Wet dieraantallen en volks-

gezondheid

Inzet NVV: De NVV neemt afstand van dit wetsvoor-

stel. De varkenshouderij heeft al te maken met vol-

doende wetten en regels, zowel nationaal als op pro-

vinciaal niveau op het gebied van bijvoorbeeld geur 

en ammoniak. De NVV benadrukt ook dat er geen 

wetenschappelijke basis is die aantoont dat er een 

relatie is tussen dieraantallen en volksgezondheid. 

Vervolgactie: De NVV heeft Den Haag gevraagd 

om ruimte om het Recept voor Duurzaam Varkens-

vlees verder in te vullen. 

(De bijbehorende brieven aan de Tweede Kamer 

en het Ministerie van Economische zaken zijn te 

lezen en te downloaden via onze website: 

www.nvv.nl/nieuws/show?news_id=233) 

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er een  

relatie is tussen dieraantallen en volksgezondheid.

Foto: NVV



Wij doen dat gewoon zélf
Najaar 2014

22-09-2014: 20.00-22.30 uur

Informatieavond POV

De Radstake-Heelweg, Twenteroute 8 

te Heelweg

29-09-2014: 20.00-22.30 uur

Informatieavond POV

La Place, Mastendreef 85 te Bergen op zoom

30-09-2014: 12.00-16.30 uur

Ondernemersdag Vleesvarkens 

AgruniekRijnvallei

Van der Valk Hotel, Amsterdamseweg 505 

te Arnhem

02-10-2014: 20.00-22.30 uur

Informatieavond POV

Baexheimerhof, Kerkstraat 1A te Baexem

06-10-2014: 20.00-22.30 uur

Informatieavond POV

Hotel De Druiventros, Bosscheweg 11 

te Berkel-Enschot

07-10-2014: 13.00-21.30 uur

Ondernemen in de varkenshouderij

Met o.a. NVV-voorzitter Ingrid Jansen aan 

de discussietafel met gespreksleider Felix 

Rottenberg, Burgers Zoo te Arnhem

08-10-2014: 19.00-22.00 uur

Pig Business thema-avond ‘Voeding’

Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen

Kijk voor meer agendatips op 

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 

Johnny Hogenkamp, die optrad als avondvoorzitter bij ons jubileumfeest op 
10 september, raakte mij op deze avond met één bepaalde opmerking. In zijn 
dankwoord zei hij: ‘Andere organisaties huren een evenementenbureau in om 
zo’n feest te organiseren. Bij de NVV doen ze dat gewoon zelf.’

Inderdaad. Klopt helemaal. Al realiseerde ik 

mij dit, tot het moment dat Johnny dit zei, 

helemaal niet zo. Zelfwerkzaamheid en zelf-

redzaamheid is bij de NVV namelijk heel nor-

maal. Bij de NVV doen we alles gewoon zelf. 

Ik ben dan wel geen varkenshouder, maar het 

maakt mij op dat moment wel extra trots bij 

een organisatie als de NVV te horen. Dage-

lijks maak ik van nabij mee hoeveel inzet en 

gedrevenheid er bij deze organisatie, de be-

stuursleden, medewerkers én leden heerst. 

De basis daarvoor is 20 jaar geleden natuur-

lijk gelegd door onze oprichters, die tijdens 

het jubileumfeest volledig terecht werden 

beloond met de Wien van den Brink Prijs. De 

spirit van toen is nooit verdwenen.

Vijf bestuursleden, zes kantoormedewerkers, 

elf regiovoorzitters en een grote betrokken 

achterban werken dagelijks keihard aan het 

belang van de (leden-)varkenshouders in Ne-

derland. Niet altijd zichtbaar voor iedereen, 

maar u mag mij geloven als ik zeg dat ons 

werk niet stopt als de klok vijf uur slaat. 

Met deze spirit, inzet, gedrevenheid en be-

trokkenheid gaan wij het Nederlandse varken 

weer – letterlijk – een plek op de kaart ge-

ven. Ik ben ervan overtuigd dat de ambitie, 

zoals verwoord in onze toekomstvisie 2014 

– 2020 gaat lukken. Over vier jaar, en liefst 

nog eerder, zegt Nederland: ‘Varkens horen 

bij Nederland’.

En dit gaan wij waarmaken met jullie, de le-

den van de NVV. De positiviteit die tijdens de 

jubileumbijeenkomst werd uitgestort over de 

zaal is merkbaar overgeslagen. De varkens-

houders geloven erin en gaan ervoor. De reac-

ties op de toekomstvisie en de fi lm ‘Varkens 

horen bij Nederland’, na afl oop van het feest 

en in de dagen erna waren overweldigend. 

Voelbaar is hoe de NVV-leden er voor willen 

gaan. Daarbij uitgaand van eigen kracht.

De NVV heeft geen gelikte fi guren nodig voor 

een promotiecampagne, de NVV ís de promo-

tiecampagne voor ons varken. Of zoals Joh-

nny al zei: Bij de NVV doen we dat gewoon 

zelf. 

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie, PR en Beleid

c.vanderplas@nvv.nl 

          @Lientje1967
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e-mail: noordnederland@nvv.nl

 regio Salland:
Willy Wolfkamp, Haarle
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e-mail: salland@nvv.nl
twitter: @Willywolfkamp

 regio Twente: 
Jan Doeschot, Ambt Delden
tel/fax: 06-25256739/--
e-mail: twente@nvv.nl

 regio Achterhoek: 
Erwin ten Have, Ziewent
tel/fax: 06-22273006/0544-352513
e-mail: achterhoek@nvv.nl

 regio Veluwe: 
Pieter Bouw, Voorthuizen
tel/fax: 0342-472528/0342-472583
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: 
Nico Kroes, Alphen a/d Rijn
tel/fax:0172-433323/0172-436502
e-mail: westnederland@nvv.nl

 regio West-Brabant: 
Frank van der Burg, Alphen (NB) 
tel/fax: 013-5083427/013-5081364 
e-mail: westbrabant@nvv.nl
twitter: @Hoeve_Burglust

 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
twitter: @FransvanHeertum

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

Verspreid film ‘Varkens horen bij Nederland’

25 september 2014, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

8 oktober 2014, 20:00 uur, ledenvergadering Regio Achterhoek, Café Restaurant Mentink te Ruurlo

30 oktober, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren 

27 november, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

11 december, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

  Geurts Mengvoeders BV te Nistelrode

 Nijsen/Granico Mengvoeders BV te Veulen

 DuynieBeuker te Alphen a/d Rijn

 Pigture Group BV te Vught

 Nysing advocaten-notarissen te Apeldoorn

De film ‘Varkens horen bij Nederland’ is op YouTube al bijna 10.000 keer bekeken. De NVV liet de film deze 

zomer maken en is onderdeel van ons offensief voor het Nederlandse varken. 

De NVV roept alle leden, donateurs en sponsors op deze film te verspreiden onder familie- vrienden-, ken-

nissen- of klantenkring. Ook kunt u de film op uw eigen website zetten. 

De film is te downloaden via www.nvv.nl of via YouTube: www.youtube.com/watch?v=0NF7tdAejSY. Wij 

kunnen, indien gewenst, de film ook separaat aan uw e-mailen. Voor meer informatie: info@nvv.nl of 

(0314) 418 478. 

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

Foto: Fotografie Jeanette




