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Franca Damen. Foto: Linssen Advocaten

Hoe verwacht u dat de  
vergunningverlening gaat lopen?
‘Ik vraag mij af of de PAS daadwerkelijk de vergun-

ningverlening vlot zal trekken, zoals dat door de 

overheid is beoogd. Ook bij voldoende ontwikke-

lingsruimte, is de overheid niet verplicht deze ook 

toe te delen. De meeste provincies hebben onder 

andere bepaald dat er gedurende de eerste periode 

van de PAS (6 jaar) per bedrijf maximaal 3,0 mol 

kan worden toegedeeld. Noord-Brabant heeft ech-

ter bepaald dat in bepaalde gebieden aan een acti-

viteit maximaal 0,05 mol kan worden toegedeeld. 

Limburg heeft bijvoorbeeld bepaald dat er géén ont-

wikkelingsruimte wordt toegedeeld aan in Limburg 

gelegen interimmers.’

Wat zijn de gevolgen van de extra eisen 
die provincies stellen?
‘Met name dat er een maximale hoeveelheid aan 

ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld. Een 

uitbreiding of wijziging kan in die gevallen alleen 

worden gerealiseerd als er geen toename van stik-

stofdepositie plaatsvindt (of in Brabant maximaal 

0,05 mol).’

Hoe moeten ondernemers  
daarmee omgaan?
‘Voor sommige veehouders kan dit mogelijk zijn 

door intern salderen en/of door het treffen van voer- 

en managementmaatregelen die zijn erkend in bij-

lage 2 bij de Regeling ammoniak en veehouderij. Als 

dit niet mogelijk is, maar de varkenshouder wil wel 

uitbreiden of wijzigen, zou tegen een weigerings-

besluit op grond van de Nb-wet bezwaar kunnen 

worden gemaakt. Daarin kan worden aangegeven 

dat de provinciale beleidsregels onevenredig belem-

merend werken.’

Heeft u nog bepaalde aandachtspunten 
of adviezen voor ondernemers?
‘Er bestaat een mogelijkheid om zonder Nb-vergun-

ning uit te breiden of te wijzigen. Dat is bijvoorbeeld 

het geval wanneer de uitbreiding of wijziging leidt 

tot een stikstofdepositie van minder dan 1,0 mol/ha/

jaar. In die situaties kan in beginsel worden volstaan 

met een melding en is algemene depositieruimte 

beschikbaar. Dit is andere ruimte dan de ontwikke-

lingsruimte die door provincies kan worden toege-

deeld in vergunningen. Eenvoudig gezegd, de depo-

sitieruimte is beschikbaar voor activiteiten onder de 

grenswaarde van 1,0 mol en de ontwikkelingsruimte 

is beschikbaar voor activiteiten boven de 1,0 mol. 

Omdat de depositieruimte voor activiteiten onder de 

grenswaarde op kan raken, kan het verstandig zijn 

om snel een melding te doen. Daarbij is echter wel 

van belang dat de uitbreiding of wijziging waarvoor 

een melding wordt gedaan, binnen de wettelijke ter-

mijn wordt gerealiseerd. Anders is er sprake van een 

strafrechtelijke overtreding. Het is altijd van belang 

om voor de eigen situatie advies te vragen over wat 

van toepassing is.’ 

Lees het hele artikel op www.nvv.nl/nvv-nieuws 

Op 1 juli is de Programmatische 
Aanpak Stikstof in werking ge-
treden. Aan advocate Agrarisch 
Recht, Franca Damen van Linssen 
Advocaten in Tilburg stelden wij 
vier belangrijke vragen.



‘@NVVnieuws @Helma
Lodders wederom een goed 

initiatief van jullie! Wat 
een goede benaming #ver
kenburger  ga zo door! :)’

Advocaat agrarisch recht Franca  

Damen (@FrancaDamen)

‘Lijkt me heerlijk zo’n 
#verkenburger! Eerlijk 
vlees van Nederlandse 

bodem. Succes, nu  
alleen nog bbq weer!’ 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders  

(@NVPNieuws) 

‘Mooi, waar 
kan ik ze  

bestellen?’
‘Boerkebrabant’ reageert op 

de website van Boerderij.nl 

op de NVV Verken-burger. 

‘NVV presenteert de 
Verkenburger. Is mooie 
naam en woordspeling. 

Food for thought let
terlijk en figuurlijk’
Communicatiebureau voor agrosector  

Ruemours van ex-woordvoerder van Vion 

Marc van der Lee (@Ruemour_tweets)

De laatste tijd verschijnen er (in de media) geen 

rooskleurige berichten over de varkenshouderij.  

Meer dan helft van de varkenshouders zou willen 

stoppen bij een warme sanering.

Fors dalende prijzen van vleesvarkens en biggen, 

meer zeugenhouders die failliet gaan als gevolg 

van lage opbrengstprijzen en hoge kosten voor 

mest en huisvesting.

Binnen het bestuur van de NVV worden, als 

gevolg hiervan, stevige discussies gevoerd. Bij-

voorbeeld over welke acties moeten worden 

ondernomen om de prijzen beter te krijgen. De 

eerste stap richting een betere positie voor de 

varkenshouder, was de oprichting van de POV. 

De POV is inmiddels in volle vaart aan de slag om 

het marktkrachtprogramma uit te voeren. 

De NVV steekt vooral energie in het voorkomen 

van regels, het schrappen van regels en regels 

beter werkbaar te maken. Zodat de (financiële) 

omstandigheden waarbinnen de varkenshouder 

moet produceren, verbeterd wordt. Vanuit de 

POV wordt een aanzet gegeven om een betere 

(markt)positie in te nemen. Voor sommigen zal 

het echter helaas te laat zijn. 

Waar ik mij de laatste tijd steeds meer van 

bewust ben geraakt, is dat we de sociale dimen-

sie niet moeten vergeten. Vaak gaan achter der-

gelijke berichtgeving, menselijke drama’s schuil. 

Recent heb ik met een aantal varkenshouders 

gesproken, dat hier ook daadwerkelijk mee te 

maken heeft. Varkenshouders die ogenschijn-

lijk het goed voor elkaar hadden, maar moesten 

stoppen omdat ze het (financieel) niet meer kon-

den bolwerken.

Dat maakt mij soms triest, maar ook strijdbaar. 

Strijdbaar om te knokken voor een betere positie 

voor de varkenshouder. Wij moeten als belan-

genbehartiger immers ook stilstaan bij varkens-

houders die niet meer in staat zijn te strijden. En 

ook deze leden moeten we bijstaan. 

Dat is de reden waarom wij hier ondersteuning in 

kunnen bieden. U zult hierover binnenkort meer 

horen.  

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Quotes 
& Tweets

Strijd
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Nestmateriaal zeugen

NVV presenteert Verkenburger

Welzijnsmaatregelen, zoals het 
aanbieden van nestmateriaal aan 
zeugen in de kraamstal, moeten uit 
de markt worden betaald. 

De aanwezigheid van nestbouwmateriaal in de 

kraamstal heeft voordeel voor zowel de zeug die 

moet baren als de biggen die ter wereld komen. 

De aanwezigheid van nestmateriaal in het kraam-

hok, geeft de zeug de mogelijkheid te voorzien 

in haar nesteldrang. Dat maakt haar rustiger. De 

zeug heeft minder stress en het geboorteproces 

verloopt soepeler. Het aantal doodliggers neemt 

hierdoor wellicht ook af.

 

Het aanbieden van nestmateriaal moet echter 

passen binnen de rest van de huisvesting in de 

kraamstal. Het mag geen problemen geven met 

mestaflaat-systemen. 

Een aantal marktconcepten heeft het gebruik van 

nestmateriaal al omarmd. Dit is een win-win situ-

atie onder meer omdat de extra lasten door de 

markt worden betaald. Dat is wat de NVV wil: 

welzijn en markt dienen hand in hand te lopen. 

De NVV presenteerde op maandag 
22 juni tijdens de Algemene Leden-
vergadering in Heteren, de zoge-
noemde ‘Verken-burger’.

Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) nam de 

eerste Verken-burger in ontvangst, uit handen van 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen. De Verken-burger 

heeft een dubbele lading: Verken is in sommige 

delen van Nederland dialect voor ‘varken’, maar 

staat ook voor ‘Verkennen’: Het verkennen van de 

burger en de burger die de varkenshouderij komt 

verkennen.

De hamburger, uiteraard gemaakt van 100 procent 

varkensvlees, staat symbool voor de ambities van 

de NVV om burgers en varkenshouders via dialoog 

en open stallen dichter bij elkaar te brengen. De 

Verken-burger is gemaakt door varkenshouders en 

NVV-leden Hans en Annet Joosten uit Dodewaard. 

Meer over de ALV op pagina 6 en 7 

Presentatie enquête 
bedrijfsetiquette

Meldpunt mest blijft 

Stagiaire Iris Bos presenteerde eind juni de resultaten van de enquête 
over de ‘bedrijfsetiquette voor en door varkenshouders’. 

De enquête was haar afstudeeropdracht, waarvoor 

zij bij de NVV een stageplek had. In de enquête 

werd gevraagd wat de varkenshouder vindt van 

het idee om een bedrijfsetiquette te ontwikkelen, 

die moet bijdragen aan een duurzame relatie met 

de omgeving. In totaal vulden 232 varkenshouders 

de enquête in. 

Acceptatie
Uit de resultaten blijkt dat 75 procent van de 

varkenshouders verwacht dat de varkenshouderij 

representatiever kan worden door het gebruik van 

de bedrijfsetiquette. Daarnaast geeft 72 procent 

van de varkenshouders aan dat de bedrijfseti-

quette meer acceptatie vanuit de samenleving zou 

kunnen genereren. 

De varkenshouder wil de bedrijfsetiquette zelf 

oppakken, zonder dat hier een controle aan 

gekoppeld wordt. Iris’ advies is dat er een afge-

leide komt van de bestaande ‘tool’ de Verbindings-

maatlat, die is ontwikkeld door Wageningen UR. 

In de Verbindingsmaatlat worden verschillende 

vragen gesteld, bijvoorbeeld over hoe de varkens-

houder informeert, hoe toegankelijk zijn bedrijf is 

en hoe de relaties zijn met de nabije omgeving. 

Uit die vragen komt een persoonlijk bedrijfsadvies, 

waaraan verschillende handvatten zijn gekoppeld, 

die u als ondernemer kunnen helpen om de duur-

zame relatie met de omgeving op te frissen. 

Het meldpunt voor knelpunten bij vergunningverlening van mestbe- en 
-verwerking blijft in stand. Dat heeft de werkgroep Versnelling Vergun-
ningverlening Mestverwerking besloten.

Het meldpunt dreigde per 1 juli te worden opgehe-

ven, omdat er bijna geen meldingen meer binnen-

kwamen. Na een oproep van onder meer de NVV 

aan varkenshouders om knelpunten te melden, 

kwamen er nieuwe meldingen van varkenshou-

ders die problemen ondervinden met vergunning-

verlening. De werkgroep heeft daarop besloten 

het meldpunt in stand te houden.

Het blijft volgens Dagelijks Bestuurslid Herma 

van Vilsteren van groot belang dat er meldingen 

worden gedaan en dat deze worden geregistreerd. 

Ook de mestbewerkings- en -verwerkingsinitia-

tieven die al eerder knelpunten hebben gemeld 

en toch weer vastlopen, kunnen zich opnieuw  

melden. Het Rijk, de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Over-

leg (IPO), de Unie van Waterschappen, LTO en 

NVV bespreken deze meldingen in de werkgroep  

‘Versnelling Vergunningverlening Mestverwer-

king’. Gemeenten en provincies gaan vervolgens 

met de oplossingen aan de slag. 

Meer informatie: 

mijn.rvo.nl/mestverwerkingsplicht- 

verwerker-en-bewerker 

Iris Bos treedt 
in dienst bij NVV 

Iris Bos (23) is per 1 juli in dienst getreden 

bij de NVV als junior-beleidsmedewerker. 

Iris was vanaf februari als stagiair werkzaam 

voor de NVV. Zij ondersteunt samen met 

beleidsmedewerker Rosanne Vos het Dage-

lijks Bestuur van de NVV bij de dossiers die 

belangrijk zijn voor de varkenshouderij. 

De NVV heeft plek voor een nieuwe  

stagiair. Meer informatie daarover vindt 

u op: www.nvv.nl/vacatures. 

Hans en Annet Joosten  
met de Verken-burger



Kort
nieuws

 NVV stopt met notering
De leden van de noteringscommissie van de NVV 

hebben unaniem besloten hun taak per 1 okto-

ber 2015 neer te leggen. Reden hiervoor is dat de 

NVV-notering oorspronkelijk is bedoeld als refe-

rentieprijs. In de markt wordt deze echter gebruikt 

als handelsprijs. Hierdoor is het niet meer mogelijk 

te noteren op een manier die tegemoet komt aan 

de wensen van de leden. Het Landelijk Bestuur 

van de NVV ondersteunt dit besluit.

 NVV boos op Brabant
De Nederlandse Vakbond Varkenshouders is zeer 

ontstemd over het voornemen van de provincie 

Noord-Brabant om de PAS te gebruiken voor 

andere doeleinden dan waar het voor bedoeld 

is: economische activiteiten mogelijk maken en  

Natura 2000 doelen halen. Veehouders moeten 

aan extra eisen voldoen om te kunnen blijven 

ondernemen. De NVV wil dat staatssecretaris 

Dijksma de bestemde ontwikkelruimte voor de 

veehouderij alsnog wettelijk vastlegt. De NVV 

heeft hier al meerdere malen op aan gedrongen.

 NVV luidt alarmbel PAS
De NVV, de Nederlandse Vakbond Pluimveehou-

ders (NVP) en de Nederlandse Melkveehouders 

Vakbond (NMV) luidden eind juni de alarmbel 

over de afwerking van aanvragen van boeren voor 

een Natuurbeschermingswet-vergunning bij pro-

vincies. Er waren signalen dat enkele provincies zo 

min mogelijk vergunningen verleenden op grond 

van de geldende Nb-wet en wachtten tot invoe-

ring van de PAS. De NVV zal de voortgang hiervan 

en de toepassing van het overgangsrecht na de 

inwerkingtreding van de PAS nauwkeurig volgen. 

 Stage lopen bij NVV
De NVV heeft plek voor een stagiair die gaat 

afstuderen. Het project of de afstudeeropdracht 

wordt gezamenlijk met de stagiair ingevuld. 

Zo kunnen NVV en stageloper gezamenlijk een  

opdracht formuleren dat aansluit bij de interesses 

van de student en dat ons tevens helpt een vraag-

stuk te beantwoorden. De stageplek is vrij voor 

een student(e) in een HBO of WO opleiding en die 

affiniteit heeft met de agrarische sector. 

Meer info: www.nvv.nl/vacatures. 

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvvnieuws
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NVV: Jonge leden belangrijk 
voor werkgroepen regio
Paul van Genugten (27): ‘Jonge  
varkenshouders zijn toekomst NVV’

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

info@nvv.nl    T 0342-418478

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

uit andere veehouderijsectoren

•  Grote attentiewaarde door  
relatief weinig pagina’s

•  Mogelijkheid voor gratis opname 
in rubriek Productnieuws

• Aantrekkelijke tarieven

De NVV vindt het belangrijk dat er voldoende instroom is van jonge 
varkenshouders in de werkgroepen in de elf NVV-regio’s. Op deze manier 
houden we de werkgroepen gezond en toekomst bestendig. Paul van  
Genugten (27) is zo’n jong en actief lid. Hij is lid van de werkgroep in  
de regio Midden-Brabant/De Kempen.

Sinds wanneer ben je lid van  
de werkgroep in jouw regio?
‘Mijn ouders waren al jaren lid van de NVV. Toen 

er in 2011 acties werden gevoerd bij onder andere 

Vion, hebben leden van de regio mij gebeld of ik 

mee wilde. Dat heb ik toen gedaan. Tijdens die 

acties hebben zij mij uitgenodigd om een werk-

groepvergadering te bezoeken. Dat is mij goed 

bevallen.’

Wat beviel je zo goed?
‘Het feit dat je binnen de werkgroep je stem kunt 

laten horen. Er wordt bij de NVV heel democra-

tisch gewerkt. Voornemens van het Dagelijks 

Bestuur worden eerst in de regio’s neergelegd. 

De werkgroepleden stemmen of ze een bepaald 

besluit willen steunen, of niet. De regiovoorzit-

ter neemt onze stem dan mee naar het Landelijk 

Bestuur, waar uiteindelijk een beslissing wordt 

genomen op basis van alle stemmen uit de regio’s. 

De boer staat dus echt aan het roer.’

Vind je dat jouw stem  
voldoende wordt gehoord?
‘In de werkgroep heb je veel inspraak. Via het 

stemmen voor of tegen een bepaald voornemen, 

kan ik invloed uitoefenen op de beslissingen. Soms 

stemmen mensen anders, maar ik vind dat je dat 

ook moet respecteren. Wij gaan bij de NVV voor 

het algemeen belang van de varkenshouder. Dan 

geldt gewoon: de meeste stemmen gelden.’

Heb je een advies of tip voor  
jonge varkenshouders die nog 
geen werkgroep-lid zijn?
‘Het is heel belangrijk dat er jonge aanwas is in de 

werkgroepen. Dat houdt de werkgroepen gezond. 

En het is niet per se veel werk, je kunt je het zelf 

zo druk maken als je wilt. Het belangrijkste vind ik 

dat je in een werkgroep invloed hebt op de NVV-

koers en je blijft goed op de hoogte van wat er 

allemaal gaande is. Jonge varkenshouders zijn 

bovendien de toekomst voor de NVV. De NVV is 

een club die voor je opkomt en je helpt bij een 

goede toekomst. Dat moet blijven. Ik zou iedere 

jonge varkenshouder dan ook willen oproepen om 

zich aan te sluiten bij de werkgroep van zijn regio.’

Heb je niet het gevoel dat er  
een generatiekloof is met oudere 
varkenshouders?
‘Ik vind het juist fijn om met ouderen samen te 

werken. Door het contact met oudere varkenshou-

ders heb ik veel geleerd. Zij hebben ervaring. Daar 

steek ik juist iets van op. En zij misschien wel van 

mij.’

Meer informatie over de werkgroepen  

in de regio? Mail naar: info@nvv.nl  

of bel 0342 – 418 478. 

Paul van Genugten. Foto: Eigen foto
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Helma Lodders pleit voor ‘opvoed-cursus’ consument door ketenpartijen

Er was een  

mooie opkomst  

tijdens de ALV.

Kamerlid Helma Lodders (VVD) sprak tijdens de ALV over het thema ‘Kwaliteit heeft prijs’. 

Helma Lodders koos voor een inter

actieve aanpak en liet de leden vragen 

stellen en reageren op haar stellingen.

De zaal luistert naar de bijdrage 
van Annet Joosten die vertelde hoe 
zij en haar man Hans waarde toe-
voegen aan hun varkenshouderij 

en vleesboerderij.
Mooie opkomst tijdens ALV
Maandagavond 22 juni was de Algemene Ledenvergadering van de NVV. 
Zo’n honderd leden woonden de ALV bij. Tweede Kamerlid Helma Lodders 
(VVD) was uitgenodigd als gastspreker en nam als eerste de Verken- 
burger (zie pagina 2) in ontvangst.

Lodders stelde tijdens de ALV dat ketenpartijen 

zoals vleesverwerkers, slachterijen en supermark-

ten meer verantwoordelijkheid moeten nemen om 

de consument ‘op te voeden’ en hen te leren dat 

aan duurzame productie een prijskaartje hangt. 

‘Als verwerkers en supermarkten hun verantwoor-

delijkheid niet nemen, zal de consument nooit 

komen te weten dat duurzame vleesproductie 

een prijs heeft en zal de varkenshouder als enige 

blijven opdraaien voor alle kostprijsverhogende 

maatregelen. Dit zal uiteindelijk het einde van de 

sector worden, wat slecht is voor onze economie. 

Maar de productie zal zich ook verplaatsen naar 

het veel minder duurzame buitenland. Dat moet 

niemand willen.’ Meer over Lodders’ bijdrage is 

te vinden op onze website www.nvv.nl. Op deze 

pagina’s een foto-impressie van de ALV. 

Annet en Hans Joosten maakten deze Verken-burger die symbool staat voor het versterken van de relatie tussen boer en burger, vice versa.

NVV-voorzitter Ingrid Jansen 

met Helma Lodders bij de 

schaal Verken-burgers

Alle leden mochten tijdens de netwerk-borrel proeven van de Verkenburger.

Onder het genot van een 
hapje en een drankje werd 

de ALV afgesloten.
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Nieuws

Gratis pr- en promotiemateriaal voor varkenshouders

POV zoekt varkenshouders voor klankbordgroep

Topigs Norsvin doneert 7.000 euro voor sector-pr

Varkenshouderij bundelt krachten met sector-pr 

Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering van de POV

Maak gebruik van POV-systeem I&R/VVL

Ketenkwaliteitssysteem Holland Varken

Varkenshouders kunnen met ingang van deze 

maandgratis pr- en promotiemateriaal voor bijvoor-

beeld open dagen of rondleidingen met schoolklas-

sen opvragen via de POV. 

De POV heeft de opslag, het beheer en de uitgifte 

van de pr- en promotiematerialen definitief over-

genomen. Sinds de opheffing van het Product-

schap Vee en Vlees konden varkenshouders deze 

materialen bestellen via LLTB in Roermond. Dankzij 

de donaties van varkenshouders en toeleverende 

bedrijven voor sector-pr heeft de POV een bud-

get kunnen vrijmaken voor het in stand houden, 

opslaan en uitgeven van de voorraad materialen.

Het promotiemateriaal is voor iedereen gratis 

beschikbaar en bestaat onder meer uit lesmateria-

len, folders, pennen en diverse hebbedingetjes. Dit 

promotiemateriaal is ook gratis beschikbaar voor 

anderen die de varkenshouderij positief belichten. 

Bijvoorbeeld bedrijven, organisaties of verenigin-

gen.

Het promotiemateriaal is gratis aan te vragen via 

een contactformulier op www.pov.nl. Of door een 

e-mail te sturen aan info@pov.nl. Een medewerker 

neemt dan contact met de aanvrager op. 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Pro-

ducenten Organisatie Varkenshouderij roept alle 

varkenshouders op om te kiezen voor het nieuwe 

POV-datasysteem I&R/VVL.

De leden van de POV krijgen de komende periode 

een korting van 100 procent wanneer zij gaan 

melden via hun eigen POV-systeem. Dit systeem is 

vanaf 4 oktober a.s. operationeel.

De POV-leden willen niet dat hun gegevens in han-

den komen van commerciële partijen. De POV is de 

enige partij die vanuit het sectorbelang collectief 

het databeheer en I&R/VVL meldingen organiseert. 

Andere partijen die zich op dit terrein willen bege-

ven, hebben uitsluitend commerciële belangen en 

ondermijnen het sectorbelang, zo stelden de POV-

leden tijdens de ALV. Daarnaast wil de POV in een 

crisissituatie niet afhankelijk zijn van derden en 

alle gegevens over verplaatsing van varkens direct 

beschikbaar hebben vanuit het eigen systeem. 

De POV gaat een nieuw ketenkwaliteitssysteem 

ontwikkelen. De POV-leden hebben het bestuur 

gevraagd daar prioriteit aan te geven. De POV 

wil dat alle varkenshouders zich aansluiten bij dit 

nieuwe ketenkwaliteitssysteem. 

Deelnemers aan het systeem hebben veel voor-

delen. Zij kunnen bijvoorbeeld minder NVWA-

controles krijgen en korting op tarieven. Gesprek-

ken hierover met de overheid zijn gaande. De POV 

heeft ook overleggen gevoerd met producenten-

groepen voor mogelijke samenwerking. Als basis 

voor deze samenwerking zien zij het gezamenlijke 

nieuwe ketenkwaliteitssysteem. Doelstelling is om 

het nieuwe kwaliteitssysteem begin 2016 operati-

oneel te hebben.

Kijk voor meer nieuws uit de ALV van de POV 

op: www.pov.nl 

POV werkt mee aan Nederland Proeft
De POV heeft begin juli meegewerkt aan het tv-

programma Nederland Proeft. In de uitzending 

gaat acteur en presentator Winston Post op zoek 

naar de herkomst van varkensvlees.

Hij doet dit bij het bedrijf Puur Brabant in Sint-

Oedenrode. Post krijgt daarbij een rondleiding van 

varkenshoudster en NVV-lid Doreen van den Berk-

mortel. Het programma wordt uitgezonden op 30 

augustus en 6 september op RTL 4.

Kijk op www.facebook.com/ 

producentenorganisatievarkenshouderij voor een 

foto-impressie van de tv-opnames. 

De POV is op zoek naar varkenshouders, met 

medewerkers in dienst, die willen deelnemen in 

een klankbordgroep cao. Deze klankbordgroep 

levert het POV-bestuur input op de cao-onderhan-

delingen.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 

POV gaf het bestuur op 29 juni akkoord om cao-

onderhandelingen voor de varkenshouderij uit te 

voeren. Dit vanuit de verantwoordelijkheid van 

serieus werkgeverschap en het belang van een 

evenwichtig personeelsbeleid in de varkenshoude-

rij gericht op kwaliteit en continuïteit.

POV-varkenshouders die willen meepraten in de 

klankbordgroep, kunnen zich melden via info@

pov.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres, woon-

plaats, telefoonnummer en het aantal werknemers 

dat u in dienst heeft. 

Jean-Marie van Oort, directeur van Topigs Norsvin 

Nederland en Varkens KI Nederland, overhandigde 

eind juni een cheque ter waarde van maar liefst 

7.000 euro aan de Producenten Organisatie Var-

kenshouderij (POV). 

De 7.000 euro van Topigs Norsvin is tot nu toe het 

hoogste bedrag dat in één keer werd gedoneerd 

door een toeleverend bedrijf. Het geld komt recht-

streeks ten goede aan de sector-pr en -promotie 

van de varkenshouderij in 2015.

Blij
Het bedrag werd symbolisch overhandigd aan 

POV-voorzitter Ingrid Jansen. ‘Wat een geweldig 

mooi bedrag’, reageerde Jansen. ‘En zó belangrijk 

ter ondersteuning van alle goede initiatieven voor 

de sector-pr varkenshouderij. Wij zijn hier echt 

heel blij mee en wij hopen dat andere bedrijven dit 

goede voorbeeld volgen.’

Hoeksteen
Jean-Marie van Oort noemt een goed imago een 

essentiële hoeksteen voor het bestaansrecht van 

de sector. ‘Wij juichen het initiatief van de POV, 

om te komen tot een bundeling van de krachten 

op gebied van pr en imago van harte toe. Wij leve-

ren, als onderdeel van de sector, daaraan graag 

onze bijdrage. Wij zijn er van overtuigd dat bunde-

ling van krachten meer effect oplevert’, aldus Van 

Oort, die collega-bedrijven oproept om óók aan de 

POV te doneren voor de sector-pr.

Meer informatie: www.pov.nl. 

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) 

en de pr-organisaties en pr-initiatieven, Varkens 

Vandaag, Varkens in Zicht/Stap in de Stal, BIG Chal-

lenge en Het Kleine Loo hebben de krachten gebun-

deld voor de sector-pr in de varkenshouderij. 

Dat is woensdag 1 juli bekendgemaakt tijdens de 

presentatie van het POV pr-plan voor de varkens-

houderij ‘Varkens horen bij Nederland’. 

Het pr-plan is in nauwe samenspraak met de 

organisaties opgesteld en is gekoppeld aan de 

uitvoeringsagenda van het Recept voor Duurzaam 

Varkensvlees en focust zich op het thema ‘Maat-

schappij & Omgeving’. 

Door de POV, Varkens Vandaag, Varkens in Zicht/

Stap in de Stal en Het Kleine Loo is een ‘koepel’ 

gevormd. Binnen die koepel is er de POV-stuurgroep 

(POV/NVV/LTO Varkenshouderij) die de sector-pr en 

de bijbehorende activiteiten faciliteert, ondersteunt 

en (waar mogelijk) financiert.

Varkens horen bij Nederland
De pr-organisaties zijn samengebracht in de POV-

werkgroep ‘Varkens horen bij Nederland’. Zij blijven 

verantwoordelijk voor de uitvoering van sectorpro-

motie, zoals open dagen, zichtstallen, Weekend van 

het Varken en boerderijeducatie. De organisaties heb-

ben afgesproken dat specifieke activiteiten geen doel 

meer op zich worden. Er wordt door de organisaties 

gezamenlijk gewerkt aan de promotie en pr van de 

varkenshouderij. Dit leidt ertoe dat organisaties niet 

meer afzonderlijk van elkaar aan pr hoeven te doen 

en er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden.

Mijlpaal
Het is voor het eerst in de historie van de varkens-

houderij dat de sectorale pr en promotie centraal 

is georganiseerd en vanuit één organisatie wordt 

uitgevoerd. ‘We kunnen wel spreken van een mijl-

paal’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen. ‘Door 

onze krachten en verschillende expertises op deze 

manier te bundelen, is er één (varkens)geluid, één 

boodschap, één collectief en één afzender gereali-

seerd. Dit is al jaren een grote wens van varkens-

houders.

Lees meer over het pr-plan 2015-2020 op 

www.pov.nl. Daar kunt u het pr-plan ook 

downloaden. 

Winston Post (links) met Benny Verhagen  
(2e van links), Doreen van den Berkmortel  
(2e van rechts) en de cameraploeg.

Jean-Marie van Oort overhandigde  
de cheque van 7.000 euro aan POV- 
voorzitter Ingrid Jansen 



Kort
nieuws

 Tönnies mag niet overnemen
Vleesconcern Tönnies mag zeugenslachterij Tum-

mel niet inlijven. De rechter bevestigde het vonnis 

van de Duitse mededingingsautoriteit Bundeskar-

telamt onlangs. Tönnies zou met de overname te 

veel macht op de zeugenmarkt krijgen. Tummel 

is gevestigd in Schöppingen, tussen Enschede en 

Münster.

 ISN boos op Danish Crown
De Duitse varkenshouderijorganisatie ISN heeft 

flinke kritiek op de Deense slachterij Danish Crown. 

De slachterij van het Deense concern in Essen/Ol-

denburg negeert volgens ISN te vaak de prijsaan-

beveling van de Vereinigungspreis en stelt dan een 

eigen prijs vast. Volgens de ISN zorgt dit beleid niet 

alleen bij de leveranciers voor kritiek, maar ook bij 

de concurrerende slachters.

 Minder zeugen in Duitsland
De zeugenstapel in Duitsland slinkt. Volgens cijfers 

van het Statistische Bundesamt was het aantal 

zeugen begin mei 1,1 procent kleiner dan een half 

jaar eerder, meldt Boerderij.nl. Begin mei waren er 

2,029 miljoen zeugen, 23.400 minder dan begin 

november. De vleesvarkensstapel slonk in dezelfde 

periode met 2 procent naar 12,16 miljoen dieren. 

De totale varkensstapel omvatte 28,1 miljoen die-

ren: 0,7 procent minder. 

 Importstop Rusland verlengd
Rusland verlengt de importstop van landbouwpro-

ducten, waaronder varkensvlees, met een jaar. Het 

besluit van Rusland is een reactie op de verlenging 

van de economische sancties tegen Rusland door 

het Westen. De verwachting was dat Rusland de 

importstop met een half jaar zou verlengen. Dat dit 

nu voor een jaar geldt, kwam als een verrassing.

 Staart levert toeslag op
Varkenshouders in de Duitse deelstaat Nedersak-

sen kunnen ongeveer 16,50 euro toeslag per vlees-

varken ontvangen wanneer ze varkens met onge-

coupeerde staarten houden. Nedersaksen trekt 28 

miljoen euro uit voor een Dierwelzijn (Tierwohl) 

programma. De toeslag geldt voor maximaal dui-

zend vleesvarkens per koppel, meldt Pigbusiness.nl.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvvnieuwsdesector

v

Juli 2015

14-07-2015: 15.45-19.30 uur

PIT-sessie ‘Zeugen houden 3.0’

Hoeve de Hulsdonk, Elstweg 42 te Beers

24-07-2015: 13.00-18.00 uur

Open dag nieuwe zeugenstal VOF  

Van Kerkhof Kreiel 14 te Wintelre

25-08-2015: 19.30-21.30 uur

Open avond CAH Vilentum (deeltijd)

De Drieslag 4 te Dronten

08-09-2015: 13.30-20.30 uur

Ondernemen in de varkenshouderij

Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4  

te Heesch

09-09-2015: 20.00-22.30 uur

Pig Business Thema-avond ‘Diergezondheid’

Ons Boerenerf, Banendijk 5 te Nederweert-Eind

21-09-2015: 16.00-20.00 uur

Wroeten met VarkensNET:  

Biestmanagement (herhaling)

ForFarmers, Botterweg 4 te Zwolle

07-10-2015: 20.00 – 22.30 uur

Pig Business Thema-avond ‘Voeding’

Showroom FarmFocus, Schapendrift 7a  

te Dalfsen

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
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Tw(#hitte)r

Vorige week sloeg een hittegolf toe in Nederland, 

met temperaturen dicht bij de 40 graden. Reden voor 

een aantal organisaties in de – spreekwoordelijke - 

grachtengordel direct hun sociale media in te zetten 

om te roepen dat ‘dieren in de vee-industrie lijden 

door de hitte en zullen sterven’.

 

Nog voordat er maar één kadavertruck het terrein 

in Son had verlaten, werd onder het mom van ‘Stop 

de Veeindustrie’ al getwitterd dat Rendac op zater-

dag overuren ging draaien om kadavers op te halen. 

Alsof er in heel Nederland stapels dode varkens langs 

de weg zouden liggen.

Je wilt dan direct in de verdediging te schieten en 

een enkeling, mijzelf incluis, deed dit in eerste instan-

tie ook. Ik geef het toe: Ik zit meestal op de voorste rij 

om reactief en fel te reageren op dit soort verdacht-

makingen. Maar toen moest ik ineens denken aan 

een wijze les: “Iets groeit wanneer je het aandacht 

geeft.” 

Andere strategie dus: Geen aandacht geven aan 

het grachtengordelgeleuter, maar aan de boeren 

en de dieren zelf. Op Twitter plaatste ik daarom een 

oproepje om uit te gaan van eigen kracht en als boer 

zoveel mogelijk via de sociale media aan Nederland 

te laten zien hoe je omgaat met de hitte en welke 

maatregelen je neemt voor je dieren. Of om in hit-

tetermen te blijven: Je moet het ijzer smeden als het 

heet is. 

Bingo. Dat werkte. Tientallen boeren twitterden en 

Facebookten elke dag foto’s met een omschrijving 

van wat zij deden om hun dieren door de hittestress 

heen te helpen. Twitter stroomde dagenlang vol 

met positieve en proactieve foto’s en berichtjes van 

boeren met hashtags als #hitte, #hitteplan en #hit-

testress. Zo werden tienduizenden burgers bereikt.

De reacties van Twitteraars op de hitte-berichtjes 

van de boeren waren positief. Zelfs de inspecteurs 

van de NVWA deelden complimenten uit over de 

digitale inkijkjes vanaf het erf en vanuit de stal. En 

ook de landelijke media pikten de hitte-tweets van 

de boeren op. 

Zij trokken het boerenland in voor mooie radio- en 

tv-reportages bij boeren. En dit keer eens níet naar 

de grachtengordel van waaruit de gifpijlen werden 

afgeschoten. Vanaf het erf werd aan burgers getoond 

op welke manier de boeren hun dieren verkoeling 

gaven. Iets groeit wanneer je het aandacht geeft…

De hittegolf was voor mij in ieder geval weer even 

een goede les: Laten zien wat we doen, of zoals ze in 

Engelstalige landen zeggen: ‘Be good and tell it.’ De 

afgelopen hitteperiode heeft bewezen dat het werkt.

En nog een mooie bijkomstigheid: het scheelde een 

hoop verhitte stress bij mezelf. 

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

West-Brabant

Veghel-Oss/Maaskant

Midden-Brabant/De Kempen

Varkenshouder en NVV-lid Henk Roefs mocht tij-

dens de finish van de Tour de France op de Neeltje 

Jans in Zeeland de VIP-gasten een proeverij aan-

bieden van zijn eigen varkensvlees. Roefs had er 

veel werk van gemaakt en ondanks het slechte 

weer kwamen veel mensen proeven van zijn vlees. 

‘Hartstikke mooie pr voor de varkenshouderij’, 

aldus Roefs. Op de foto Henk Roefs (links) Rein 

Janssen van Vion (midden) en NVV-vicevoorzitter 

Theo Duteweerd bij de varkensvleesstand. 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen overhandigde op 2 

juli namens varkenshouders en de initiatiefnemers 

van de mineralen-verwerkingsinstallatie MACE in 

Landhorst, een petitie aan Gedeputeerde Anne-

marie Spierings (Agrarische Ontwikkeling) van de 

Provincie Noord-Brabant. 

Dit deed zij samen met voorzitter William Meu-

lendijks van de vakgroep Varkenshouderij van 

ZLTO (rechts op de foto). De veehouders zijn in 

een jarenlang vergunningstraject verwikkeld om 

MACE in Landhorst mogelijk te maken. In het 

Bestuursakkoord 2015-2019 van de Provincie 

Noord-Brabant is opgenomen dat de Provincie 

Noord-Brabant een regierol neemt ten aanzien 

van grootschalige mestverwerking en dat er een 

aantal locaties aangewezen wordt, waar groot-

schalige verwerking plaats kan vinden. MACE en 

de Brabantse veehouders roepen de provincie in 

de petitie op zo snel mogelijk uitvoering te geven 

aan het Bestuursakkoord. 

Varkenshouder en NVV-lid Bart van Kerkhof neemt 

na jaren van voorbereiden binnenkort de nieuwe 

zeugenlocatie in gebruik. Ter gelegenheid hiervan 

is er op 24 juli een open dag van 13.00 tot 18.00 

uur. ‘De nieuwe stal kenmerkt zich door het inno-

vatieve karakter’, aldus Van Kerkhof. Het meest in 

het oog springende aspect van deze stal zijn vol-

gens hem de kraam-opfokhokken, die zijn afgeleid 

van de Pro Dromi kraamhokken. Meer informatie: 

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij. 

Ingrid Jansen (midden) spreekt Anne-Marie Spierings 
(links) toe onder toeziend oog van de camera’s.



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:
Willy Wolfkamp, Haarle
tel/fax: 06-22248387/0548-595783
e-mail: salland@nvv.nl
twitter: @Willywolfkamp

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

 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: 
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
twitter: @MarcoBotden

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

NVVinformatie NVVagenda

Zij steunen de vakbond

Alles over antibiotica op website NVV

27 augustus, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

24 september, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

20-22 oktober, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, Evenementenhal Hardenberg te Hardenberg

29 oktober, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

26 november, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

17 december, vergadering Landelijk Bestuur Zaal De Bongerd te Heteren

 Duynie Beuker te Alphen a/d Rijn

 ABAB Accountants en Adviseurs te Tilburg

 ForFarmers Hendrix BV te Lochem

 KLASSE Ki te Aarle-Rixtel

 AgruniekRijnvallei Voer BV te Wageningen

 Agrifirm Feed te Apeldoorn

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

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

Veel bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

Vanuit de leden zijn er verschillen-
de vragen gekomen over de hand-
having en regelgeving omtrent het 
gebruik van antibiotica.

Op onze website (www.nvv.nl/dossiers) hebben wij 

het Dossier Antibiotica (alleen voor leden toeganke-

lijk) met veel informatie omtrent regels en handha-

ving. Ook is daar nieuws te vinden over antibiotica.

Hoe de regelgeving te vinden
Klik in het Dossier Antibiotica op de link: Handha-

ving regelgeving antibiotica. U komt dan bij het 

hoofdstuk Regels en wetten. Klik daar op de link: 

Regels handhaving antibiotica. Dan opent een 

document waarin puntsgewijs wordt omschreven 

hoe de regels op dit moment zijn, voor zowel de 

NVWA als voor IKB Varken. 

Daarnaast is in het document een link toegevoegd 

om informatie over een specifiek diergeneesmiddel 

terug te kunnen vinden. Via deze diergeneesmidde-

leninformatiebank kunt u opzoeken of de aflever-

status van een diergeneesmiddel receptplichtig is. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen ons kantoor in Barneveld, via telefoon-

nummer: 0342 - 418 478. 


