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NVV heeft de afgelopen weken met veel leden acties gevoerd in Den Haag 
en Brussel. Inzet van de acties was op korte termijn lastenverlichting voor 
de Nederlandse varkenshouderij.

Een eerste resultaat van de acties is geboekt. Neder-

land krijgt bijna 30 miljoen euro aan steunmaatrege-

len uit Brussel, onder meer voor de varkenshouderij. 

NVV is blij dat er Europees geld vrijkomt voor de var-

kenshouderij.  ‘Het is het op drie na hoogste bedrag 

van de 28 lidstaten. Staatssecretaris Sharon Dijksma 

heeft ons inziens het maximale eruit gehaald en is 

haar belofte om voor ons te knokken, nagekomen’, 

zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

NVV gaat nu met het ministerie van Economische 

Zaken (EZ) in gesprek om te bekijken hoe het steun-

pakket precies verdeeld wordt en hoe de maatrege-

len het beste ingezet kunnen worden voor het traject 

‘Vitale Varkenshouderij’. Dit traject, dat wordt uitge-

voerd door de Producenten Organisatie Varkenshou-

derij (POV), moet zorgen voor een herstructurering 

van de Nederlandse varkenshouderij. Dijksma heeft 

eerder al aangegeven dit traject versneld te willen 

uitvoeren en er nauw bij betrokken te willen worden.

Tijdens de acties in Den Haag en Brussel lieten NVV-

leden een krachtig geluid horen. In Den Haag ver-

schenen ongeveer 200 varkenshouders. Het dubbele 

aantal dan waarop was gerekend. Voor het Tweede 

Kamergebouw deelde NVV gratis broodjes beenham 

uit aan het publiek. Ook staatssecretaris Dijksma 

kwam op de valreep nog een broodje beenham 

halen, waar zij overigens wél voor betaalde. De NVV 

had vier spandoeken (zie foto’s) laten maken, waar-

mee op ludieke wijze werd gerefereerd aan de lage 

vleesprijzen in de supermarkten.

Algemeen Overleg
Bijna alle varkenshouders woonden na afloop van de 

actie voor het Tweede Kamergebouw het Algemeen 

Overleg met staatssecretaris Sharon Dijksma bij. De 

toeloop was zo groot dat er een extra zaal moest 

worden geregeld. Circa 25 varkenshouders moesten 

worden teleurgesteld, omdat ook die zaal vol was. 

NVV is blij dat veel Tweede Kamerfracties tijdens het 

Algemeen Overleg Landbouw hun steun betuigden 

aan de varkenshouderij. VVD, CDA, SGP, ChristenUnie 

en PVV vinden dat Dijksma de sector op korte termijn 

moet steunen. 

Ook de media-aandacht voor de actie van de var-

kenshouders was enorm. ‘Wij hebben in vrijwel elk 

actualiteiten- en nieuwsprogramma én in alle kran-

ten op nationaal en regionaal niveau ons verhaal 

kunnen doen’, zegt Jansen. ‘Deze aandacht is zeer 

belangrijk om de maatschappij én de politiek bewust 

te maken van de slechte situatie in onze sector.’ 

Actie 20 Cent
Tijdens de actie in Den Haag werd ook het startsein 

gegeven voor de Actie 20 Cent. Met deze actie vra-

gen NVV en LTO aan burgers morele steun voor de 

varkenshouders die in financieel zwaar weer zitten.

Meer nieuws over de acties op pagina’s 2, 6 en 7.

Veel leden bij acties NVV



‘#Actie20Cent  1 EU,  
verschillende regels. Hoe kun 

je dan concurreren? Staats-
secretaris @sharon_dijksma 

moet zich keihard maken voor 
de sector.’ 

Driekus Keizer (@DriekusKeizer)

Vanaf zondag 4 oktober 2015 kunnen transport-

aanvragen (toestemmingen) en I&R meldingen niet 

meer worden geregistreerd bij de Gezondheids-

dienst voor Dieren (I&RVL loket).  Als NVV voorzit-

ter roep ik u op om vanaf die datum uw I&R/VVL 

gegevens te registreren via pov.nl. 

Misschien vraagt u zich af waarom ik, als NVV-

voorzitter, u als NVV lid oproep om uw gegevens 

via pov.nl te melden. Dit komt omdat wij in de sec-

tor te maken hebben met twee meldingssystemen: 

pov.nl en De Groene Belangenbehartiger (DGB). 

DGB wordt door een aantal mensen nog steeds 

gezien als hét NVV-systeem. Dit is absoluut niet 

het geval. In 2012 heeft NVV DGB verkocht aan het 

management van DGB. Door de verkoop kwam bij 

de NVV een eind aan de verwevenheid van com-

merciële en belangenbehartigende activiteiten. De 

NVV is hiermee teruggegaan naar haar kerntaak: 

het behartigen van uw belangen als varkenshou-

der. DGB richt zich uitsluitend op commerciële dien-

sten zoals DGBenergie, IKB Nederland Varkens en 

DGBenchmark.

De POV zal zich in de toekomst absoluut niet rich-

ten op commerciële activiteiten zoals DGB destijds. 

POV is een zelfstandige organisatie en is geen 

dochteronderneming van NVV.  POV is wel hét 

uitvoeringsorgaan voor de varkenshouderijsector 

in Nederland en vertegenwoordigt inmiddels 85% 

procent van de productie. POV dient uitsluitend het 

sectorbelang en heeft geen commercieel belang. 

Andere partijen die zich op dit terrein begeven, 

hebben uitsluitend commerciële belangen. 

I&R/VVL is dé basis voor alles wat we als sector 

organiseren.  POV-leden kunnen de komende peri-

ode via pov.nl kosteloos I&R/VVL meldingen ver-

richten. De kosten worden ook niet op een andere 

manier op u verhaald. pov.nl ziet dit als haar eerste 

belangrijke taak. 

Ik roep u dus massaal op om uw I&R/VVL meldin-

gen via pov.nl te doen vanwege hét sectorbelang 

en niet te melden via het andere systeem. Alleen op 

deze manier komen we straks tot één krachtige uit-

voeringsorganisatie voor de varkenshouderijsector 

in Nederland met de boer aan het roer.  

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4
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NVV start Actie 20 Cent

Annie Schreijer doneert 20 euro voor de Actie 20 Cent

Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik (CDA) heeft de varkenshouderij, 
tijdens het boerenprotest in Brussel op 7 september, moreel gesteund 
met een symbolisch bedrag van 20 euro.

Schreijer deed dit in het kader van de Actie 20 

Cent, die NVV en LTO begin september zijn 

gestart. In deze actie worden burgers en politici 

opgeroepen de Nederlandse varkenshouders een 

morele oppepper te geven in de vorm van een 

symbolisch bedrag van 20 cent. Dit bedrag staat 

ongeveer gelijk aan de kostprijs per kilo varkens-

vlees die varkenshouders duurder uit zijn dan hun 

Europese collega’s, in verband met extra nationale 

wetten, bovenop de al zeer strenge Europese wet-

geving. De totaalopbrengst wordt in januari 2016 

gedoneerd aan Voedselbanken Nederland.

Schreijer stak de varkenshouders van de NVV tij-

dens het protest in Brussel op het Schumanplein 

een hart onder de riem. De CDA-Europarlementa-

riër vindt dat de varkenshouderij meer steun moet 

krijgen uit Brussel en Nederland en maakt zich 

daar sterk voor.

‘Elke donatie van 20 cent van burgers, zien wij als 

morele steun’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen. 

Tijdens de actie in Den Haag werden de eerste 

donaties van burgers al ontvangen. ‘Dat doet ons 

heel goed.’ Het rekeningnummer waar Nederlan-

ders hun steun kunnen betuigen aan varkens-

houders en minimaal 20 cent kunnen doneren, is: 

NL08RABO0368507955, ten name van: Neder-

landse Vakbond Varkenshouders, o.v.v. ‘Actie 20 

cent’. Deze campagne zal de komende maanden 

verder onder de aandacht worden gebracht via de 

(digitale en sociale) media.

Bedankt!
Het bestuur en de medewerkers van de NVV willen 

alle leden die hebben deelgenomen aan de acties 

in Den Haag en Brussel, of op andere manieren 

steun hebben uitgesproken voor de actie, hartelijk 

bedanken. Mede dankzij uw inzet zijn de acties in 

Den Haag en Brussel, succesvol verlopen! 

Meer foto’s van de acties op pagina 6 en 7. 



‘Denk straks ook ff aan #var-
kensboeren bij je plakje ham/
worst op je bammetje of iets 
warms? nu Den Haag #Actie-

20Cent, publieksvriendelijk.’ 
Annemieke Schinkel (@Annemiek

Schinke), melkveehoudster in Stedum 

“Mijn tijdlijn loopt helemaal 
vol met steunbetuigingen 

aan actievoerende varkens-
houders! Zet ‘m op in Den 

Haag!!  #Actie20cent.” 
Rudi Haarman (@Haar000), melk

veehouder in Salland

‘Wat goed #Actie-
20Cent is al een tijdje 

trending topic op 
twitter. En terecht!’

LTO Noord (@LTONoord)
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Proef met stalkeuring aanstaande

Jaarlijks voorzittersuitje in Brabant

Mogelijk gaat begin oktober de 
proef met stalkeuring van start.  
In mei was er een pre-pilot die  
succesvol is verlopen. 

Naar aanleiding van de pre-pilot met vijftig expor-

ten is er een aantal wijzigingen aangebracht in het 

kwaliteitssysteem. Deze liggen nu ter beoordeling 

bij de NVWA.

De pilot moet een half jaar duren en begint met 

een klein aantal deelnemers. De proef wordt 

uitgebreid, als alles goed verloopt. Als de proef 

uiteindelijk slaagt, wordt de stalkeuring weer de 

standaard werkwijze bij varkensexporten. 

Volgens Dagelijks Bestuurslid Theo Duteweerd, 

die namens de NVV betrokken is bij de pre-pilot 

stalkeuring, waren er weinig obstakels bij de 

pre-pilot. ‘Er zijn geen afgekeurde dieren of niet-

exportwaardige dieren vervoerd. Wel moet er 

geschaafd worden aan de éénduidige werkwijze 

van de NVWA, het kwaliteitssysteem en de deel-

nemers.’

Voordelen
Voordelen van stalkeuring zijn: besparing voor 

de varkenshouders in tijd en kosten voor keurin-

gen, flexibiliteit in het moment van laden voor de 

transporteurs en meer rust voor de varkens tijdens 

het laden. Door de flexibelere aanvoertijden zul-

len wachttijden bij de slachterijen bovendien ver-

minderen. ‘Verder is het zo dat door een betere en 

efficiëntere wijze van export ook de concurrentie 

op de binnenlandse markt weer toeneemt, voor 

zowel biggen als varkens. Dit komt de prijs voor 

de producten van de varkenshouders ten goede’, 

aldus Duteweerd. 

De NVV-regio Veghel-Oss/Maas-
kant was dit jaar aan de beurt om 
het jaarlijkse uitje voor regiovoor-
zitters, bestuur en medewerkers 
van de NVV te organiseren.

Frans van Heertum, voorzitter van de regio Veg-

hel-Oss Maaskant, had een bezoek geregeld aan 

de champignonkwekerij van zijn broer Maarten in 

Mariahout. Maarten kweekt portobello-champig-

nons, voornamelijk voor de export. De portobello’s 

zijn zeer gewild in Engeland, waar ze onder de 

naam ‘flats’ worden verkocht.

Na het werkbezoek was er een teambuilding bij 

activiteitenboerderij Leekzicht in Boerdonk. Vol-

gend jaar wordt het bedrijfsuitje georganiseerd 

door Erwin ten Have, voorzitter van de regio Ach-

terhoek. 

Een werkbezoek aan de champignonkwekerij van  
Maarten van Heertum was onderdeel van het voorzittersuitje. 

Foto: Vee & Logistiek Nederland
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WWW.DEHEUSROMELKO.NL

Premium
wanneer  
het moet

Gangbaar
zodra

het kan

Met 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 con-
ditie 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 KIJK OP WWW.DEHEUSROMELKO.NL

Weten of Romelko biggenvoer werkt?
Bel gerust een collega varkenshouder
(zie www.deheusromelko.nl)

dhv15006_5_romelko_186x132.indd   1 06-03-15   10:39



Kort
nieuws

 Geen emissie-effect probiotica
Het toepassen van probiotica heeft geen beteke-

nisvol effect op de emissies van ammoniak, geur 

en fijnstof en de concentratie van ammoniak 

bij vleesvarkens. Dat blijkt uit een rapport van  

Wageningen UR Livestock Research. 

 Gezond in veegebied
In het veedichte Duitse district Vechta leven de 

gezondste inwoners van de Duitse deelstaat Ne-

dersaksen. Het ziekteverzuim is met 3,4 procent 

het laagst van Nedersaksen. Het gemiddelde 

bedraagt 3,9 procent. Dat blijkt uit het nieuwe 

gezondheidsrapport van zorgverzekeraar DAK. 

Waarschuwingen dat veedichte gebieden onge-

zond zijn, zijn volgens DAK onjuist.

 NVWA controleert zoekbeer
De NVWA gaat dit jaar bij de controles op var-

kensbedrijven extra aandacht geven aan zoek-

beren. Dat meldt staatssecretaris Dijksma in een 

brief aan Wakker Dier. Wakker Dier had hierom 

gevraagd in het rapport ‘Vaderdieren in de vee-

industrie’. Wakker Dier wil betere welzijnsnormen 

voor vaderdieren. In 2014 zijn op de welzijnsei-

sen voor beren overigens vrijwel geen overtredin-

gen aangetroffen, schrijft Dijksma.

 1300 aanvragen PAS
Bij de overheid zijn sinds 1 juli 2015, toen de  

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in wer-

king trad, al 1.300 vergunningaanvragen binnen-

gekomen. Bovendien zijn er ruim 900 meldingen 

gedaan. Verwacht wordt dat binnenkort ook de 

eerste vergunningen zullen worden verleend. 

Dat betekent dat voor deze gebieden vanaf dat  

moment geen meldingen meer gedaan kunnen 

worden en kunnen alleen nog vergunningen 

worden aangevraagd.

 Fosfaatrechten
De NVV handhaaft voorlopig haar standpunt dat 

er geen uitwisseling plaatsvindt tussen varkens-

rechten en fosfaatrechten. De NVV is van me-

ning dat elke sector zelf verantwoordelijk is om 

binnen het eigen sectorale plafond te blijven en 

onderschrijft hiermee het standpunt van staats-

secretaris Dijksma.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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NVWA controleert op koper

Registreer  
I&R/VVL via POV!

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start per 21 septem-
ber met inspecties op vleesvarkensbedrijven om de wettelijk toegestane 
norm voor koper in varkensvoer te controleren.

De NVWA heeft de NVV over deze controles inge-

licht. Voer voor varkens van 12 weken en ouder 

mag maximaal 25 mg/kg koper bevatten volgens 

de Wet dieren. Een hoger kopergehalte in varkens-

voer is toegestaan tot maximaal 3 weken na de 

oplegdatum van biggen (rond de 9e week).

Milieuschade
Het teveel aan koper komt in de mest en daar-

mee in de bodem en het oppervlaktewater, stelt 

de NVWA. Het gebruik van diervoeder met te 

veel koper heeft dus negatieve gevolgen voor het 

milieu.

Ook blijkt dat het effect van voer met een hoog 

kopergehalte afneemt naarmate de dieren ouder 

worden. Het hoge kopergehalte heeft het groot-

ste effect op de groeiprestaties en darmgezond-

heid van dieren tot een leeftijd van zo’n 12 weken, 

blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock 

Research.

De NVWA adviseert vleesvarkenshouders de voer-

bonnen te controleren op koper of contact op te 

nemen met de eigen voerleverancier. 

Forse boete
Ondernemers die de wettelijk toegestane norm 

overtreden, zijn strafbaar, waarschuwt de 

NVWA. Zij legt bij overtredingen een forse boete  

(5.000 euro!) op volgens de regels van het inter-

ventiebeleid Dier voeder. 

De NVV roept al haar leden op om zich per 4 oktober  
te registreren via het I&R/VVL-systeem van de POV. 

Op 4 oktober 2015 worden de taken van het hui-

dige I&R/VVL overgenomen door de POV (Pro-

ducenten Organisatie Varkenshouderij). De NVV 

roept alle varkenshouders op om vanaf die datum 

via het nieuwe systeem van de POV hun I&R-

meldingen en VVL-aanvragen doen. Wanneer u lid 

bent van de POV krijgt u bovendien 100 procent 

korting.

MijnPOV
Vanaf zondag 4 oktober kunt u als POV-lid via 

‘MijnPOV’ ook uw wettelijke verplichtingen ten 

aanzien van I&R/VVL voldoen, zoals het aan-

vragen van toestemming voor transport (voorheen 

transportaanvragen) en het registreren van I&R 

aan- en afvoermeldingen. U kunt dit zelf doen of u 

kunt iemand (bijvoorbeeld uw handelaar) hiervoor 

machtigen.

POV-leden hebben via MijnPOV toegang tot hun 

bedrijfsgegevens, zoals geregistreerd bij de POV. 

Dit betreft o.a. adresgegevens, UBN(s), BRS-

nummer(s) en dieraantallen. U kunt deze gege-

vens waar nodig wijzigen. Als u zich bij de POV 

registreert, hoeft u zich niet bij andere aanbieders 

van I&R/VVL te melden!

Belangrijk
De NVV vindt het belangrijk dat varkenshouders 

zich via de POV registreren omdat de gegevens 

dan niet in handen komen van derde – commer-

ciële – partijen. ‘De POV is de enige partij, die 

vanuit het sectorbelang collectief het databeheer 

en I&R/VVL-meldingen organiseert. Andere par-

tijen hebben uitsluitend commerciële belangen 

en ondermijnen daarmee het sectorbelang’, zegt 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen. 



6

NVV voert actie in 
Den Haag en Brussel
Op 3 en 7 september hebben NVV-leden geprotesteerd in respectievelijk Den Haag en Brussel.  
Op deze pagina’s een foto-impressie van de acties. Meer foto’s zijn te zien op onze Facebook-pagina  
www.facebook.com/nederlandsevakbondvarkenshouders.

Zelfs kinderen van varkenshouders 

protesteerden op 3 september bij het  

Tweede Kamergebouw.

Zo’n 200 varkenshouders woonden de actie 

in Den Haag bij. Ook veel burgers en media 

kwamen op het spektakel af.

Ingrid Jansen ging tijdens de 

actie ook in gesprek met kritische 

burgers en nodigde hen uit een 

keer een bezoek te brengen aan een 

varkenshouder.

Wilbert Linders uit Helmond startte 

als bezorgde burger een petitie 

voor steun voor varkenshouders en 

overhandigde deze aan Ingrid Jansen.

NVV-voorzitter Ingrid Jansen werd veelvuldig 

geïnterviewd door de media.
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NVV voert actie in 
Den Haag en Brussel

Burgers stortten spontaan donaties 

voor onze Actie 20 Cent.

Bij vertrek uit Nederland richting Brussel interviewde het NOS 

Journaal diverse NVV-leden, onder wie John Tielemans (rechts) 

en Frank van der Burg (midden).

Een dertigtal NVV-leden woonde 

het grote Europese boerenprotest 

in Brussel bij.

De NVV had met de 

spandoeken een plek op de 

eerste rij in Brussel.

De ME werd onder meer met 

eieren bekogeld. NVV-leden 

hielden zich afzijdig van de 

relschoppers.

Tijdens de actie werden diverse objecten in brand 

gestoken en ontstond een grimmige sfeer.
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Nieuws

Dijksma betrokken bij Vitale Varkenshouderij

Geslaagd Weekend van het Varken

I&R/VVL

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil nauw betrok-

ken worden bij de uitvoering van het plan ‘Vitale 

Varkenshouderij’, waarmee de Producenten Orga-

nisatie Varkenshouderij (POV) begin deze zomer is 

gestart.

Dijksma heeft tijdens de gesprekken met de var-

kenssector, over de crisis in de varkenshouderij, 

aangegeven nauw betrokken te willen worden en 

het traject versneld uit te willen voeren. De POV 

werkt in ‘Vitale Varkenshouderij’ al samen met 

de Rabobank en het ministerie van Economische 

Zaken. Het traject moet leiden tot meer rendement 

en marktkracht voor de varkenshouder. Het traject 

wordt geleid door oud-minister van Buitenlandse 

Zaken, Uri Rosenthal.

Aanbod
Dijksma stelde tijdens de gesprekken met de var-

kenssector, die vroeg om snelle hulp bij het verla-

gen van de kosten van de varkenshouders, dat er 

wat haar betreft minder varkens moeten komen 

in Nederland. POV-voorzitter Ingrid Jansen en 

vicevoorzitter Eric Douma benadrukken dat in het 

vitaliseringsplan ook serieus gekeken wordt naar 

het reguleren van het aanbod. ‘Dat is lange termijn, 

waarmee we sowieso doorgaan’, aldus Jansen en 

Douma.

Meer rendement en marktkracht zijn volgens de 

POV zeer urgent. In de afgelopen jaren is door var-

kenshouders veel geïnvesteerd in duurzaamheid, 

maar het rendement van deze investeringen is veel 

te laag gebleven. De regiegroep wil komen tot een 

structuur die op langere termijn perspectief biedt 

aan de ondernemers in de varkens(vlees)keten.

Plan van aanpak
Momenteel voert het gerenommeerde adviesbu-

reau Twynstra Gudde een onderzoek uit dat moet 

leiden tot krachtige en goed onderbouwde scena-

rio’s voor een vitale varkenshouderij. In de volgende 

fase wordt een voorkeursscenario uitgewerkt. 

Daarna komt er een plan van aanpak om met dit 

scenario daadwerkelijk tot structurele veranderin-

gen te komen. In de laatste fase wordt het plan van 

aanpak uitgevoerd. Jansen en Douma zijn ervan 

overtuigd dat de nu gekozen aanpak kan zorgen 

voor een doorbraak in de varkenshouderij. 

Duizenden bezoekers hebben in het weekend van 

12 en 13 september een van de 39 varkensbe-

drijven bezocht, die meededen aan het jaarlijkse 

Weekend van het Varken.

De Stichting Varkens in Zicht, die onder de naam 

‘Stap in de Stal’ de weekenden organiseert, kon dit 

jaar ondanks minder budget toch zorgen dat het 

Weekend van het Varken een veelzijdig en druk-

bezocht evenement werd. Varkens in Zicht werkt 

samen met de POV en andere pr-organisaties aan 

positieve beeldvorming van de varkenshouderij.

De brancheorganisatie voor veehandelaren en 

veetransporteurs Vee & Logistiek Nederland, had 

vooraf op ruim 90 vrachtwagens stickers geplakt. 

Ook Agrifirm bestelde 130 stickers om het Week-

end grootschalig aan te kondigen. Maar ook For-

Farmers, AgruniekRijnvallei, Geurts, De Heus, AB-

Brabant en HAS Dronten vroegen stickers, posters 

en/of flyers aan. Rabobank Nederland meldde het 

Weekend van het Varken op geldautomaten en op 

de Rabo Bankieren-app. Winkelketens zoals Plus 

Supermarkten, MCD, Sligro, Poiesz, COOP en ook 

Zuneha (een grossier in Zeeland), hielpen een aan-

tal deelnemende bedrijven bij de bekendmaking 

van het Weekend van het Varken. 

Al enkele honderden varkenshouders hebben zich 

bij de POV gemeld om zich per 4 oktober via de POV 

te registreren bij I&R/VVL.

POV-leden hebben via MijnPOV toegang tot hun 

bedrijfsgegevens, zoals geregistreerd bij de POV. Dit 

betreft o.a. adresgegevens, UBN(s), BRS-nummer(s) 

en dieraantallen. U kunt deze gegevens waar nodig 

wijzigen. Ter beveiliging van de gegevens dient u 

tijdens de eerste keer inloggen uw wachtwoord aan 

te passen. 

Activeer nu alvast uw account en controleer uw 

gegevens. Dat vereenvoudigt het melden vanaf 4 

oktober!

Uri Rosenthal leidt de 

regiegroep Vitale  

Varkenshouderij.

Foto: ministerie van  

Buitenlandse Zaken

Mede dankzij de hulp van velen  
werd het Weekend van het Varken een succes. 

Bent u nog geen lid van de POV? 

Meldt u zich dan vandaag nog aan 

en krijg 100 procent korting op de 

registratie via MijnPOV. Ga voor meer 

informatie naar www.pov.nl. 
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Uri Rosenthal leidt de 

regiegroep Vitale  

Varkenshouderij.

Foto: ministerie van  

Buitenlandse Zaken

Meld valse lesstof bij de NVV

Vroeg signaleren met Online Monitor

NVV roept haar leden en alle varkenshouders op 

om de scholen van hun kinderen te vragen géén 

lespakketten te bestellen bij Wakker Dier.

Wakker Dier maakt basis- en middelbare scholen 

momenteel attent op hun gratis lespakketten over 

de veehouderij. De NVV meent dat deze pakketten 

valse lesstof bevatten en Wakker Dier er alleen op 

uit is om de veehouderij uit Nederland te krijgen. 

‘Kinderen krijgen op deze manier propaganda van 

dierenactivisten onderwezen en dat lijkt ons geen 

wenselijke zaak’, aldus de NVV.

Meldpunt Valse Lesstof
De NVV richtte vorig jaar het Meldpunt Valse Les-

stof op waar iedereen lesmateriaal kan melden dat 

valse, niet-objectieve of onjuiste informatie bevat. 

Hier kan ook worden gemeld als kinderen tóch 

thuiskomen met Wakker Dier-lesjes. 

Melden kan via info@nvv.nl. o.v.v.  

Meldpunt Valse Lesstof. Kijk voor meer informatie 

op: www.nvv.nl/meldpunt-valselesstof. 

Varkensdierenartsen vullen sinds 1 juli de Online Monitor in. Dit is een 
hulpmiddel om ziekteverschijnselen vroeg te registreren en schommelin-
gen in het antibioticagebruik te verklaren.

De Online Monitor is opgezet omdat er behoefte 

is aan een representatief beeld van de varkens-

gezondheid in Nederland. Jaren was dat met de 

bestaande monitoring goed geregeld. Varkensbe-

drijven zijn de laatste jaren echter fors gegroeid en 

dat geldt ook voor dierenartsenpraktijken, die zich 

steeds meer specialiseren binnen één sector.

Vanaf 1 juli worden de klinische waarnemingen 

van dierenartsen die via online-monitoring bin-

nenkomen bij de Gezondheidsdienst voor Dieren 

(GD), gevoegd bij de informatie uit de Veekijker en 

secties die de GD uitvoert.

Representatiever beeld
De combinatie van al die informatie zorgt voor een 

representatiever beeld van de actuele varkens-

gezondheid, zegt Dagelijks Bestuurslid Gert van 

Beek van de NVV.

De Online Monitor is een verplicht onderdeel van 

de IKB-kwaliteitssystemen en past in de gedachte 

van NVV en LTO Varkenshouderij om de kwaliteit 

van de varkenssector verder te verhogen.

‘Hoe vroeger je erbij bent, des te adequater de 

aanpak’, zegt Van Beek. Hij vergelijkt online moni-

toring met Buienradar. ‘Op de informatie die dit 

systeem geeft, kun je proactief handelen.’

Bijkomend voordeel is dat met online monitoring 

kwantitatieve informatie over antibioticagebruik 

wordt verzameld. Is er in de toekomst bijvoor-

beeld sprake van een tijdelijk hoger antibioticage-

bruik, dan heeft de varkenshouderij een objectief 

instrument waarmee ze dat kan verklaren. ‘Uit-

gangspunt is dat we zieke dieren moeten kunnen 

behandelen.’

De Online Monitor is specifiek opgezet voor de 

varkenshouderij. Gegevens van de Online Monitor 

zijn te gebruiken bij de evaluatie van de UDD-

regeling. ‘Je kunt er objectief mee aantonen 

dat er een ziekte door je veestapel is gegaan en 

dat er nog steeds aandoeningen zijn waarvoor 

tweedekeusmiddelen nodig zijn’, zegt Van 

Beek. Met informatie uit de Online Monitor zou 

bijvoorbeeld kunnen worden verklaard waarom de 

daling in het antibioticagebruik afvlakt.

Kwestie van enkele minuten werk
Dierenartsen brengen na hun vierwekelijks 

bedrijfsbezoek een schriftelijke rapportage uit. 

Voor bij IKB aangesloten bedrijven is daar per 1 juli 

een digitale rapportage van het al dan niet voor-

komen van klinische verschijnselen bijgekomen. 

In een computerprogramma vult de dierenarts 

tijdens het bedrijfsbezoek binnen enkele minuten 

de Online Monitor in. Het invullen van de Online 

Monitor is onderdeel van het algehele bedrijfsbe-

zoek. 

NVV ziet de toegevoegde waarde van online moni-

toring. Het geeft meer informatie over wat regio-

naal speelt en over hoe ziektes en aandoeningen 

zich ontwikkelen.

Meer informatie over de Online Monitor kunt u 

opvragen via info@nvv.nl. U kunt ook bellen met 

ons kantoor: 0342 - 418 478. 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen (links) bood het zwartboek met valse  
lesstof vorig jaar december aan, aan de Tweede Kamercommissie OC&W.
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NVV beraadt zich op vervolg BZV-rechtszaak

Miljoenennota: nog geen slingers in varkenssector

Inzet NVV op mestverwerking

De rechtbank in Den Bosch heeft de vordering van de NVV inzake de  
Verordening ruimte en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 
(BZV) eind augustus niet-ontvankelijk verklaard.

Dit betekent dat de rechter geen inhoudelijke uit-

spraak heeft gedaan over het beleid van de pro-

vincie Noord-Brabant. Met deze uitspraak van de 

rechter blijft er dus voor zowel de Brabantse var-

kenshouders als voor de Provincie Noord-Brabant 

onduidelijkheid over de juridische houdbaarheid 

van de BZV.

Vervolgstappen
De NVV beraadt zich momenteel op vervolgstap-

pen, zodat er wel een inhoudelijke uitspraak komt 

over de BZV. ‘Wij gaan dit bespreken met onze 

achterban. Samen met hen bepalen wij onze ver-

volgstappen’, zegt Dagelijks Bestuurslid Frank 

Donkers.

Het standpunt van de NVV blijft dat verduurza-

ming vanuit de markt betaald moet worden en dat 

alle partijen in de keten hiervoor verantwoorde-

lijk zijn. Door het beleid van de provincie Noord-

Brabant krijgen de primaire producenten te maken 

met extra kosten voor duurzaamheidsmaatrege-

len, die ze niet vergoed krijgen. 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang in 

deze zaak. 

Het bestuur van de NVV wil dat de overheid de varkenssector beter faci-
liteert in de uitbreiding en realisatie van de mestverwerkingscapaciteit. 
Zonder extra capaciteit kan de verwerkingsplicht niet omhoog.

De NVV vindt dan ook dat de wijze van vaststellen 

van de verwerkingspercentages 2016 aangepast 

moet worden.  De inzet van de NVV is gericht op: 

•  gelijke mestplaatsingsgraden van 100 procent 

in alle gebieden;

•  afschaffing van alle vrijstellingen van de ver-

werkingsplicht;

•  het meenemen in het protocol van de Algemene 

Maatregel van Bestuur voor verantwoorde groei 

van de melkveehouderij;

•  verbeterde en versnelling van de vergunning-

verlening.

De NVV wil dat de verwerkingspercentages 2016 

voorlopig op hetzelfde niveau worden vastgesteld 

als voor dit jaar. Tevens wil de NVV snellere erken-

ning van kunstmestvervangers en samen met 

andere sectoren inzetten op flexibele uitrijtijden 

en het verhogen van de aanwendnormen. De NVV 

wil samen met de andere sectoren een gezamen-

lijke strategie ontwikkelen, die moet resulteren in 

aanwendnormen. Daarnaast is er ook een grote 

behoefte aan het verlengen van de uitrijperiode, 

met name in de maand september. Ook dit aspect 

maakt onderdeel uit van de gezamenlijke intersec-

torale strategie.

In juli heeft de POV aan het projectbureau voor 

lokale mestverwerking (PLMV) de opdracht ver-

strekt om vraag en aanbod op de mestmarkt bij 

elkaar te brengen. Het projectbureau heeft de 

inventarisatie zo goed als afgerond. Varkenshou-

ders die mest kwijt willen, kunnen zich nog steeds 

melden via www.mestverwerkingsloket.nl. 

De Miljoenennota, die op 15 september tijdens Prinsjesdag is gepresen-
teerd, leest als een ‘feestbegroting’ vol lastenverlichting. De slingers 
hangen echter nog niet uit in de Nederlandse varkenshouderij.

NVV is positief over de lastenverlichting die het 

kabinet voor komend jaar in het vooruitzicht stelt, 

maar hoopt dat de varkenssector daar ook een 

graantje van kan meepikken.

NVV roept de Tweede Kamer dan ook op zich 

straks tijdens de Landbouwbegroting sterk te 

maken voor extra lastenverlichting voor de Neder-

landse varkenshouderij en te strijden voor een 

gelijk speelveld in Europa.

 ‘Toen het tijdens de economische crisis slecht ging 

met de financiële positie van de BV Nederland, 

kon de regering altijd bouwen op de Nederlandse 

boeren en hun export. Varkensvlees had vorig jaar 

zelfs een economische waarde van maar liefst 

8,6 miljard euro. Nu zijn de rollen omgedraaid. 

Momenteel zitten onze varkenshouders in de 

financiële problemen en hopen zij dat zij kunnen 

bouwen op onze regering’, zegt NVV-voorzitter 

Ingrid Jansen.

NVV praat binnenkort met staatssecretaris Sharon 

Dijksma over de Europese steunmaatregelen die 

vandaag zijn toegezegd door Brussel. ‘Wij zijn blij 

dat de staatssecretaris zich voor ons heeft ingezet. 

Wij hopen dat wij ook op nationaal niveau steun 

van haar krijgen’, aldus Jansen. 
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September/Oktober 2015

21-09-2015: 16.00-20.00 uur

Wroeten met VarkensNET:  

Biestmanagement (herhaling)

ForFarmers, Botterweg 4 te Zwolle 

28-09-2015: 19.45-22.00 uur

PIT-sessie John van Paasen: 

Geld tellen doe je zelf

Varkenshouderij Druijff, Lankerenseweg 35 te 

Voorthuizen

06-10-2015: 15.00-21.00 uur

Wroeten met VarkensNET: Groepshuisvesting 

vroege dracht

De Keet, Eperweg 55 te Heerde

07-10-2015: 19.00-22.30 uur

Pig Business Thema-avond ‘Voeding’

Showroom FarmFocus, Schapendrift 7a te 

Dalfsen

13-10-2015: 09.30-17.00 uur

14-10-2015: 09.30-17.00 uur

Ladies Days, ForFarmers

Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4 te Arnhem

14-10-2015: 15.00-21.00 uur

Wroeten met VarkensNET:  

Groepshuisvesting vroege dracht

Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 te 

Wijchen

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
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Smullen

In de afgelopen weken heeft de NVV veelvuldig de 

media gehaald. Niet in de laatste plaats door de 

ludieke en publieksvriendelijke acties die de NVV op 

touw zette om aandacht te vragen voor de slechte 

financiële positie van de Nederlandse varkenshou-

ders.

De media betrekken bij je boodschap en ervoor zor-

gen dat je als NVV overal gezien en gehoord wordt, 

is een belangrijk onderdeel van belangenbehartiging. 

Nog niet zo lang geleden hadden wij als sector geen 

enkele invloed op wat er over ‘ons’ werd geschre-

ven en gezegd in kranten en op radio en televisie. 

De grootste onzin kwam wel eens voorbij, zonder 

dat er ook maar één telefoontje naar Barneveld was 

gepleegd. Dat tij is aan het keren. Journalisten van 

algemene, regionale en agrarische media bellen ons 

nu regelmatig op om meer te weten over onze sector 

en onze financiële positie.

 

‘Wat schiet ik daarmee op?’, zult u denken.

Dat zal ik uitleggen. Journalisten bepalen voor een 

belangrijk deel de publieke opinie en goede con-

tacten met de media leiden ertoe dat de NVV haar 

verhaal kan vertellen en proactief kan reageren op 

wat journalisten publiceren. Dit leidt er weer toe dat 

de burger meer kennis, inzicht en begrip krijgt van 

de problemen en dilemma’s waarmee de varkens-

houders te maken hebben. Kennis, inzicht en begrip 

leiden weer tot maatschappelijke en politieke waar-

dering. En hiermee kunnen wij als NVV de politiek en 

de maatschappij aan ‘onze kant’ krijgen en kunnen 

we ervoor zorgen dat politieke beslissingen (lees: 

kostprijsverhogende maatregelen) niet meer worden 

gebaseerd op de waan van de dag.

Ik vind het belangrijk dat u dit weet, omdat een aantal 

van u vindt dat alleen keiharde actie kan zorgen voor 

een betere inkomenspositie. Acties zoals snelwegen, 

slachterijen of distributiecentra van supermarkten 

blokkeren. Ik snap het gevoel wel, want als je bedrijf 

bijna op omvallen staat, wil je dat er nú wat gebeurt.

Toch is het belangrijk om een mediastrategie te heb-

ben. Een strategie die ervoor zorgt dat de varkens-

houderij niet steeds in een verdomhoekje wordt 

geplaatst. Natuurlijk kunnen we een of meer dagen 

de boel blokkeren. Maar daar zullen vooral de media 

van smullen. Lekker boze boeren laten zien. Sensatie. 

U schiet daar niets mee op. Want wat na het 8 Uur 

Journaal op het netvlies van de burger overblijft, is 

slechts het stereotype beeld van boze boeren en géén 

begrip, kennis en inzicht. 

De media hebben dan gesmuld van de beelden, en de 

burger smult de volgende dag verder van zijn stukje 

varkensvlees. Vlees, dat dan nog steeds van de hoog-

ste kwaliteit is.

Maar ook nog steeds voor de laagste prijs. 

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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Contactpersonen in de regio:

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

 regio Salland:
e-mail: info@nvv.nl

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

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

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

 regio Rivierengebied:
Johnny Bull, Horssen 
tel/fax: 0487-542613/0487-540711
e-mail: rivierengebied@nvv.nl
twitter: @Johnnybull_

 regio West-Nederland: 
Jan Willem Boer, Lopik
tel/fax:0348-553387/0348-553387
e-mail: westnederland@nvv.nl

 regio West-Brabant: 
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

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

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

Nieuwe biggennotering op komst

24 september, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

20 t/m 22 oktober, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, Evenementenhal te Hardenberg

29 oktober, 20.00 uur, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

26 november, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

17 december, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

 Geurts Mengvoeders BV te Nistelrode

 Coops Mengvoeders BV te Halle

 TopigsNorsvin te Helvoirt

 Nysingh advocaten-notarissen te Apeldoorn

 Merial BV te Velserbroek

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:

Foto: Fotografie Jeanette

Vee & Logistiek Nederland introduceert vanaf 

5 oktober een nieuwe biggenprijsnotering, de 

BestPigletPrice (BPP). Met de BPP willen de ini-

tiatiefnemers een landelijke biggennotering in 

de markt zetten met voldoende draagvlak uit de 

sector. De handelaren hopen met de BPP tot een 

kwaliteitsverbetering van de Nederlandse big te 

komen met een betere afstemming van vraag en 

aanbod gedurende het jaar. De BPP gaat uit van 

een ‘standaard big’ van 25 kilogram, waarbij het 

zeugenbedrijf voldoet aan de minimale eisen van 

het Varkensbesluit. Met een bonus-malussysteem 

kunnen zeugenhouders een plus krijgen op de 

biggenprijs in de vorm van een percentage op de 

biggenprijs. De bonusregeling in de vorm van per-

centages moet een stimulans geven om meer big-

gen in het voorjaar te leveren. De notering zal een 

betaalde dienst worden. 


