
 

 

Vragen en antwoorden over Aujeszky-rente 
 

1. Hoeveel euro heeft NVV inmiddels toegekend gekregen in de Aujeszky-

procedure? 

NVV heeft in totaal ruim 27 miljoen euro kunnen terugvorderen van de SER. 

 

2. Hebben alle varkenshouders in Nederland recht op dit geld? 

Nee. Alleen (oud)leden van de NVV die ten tijde van de start van de procedure lid van 

NVV waren en al eerder een Aujeszky-vergoeding hebben ontvangen, hebben recht op 

deze nieuwe vergoeding.  

 

3. Kan de SER nog een keer in hoger beroep gaan? 

Ja. Dat wettelijk recht heeft de SER. Zij krijgt na deze uitspraak zes weken de tijd om 

beroep aan te tekenen. Dit wordt ook wel ‘in cassatie gaan’ genoemd. De zaak komt 

dan terecht bij de Hoge Raad. 

 

4. Gaat een eventuele cassatie lang duren? 

Dat is niet precies te zeggen. Normaal gesproken gaan er 1 tot 2 jaar overheen 

voordat de Hoge Raad uitspraak doet. Ter illustratie: NVV won op 5 november 2014 de 

eerste rechtszaak om de Aujeszky-rente. SER tekende op de valreep, op 4 februari 

2015 hoger beroep aan. Deze rechtszaak vond pas plaats op 18 januari 2016 en de 

uitspraak volgde op 8 maart 2016.  

 

5. Wat gebeurt er als SER hoger beroep aantekent? 

Er zijn twee mogelijkheden. NVV kan het bedrag toch opeisen en uitkeren aan de 

varkenshouders. Risico is wel dat als NVV een eventuele cassatie verliest, dit geld 

weer teruggevorderd gaat worden. De andere mogelijkheid is dat NVV cassatie 

afwacht. Het bedrag blijft dan gewoon gereserveerd en de wettelijke rente loopt dan 

door. 

 

6. Wat gebeurt er als SER in cassatie weer in het ongelijk wordt gesteld? 

Dan is de uitspraak die op 8 maart 2016 is gedaan onherroepelijk. Dat betekent dat het 

op dat moment door de rechter vastgestelde bedrag, vermeerderd met de wettelijke 

rente tot op de dag van uitbetaling, moet worden uitgekeerd aan NVV. 

 

7. Wat gebeurt er als SER in cassatie wél in het gelijk wordt gesteld 

Dan zal er geen uitkering van de Aujeszky-rente vanaf 1993 plaatsvinden en is de al 

eerder uitgekeerde 16,1 miljoen euro het uiteindelijke bedrag. 

 

8. Wanneer begint de uitbetaling als SER niet in cassatie gaat? 

NVV zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk tot uitkering naar de leden en 

de oud-leden over te gaan. De komende weken houdt NVV de leden en de oud-leden 

op de hoogte als hierover meer duidelijk is. 

 

9. Hoe hoog is de vergoeding die varkenshouders krijgen? 

Deze berekening vindt op dit moment plaats. Varkenshouders die recht hebben op de 

vergoeding horen dit zo snel mogelijk. 

 

10. Neemt NVV contact op met de leden en de oud-leden inzake de vergoeding, of 

moeten zij zich zelf melden? 

De leden en de oud-leden van NVV die de eerste keer een Aujeszky-vergoeding 

hebben ontvangen, worden automatisch benaderd door NVV voor deze nieuwe 

uitkering. Zij hoeven op dit moment zelf geen stappen te ondernemen.  


