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NVV heeft samen met LTO Varkenshouderij een 

brief geschreven aan staatssecretaris Martijn van 

Dam van EZ, waarin zij de per 1 mei vastgestelde 

tarieven ‘niet acceptabel’ noemen. 

Zij doen een beroep op de staatssecretaris om de 

verhogingen terug te draaien. In de brief vragen ze 

hem bovendien eerder gedane toezeggingen waar 

te maken. In de gezamenlijke brief van NVV en LTO 

Varkenshouderij wordt verwezen naar een overleg 

met Van Dams voorganger Sharon Dijksma. Die 

zou onderzoeken of een structurele verlaging van 

de NVWA-tarieven mogelijk was voor vleeskeuring 

en exportcertificering.

Dijksma zegde ruim een half jaar geleden in de 

Tweede Kamer toe een overzicht te geven van de 

kostenontwikkeling van de NVWA en de bijbeho-

rende tarieven. Ook zou ze bezien of die kosten 

kunnen worden doorberekend naar de consument. 

Van beide is tot op heden niets terechtgekomen.

De afgelopen jaren zijn de tarieven op tal van 

onderdelen met tientallen procenten omhoog ge-

gaan, stellen NVV en LTO. Met de nu voorgestelde 

tarieven zijn de kosten voor vleeskeuring met 12% 

verhoogd. 

‘Dit is buitenproportioneel’, zeggen NVV en LTO, 

die in de brief opmerken dat ook de tarieven voor 

exportkeuringen, herinspecties, systeemtoezicht, 

certificering en monsterneming en -analyses stij-

gen. Per 1 mei jl. legt de NVWA de kosten van 

aanvullende controles bij diergeneesmiddelen, 

dierenwelzijn en diergezondheid eveneens op het 

bordje van de veehouders.

Klachten
LTO Varkenshouderij en NVV constateren tevens 

een toenemend aantal klachten over de ontoe-

reikende dienstverlening door de NVWA en de 

onprettige controlementaliteit in de praktijk. Een 

en ander komt steeds meer op gespannen voet te 

staan met de nijpende situatie op de bedrijven, 

constateren beide samenwerkende organisaties.

De afgelopen jaren hebben LTO en NVV samen 

met de ketenpartners herhaaldelijk verzocht om 

de NVWA-tarieven niet te verhogen. 

Eerst moet een analyse van de tarieven en de op-

bouw ervan op tafel komen. De Raad van State zal 

hierover adviseren. Zo lang dat advies er niet is, 

kunnen de tarieven tussentijds niet ‘gewoon’ ver-

der omhooggaan, stellen NVV en LTO. Ook andere 

veehouderijsectoren zijn verbolgen over de ver-

hoogde tarieven.

Overheid
LTO varkenshouderij en NVV wijzen erop dat in veel 

andere EU-landen de overheid een aanzienlijk deel 

van de keurings- en controlekosten voor haar rekening 

neemt en de kosten voor bedrijven fors lager zijn. 

NVV boos 
over hogere 
NVWA-tarieven
NVV en LTO voelen zich niet meer serieus genomen 
door het ministerie van Economische Zaken (EZ), 
nu de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) de tarieven heeft verhoogd. 

Vooral bij de varkenshouders komen de verho-
gingen vanwege de langer durende economische 
malaise op de bedrijven extra hard aan. Ook de tarieven voor exportkeuringen stijgen bij de NVWA.

Foto: Vee & Logistiek Nederland
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Vanwege vakantie van Ingrid Jansen 

komt de column van de voorzitter deze 

maand te vervallen. 
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“Oók onze varkentjes 
kregen vandaag extra 

knuffeltjes en kusjes! Dat 
verdienen ze, toppertjes! 

#rozemoederdag”

“Eerst vol aan het 
werk, het is tenslotte 
elke dag van het jaar 

#rozemoederdag! Prachtig 
werk en trots op!”

“Hulde aan alle 
topmoeders in de stal! 

Varkenshoudster en 
zeugen zijn TOPMOEDERS! 

#rozemoederdag”

Manouk Hogenkamp  

(@Manoukhogenkamp)

Varkenshoudster Heleen Holtmanns  

(@HeleenHoltmanns)

Varkenshoudster  

Marielle van Dijk

Varkensboerinnen slaan terug 
met #Rozemoederdag
Een moederdag-kaartenactie van Varkens in 

Nood, waarin een pas bevallen vrouw werd afge-

beeld tussen stangen terwijl drie baby’s bij haar 

proberen te zogen en één baby stervend in het 

hok ligt, wekte vorige week de woede van veel 

varkenshouders.

 

De naakte vrouw in een kraamkooi moest 

Nederlanders in het weekend van Moederdag 

‘bewust maken’ van de manier waarop varkens in 

de ogen van Varkens in Nood behandeld zouden 

worden in de veehouderij.

‘Een walgelijk plaatje en ook vrouwonterend’, 

verwoordde varkenshoudster Sabine Grobbink uit 

het Drentse Barger-Compascuum de actie op de 

website van RTL. Veel aandacht wilde ze er niet 

aan geven en ook NVV koos er bewust voor om 

niet te reageren in de media op zo’n laag-bij-de-

grondse actie, die op geen enkele wijze zorgt 

voor een constructieve dialoog tussen boeren en 

maatschappij. ‘Hoe meer aandacht wij als varkens-

boeren eraan geven, hoe groter het wordt. Dit 

beeld staat zo ver af van de werkelijkheid’, aldus 

Grobbink op de RTL-website.

Sabine Grobbink en andere varkensboerinnen 

sloegen op Moederdag terug met de sociale 

media-actie #Rozemoederdag. Met deze actie, 

samen bedacht met Varkens Vandaag, lieten de 

varkenshoudsters met foto’s en filmpjes zien met 

hoeveel liefde zij voor hun dieren zorgen. ‘En dat 

doen we dag en nacht’, aldus Sabine Grobbink.

Hieronder een aantal foto’s die op de sociale 

media verschenen. Op de Facebook-pagina van de 

NVV (www.facebook.com/nederlandsevakbond-

varkenshouders) zijn meer foto’s te zien:

NVV biedt sociale ondersteuning
De varkenshouderij zit al enige tijd in een financiële crisis en dit heeft zijn 
weerslag (gehad) op veel varkenshouders en hun gezinnen.

NVV heeft een vertrouwenspersoon aangesteld bij 

wie NVV-ledenvarkenshouders een luisterend oor 

kunnen vinden of bij wie zij hun hart kunnen luch-

ten. NVV is achter de schermen al een tijd bezig 

om sociale ondersteuning te regelen voor leden 

die deze steun nodig hebben, of hiervan gebruik 

willen maken.

Paulien Hogenkamp, agrarisch coach uit Wierden, 

gaat dit namens de NVV doen. Als boerendoch-

ter is Paulien 43 jaar geleden geboren op een 

gemengd bedrijf met melkvee en zeugen in 

Dalfsen, provincie Overijssel. Zij is opgegroeid in 

een omgeving van zorg en aandacht.

Haar jeugd is zoals zij zelf zegt: ‘gekenmerkt door 

de liefde voor mens en dier, liefde voor de natuur, 

gezelligheid, hartelijkheid, omgaan met nieuw 

leven, alle facetten van het ondernemerschap, 

voorspoed en tegenslag’. Inmiddels woont zij al 

weer jaren met haar man en hun twee kinderen 

in Twente.

Paulien is vanaf nu exclusief voor NVV-leden bereik-

baar. Paulien zal als vertrouwenspersoon luisteren, 

adviseren en ondersteunen bij het vinden van een 

oplossing. Varkenshouders kunnen er onder alle 

omstandigheden vanuit gaan dat de vertrouwens-

persoon hun verhaal vertrouwelijk behandelt.

Subsidies voor asbest
Onlangs liet de NVV u weten dat wij aan het inventariseren zijn hoeveel asbest er nog op de daken van varkens-
stallen van onze leden ligt. Inmiddels hebben wij al tientallen reacties binnen.

De overheid verbiedt asbest op daken per 2024. 

Heeft u nog asbest op uw stallen liggen? Meld 

dat dan bij ons. U kunt dit doen via w.rijpkema@

nvv.nl. Meld daarbij het aantal vierkante meters 

en of (en zo ja, wanneer) u plannen heeft om te 

saneren. De informatie die u aan ons verstrekt, 

is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt voor 

interne doeleinden.

Subsidie
LET OP: Voor de verwijdering van asbestdaken 

geldt per 1 januari 2016 de ‘Subsidieregeling 

verwijderen asbestdaken’. De regeling is voor 

particulieren, bedrijven, non-profit organisaties 

en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2016 

10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). 

In tien provincies kunnen agrariërs bovendien 

gebruik maken van de subsidieregeling ‘Asbest 

eraf, zonnepanelen erop!’

De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische 

bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor 

deze provinciale subsidie, moeten asbestdaken 

vervangen door daken met zonnepanelen. Deze 

regeling loopt tot 1 november 2016. 

Meer informatie is te krijgen bij Welmoed Rijpkema, 

telefoon (0342) 418 478 of w.rijpkema@nvv.nl 

“Goedemorgen, #roze-
moederdag. Met veel zorg 

door kraamafdeling, genieten 
van de biggen, trots op deze 

moeders! #moederdag”

“Zij zorgen iedere dag  
met veel zorg en passie  
voor een ander. Toppers  

zijn het. #Rozemoederdag”

Varkenshoudster Sabine Grobbink  

(@SabineGrobbink)

Varkenshouder Peter Druijff (@PeterDruijff) 

uit Voorthuizen over zijn boerin Ria.

Yvonne Vogels

Heeft u ook behoefte aan sociale ondersteuning? 

Bel: 06 - 53 98 21 68. (Deze service is gratis voor 

NVV-leden) 

Paulien Hogenkamp
Eigen foto

NVV heeft plek voor 
stagiair

NVV heeft ruimte voor een 
stagiair die binnenkort gaat 
afstuderen. 

Het project of de afstudeeropdracht dat 

de stagiair(e) gaat uitvoeren voor de NVV, 

wordt gezamenlijk met de stagiair ingevuld. 

Zo kunnen NVV en de stageloper gezamenlijk 

een opdracht formuleren die aansluit bij de 

interesses van de student en die ons tevens 

helpt een vraagstuk te beantwoorden.

De stageplek is vrij voor een student in een 

HBO of WO opleiding en die (bij voorkeur) 

affiniteit heeft met, of geïnteresseerd is, in de 

agrarische sector. 

Wij zoeken een aanpakker, die het pret-

tig vindt om in een dynamische omgeving 

te werken. Kijk voor meer informatie op  

www.nvv.nl/vacatures. 

Marielle van Dijk
Sabine Grobbink

Heleen Holtmanns

Manouk Hogenkamp

Ria Druijff
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 Ministerie van Voedsel
PvdA, CDA en ChristenUnie willen na de verkie-

zingen in maart volgend jaar een eigen ministe-

rie van Voedsel. Dit ministerie moet dienen als 

‘opvolger’ van het opgeheven ministerie van 

Landbouw. Het landbouwbeleid is volgens de 

partijen nu te veel versnipperd.

 Vergunning voor Twence
De provincie Overijssel heeft eind april mestver-

werkingsinitiatief Twence een omgevingsvergun-

ning verleend. De mestverwerkingsinstallatie in 

Zenderen kan daarmee worden gerealiseerd. De 

installatie moet halverwege 2017 gaan draaien. 

De bedoeling is om 250.000 ton mest per jaar 

te verwerken. Hiermee wordt een kwart van het 

mestoverschot in de regio verwerkt.

 Stegink start in Raalte
Het voormalig varkensproefbedrijf van 

Wageningen Universiteit in Raalte is gehuurd 

door varkenshouder Erik Stegink uit het 

Overijsselse Bathmen. Hij wil er op termijn 

2.000 biologische varkens gaan houden. 

De eerste zeugen liggen er al en binnenkort 

worden de eerste biggen geboren. Stegink is 

bekend van zijn bedrijf Piggy’s Palace waar hij 

een glijbaan voor varkens heeft. 

  Brand aangestoken
De brand in de Livar-varkensstal bij Abdij 

Lilbosch in het Limburgse Echt op 22 april, 

lijkt te zijn aangestoken. Twee verdachten zijn 

aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man 

en een 17-jarige jongen, beiden uit Echt. De 

circa honderdvijftig varkens konden in veilig-

heid worden gebracht.

 Pali neemt De Wit over
Kalfsvleesproducent en veehandelorganisatie 

PALI Group uit Den Bosch neemt de varkens-

slachterij De Wit Slachthuis in Geldrop over. 

De Wit heeft een capaciteit van bijna 750.000 

slachtingen per jaar en zal verder gaan onder 

de naam PALI Geldrop. De regio is tevens het 

belangrijkste werkgebied van de varkenshan-

del van PALI Group.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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Welk rendement houdt uw 
CDI voor u verborgen?

In slechts 3 stappen naar meer grip op uw resultaat  

Uw verborgen rendement, het best bewaarde geheim van uw CDI, onthullen 
wij met CDI XPERT. Met deze doelgerichte maatwerkaanpak voor  
CDI-bedrijven helpen wij u, in slechts drie stappen, het verborgen rendement 
zichtbaar en bereikbaar te maken. Voor grip op uw resultaat en een beter 
rendement.

U hebt als vleesvarkenshouder met een Computergestuurde Droogvoer  
Installatie een zeer sterke managementtool in handen met talloze mogelijkheden.  
Haalt u de laatste stuiver uit uw CDI? Een stuiver kan, hoe klein deze ook lijkt,  
per kg geslacht gewicht een groot verschil maken voor uw bedrijf.

10 tips voor een  
efficiënter  
CDI-gebruik

1. Voorkom overvoeren. Streef een 
opbouwende curve na;

2. Zorg voor een goede voeropname in 
de startfase;

3. Voorkom mengfouten; doseer het 
grootste component eerst;

4. Houd de componenten voldoende 
groot om goed te kunnen mengen;

5. IJk de voerinstallatie regelmatig om 
doseerafwijkingen te voorkomen;

6. Vergelijk het voerverbruik per dag in 
de TEA-cijfers en vergelijk deze met 
de voercurve;

7. Zorg dat de deeltjesgrootte van 
bijproducten groot genoeg is om de 
bakken fijn af te stellen;

8. Leg borgen, beren, gelten gescheiden 
op en pas de rantsoenen hierop aan;

9. De slachtkwaliteit van uw varkens 
moet passen bij de aflevercondities 
waar u op uitbetaald wordt. Hierop 
sturen loont; 

10. Twijfelt u of u alles uit uw CDI haalt? 
Neem contact op met Nijsen/Granico 
voor de CDI Check.

CDI XPERT staat voor: 

Hogere opbrengsten door grip op karkasverwaarding:
• Hoger % vleesvarkens binnen het slachterijconcept;
• Grip op de spier/spek-verhouding van uw varkens.

Lagere voerkosten door grip op voerkosten, dankzij:
•	 Precieze	voergift door een uitgekiende voerstrategie en voerpakket, afgestemd 

op de dagelijkse behoeften van uw varkens en uw doelstellingen;
•	 Scherpere voerconversie dankzij hoogwaardige, goed opneembare  

grondstoffen, gemaakt volgens ons unieke Food-For-Feed® procedé en optimale 
afstemming van de rantsoenen op de behoeften van uw varkens;

•	 Minimale verspilling dankzij bovenstaande punten en een precieze afstelling 
van de installatie.

3 stappenplan

1
Inventarisatie van 
uw bedrijfsdoelen 

en -situatie met 
CDI-Check

2
Analyse en  

Plan van Aanpak 

3
Uitvoering en 

monitoring

>> Ga voor uitgebreide tips naar: 
www.cdi-check.nl/tips 

lees ook de ervaringen uit de praktijk.

Wist u dat ruim 75% van de CDI-bedrijven de mogelijkheden van hun CDI 
en daarmee de groeicapaciteiten van hun varkens, onvoldoende benut?

Nieuws uit de regio’s

Noord-Nederland
Succes in Groningen
De provincie Groningen haalt het ‘slot’ af van de 

veehouderijbedrijven in de zogenoemde ‘gele en 

groene’ gebieden. Dat heeft de provincie vorige 

maand, mede dankzij de inzet van NVV en de regio 

Noord-Nederland van de NVV op dit onderwerp, 

besloten.

In de concept-Omgevingsvisie wilde de provincie de 

ontwikkeling van negentig intensieve veehouderij-

bedrijven op slot zetten. De NVV en de regio Noord-

Nederland hebben een uitgebreide zienswijze ingediend 

op de Groningse plannen en zien deze inzet nu beloond. 

Het op slot zetten van gebieden zou betekenen 

dat varkenshouders die door uitbreiding willen 

moderniseren, verduurzamen en investeren in 

dierenwelzijn- en milieumaatregelen, hiertoe geen 

kans zouden krijgen. Provincie Groningen gaat 

intensieve veehouderijbedrijven die verduurzamen 

ook financieel tegemoetkomen met POP 3-gelden. 

Dit is het Plattelandsontwikkelingsprogramma van 

de Europese Unie. Hoeveel de provincie hiervoor 

beschikbaar stelt, is nog niet bekend.

NVV zal betrokken blijven bij de vervolgstappen naar 

een duurzamere veehouderij in Groningen.

Lees meer hierover op: www.nvv.nl/nvv-nieuws 

Twente
Stil leed
Leden van de NVV-regio Twente hebben de afge-

lopen maanden deelgenomen aan de Werkgroep 

Zeugenhouderij Hof van Twente in de gemeente 

Hof van Twente. De werkgroep trof veel ‘stil leed’ 

aan bij zeugenhouders, door financiële problemen. 

In totaal werden 38 bedrijven bezocht. De zeugen-

bedrijven waren vooral blij dat ze gehoord werden 

en hun verhaal kwijt konden aan mensen die er 

‘verstand’ van hadden, zonder dat dit consequenties 

had. De sociale gevolgen blijken groot. De werkgroep 

brengt die gevolgen nu in kaart. Hof van Twente 

heeft de meeste zeugenbedrijven van Overijssel en 

staat op plaats 6 van het aantal zeugenbedrijven 

in Nederlandse gemeenten. Andere gemeenten zijn 

geïnteresseerd in het sociaaleconomische onderzoek 

bij varkensbedrijven in Twente. 

Rivierengebied - Veghel-Oss/Maaskant
Roze varken siert Giro
Enkele leden van de NVV uit de regio’s Rivierengebied 

en Veghel-Oss/Maaskant hebben zich aangesloten 

bij het Varkenspromotieteam Regio Nijmegen-Cuijk. 

Dit promotieteam gaat gezamenlijk activiteiten orga-

niseren en pr- en promotie voeren voor de varkens-

houderij in dit gebied.

De eerste actie was meteen een geslaagde. Tijdens de 

wielerkoers Giro d’Italia (Ronde van Italië) die vorige 

week door het gebied kwam, had het promotieteam 

een levensgroot opblaasbaar varken langs de weg 

(pal voor het varkensbedrijf van NVV-lid Jules Derks in 

Overasselt) neergezet. Op een spandoek was te lezen 

‘Onze varkens wensen u veel succes’. Het varken was 

tijdens de live-uitzending en in de samenvattingen op 

televisie meerdere keren te zien. 

Het roze varken prominent langs de route van de Giro

- advertorial -
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NVV voert actie tegen TTIP en CETA
NVV heeft eind april, samen met LTO Varkenshouderij, NVP (pluimveehouders), NMV (melkveehouders), NAV 
(akkerbouwers) én een aantal milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie, het manifest ‘Houd de Boerderij 
TTIP-vrij’ aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een flink aantal Kamerleden trotseerde, net als 

de boeren, de striemende hagel en regen om het 

manifest in ontvangst te nemen. NVV verzet zich 

al langer fel tegen TTIP. De handelsverdragen met 

de Verenigde Staten (TTIP) en Canada (CETA), 

liggen onder vuur omdat deze landen straks 

voedsel mogen exporteren naar Europa dat niet 

voldoet aan de Europese milieu- en dierenwel-

zijnsstandaarden. ‘Daarnaast betekent het voor 

de varkenshouderij dat er nóg meer varkensvlees 

op de Europese markt gaat komen, terwijl hier al 

een overaanbod is. Dit is slecht voor de prijzen die 

onze varkenshouders krijgen. TTIP is een race to 

the bottom’, verwoordde NVV-voorzitter Ingrid 

Jansen haar zorgen. TTIP kent in Europa alleen 

maar verliezers, aldus de protesterende organisa-

ties. Op zaterdag 28 mei is een Nationale actiedag 

tegen TTIP en CETA. 

Op deze pagina’s een fotoverslag van de manifes-

tatie, eind april.

Foto’s: Caroline van der Plas en Milieudefensie/Marten van Dijl

Ingrid Jansen spreekt de 

Kamerleden en het publiek toe 

in de striemende regen voor het 

Tweede Kamergebouw.

Sieta Keimpema van de  

Dutch Dairy Board verwoordt de 

mening van de melkveehouders over 

TTIP. Helemaal links op de foto  

Eric Douma (LTO Varkenshouderij)  

en Ingrid Jansen.

NVV en LTO Varkenshouderij 

trokken voor de gelegenheid op 

met diverse milieuorganisaties, 

waaronder Milieudefensie. Op de 

foto spreekt Jacomijn Pluijmers van 

Milieudefensie het publiek toe.

Jasper van Dijk van de SP met het manifest 

‘Houd de boerderij TTIP-vrij’. Ook SP is 

fel gekant tegen de handelsverdragen met 

Amerika en Canada.

Bijval van de andere organisaties 

voor het anti-TTIP pleidooi 

van onder meer NVV aan de 

Kamerleden.

De collega’s van de NVP hadden 

twee levensgrote spandoeken 

laten maken met een duidelijke 

boodschap.

Een beeld dat u niet vaak meer 

zult zien: NVV en Partij voor de 

Dieren schouder aan schouder. 

Beide partijen zijn fel tegen TTIP.



Varkenssnoetjes op sociale media
Varkenshouders zijn elke dag druk in de weer met het verzorgen van hun 
varkens. Dat is intensief maar ook leuk werk. Alleen de burger krijgt er 
doorgaans weinig van mee.

De organisatie Varkens Vandaag, die hard werkt 

om de varkenshouderij in de media en de maat-

schappij in een positief daglicht te zetten, wil meer 

mensen laten meegenieten van het mooie werk 

dat varkenshouders doen. ‘Bijvoorbeeld door ze de 

geboorte van biggen te laten zien via de digitale 

en sociale media’, aldus Varkens Vandaag. ‘Deze 

en andere mooie momenten gaan we vanaf nu dan 

ook delen met iedereen.’

Varkens Vandaag doet dit met de sociale media-

actie ‘Snoetje van de week’. De hulp van varkens-

houders en varkenshoudsters is daarbij nodig. 

Varkens Vandaag roept iedereen op een mooie foto 

te maken van een varkenssnoetje. Dit kan zijn van 

een biggetje, een stoere beer, een spelende big, 

een lui vleesvarken, etc. De foto kan via Twitter 

(www.twitter.com/varkensvandaag), Facebook 

(www.facebook.com/varkensvandaag), of e-mail 

(info@varkensvandaag.nl) worden opgestuurd. 

Wekelijks worden de mooiste foto’s verzameld 

en in de media verspreid. Tien keer per jaar wordt 

een top 10 samengesteld van de leukste, liefste, 

stoerste varkenssnuiten. Het publiek mag daar de 

mooiste uit kiezen. De winnaar krijgt een lekker 

varkensvleespakket. 
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 Denemarken wil vleestaks
Denemarken overweegt een belasting op rood 

vlees in te voeren. Op die manier wil de Deense 

regering de klimaatopwarming aanpakken. 

Niet alleen vlees, ook ander voedsel dat ‘be-

lastend’ is voor het milieu zou van een taks 

moeten worden voorzien. 

 Fonds voor varkenshouders
De Belgische Mededingingsautoriteit is positief 

over de voorwaarden van het akkoord dat het Bel-

gische ketenoverleg sloot in december. De eerste 

betalingen aan varkenshouders zouden in juni al 

kunnen plaatsvinden. Het geld komt uit een fonds 

dat wordt gevuld door 15 cent extra per kilo var-

kensvlees te rekenen aan retail, slagers en horeca. 

 Weinig bio-varkens in België
Vlaanderen telde in 2015 slechts zestien bio-

logische varkenshouders. In twee jaar tijd 

kwamen er maar twee bij. Dat is te lezen in 

een rapport over de biologische landbouw in 

Vlaanderen. In totaal telt Vlaanderen 370 bio-

logische boeren, van wie 120 veehouders.

 Licht herstel markt
De Europese varkenssector krijgt in het tweede 

kwartaal van 2016 te maken met de eerste te-

kenen van herstel. De opleving van de vleesvar-

kensprijzen zal pas echt doorzetten als de eerste 

volumes uit de private opslagregeling van de EU 

zijn verkocht. Dat verwacht Rabobank. Voor veel 

varkenshouders zal dit herstel nog onvoldoende 

zijn om boven de kostprijs uit te komen. (Lees 

meer op www.nvv.nl/nvv-nieuws-de-sector). 

 Geldtekort in Duits fonds
Topman Markus Mosa van de grootste Duitse su-

permarktketen Edeka geeft het Bauernverband de 

schuld van het geldtekort voor Initiative Tierwohl. 

Duitse varkenshouders die deelnemen aan de Ini-

tiative Tierwohl krijgen een vergoeding uit een su-

permarktfonds als zij extra dierenwelzijnsmaatre-

gelen treffen. Er staan 2.000 varkenshouders op de 

wachtlijst, terwijl zij al wel hebben geïnvesteerd. ‘Bij 

het bepalen van de volumes van de boeren, heeft 

het Bauernverband zich verrekend’, zegt Mosa.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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NVV schrikt van vondst  
dode varkens
NVV is erg geschrokken van het nieuws dat in april bij een varkenshouder 
in Gelderland 400 dode varkens zijn gevonden. 

In de media heeft NVV niet uitgebreid gereageerd 

omdat wij vinden dat eerst goed moet worden 

uitgezocht wat precies ten grondslag lag aan de 

dierverwaarlozing met dood tot gevolg. Direct 

na de vondst werd van alle kanten volop gespe-

culeerd over de mogelijke oorzaak. NVV vindt dit 

voorbarig, zolang het onderzoek naar de kwestie 

nog in volle gang is.

‘Dierverwaarlozing is evenwel verschrikkelijk. 

Dieren horen tijdens hun leven de beste zorg te 

krijgen. Varkenshouders zetten alles op alles om 

hun dieren de grootst mogelijke zorg te bieden. 

De vondst van de 400 dode varkens in Gelderland 

is een exces dat in de Nederlandse varkenssector 

geen dagelijkse praktijk is’, liet NVV-voorzitter 

Ingrid Jansen kort na de vondst van de dode 

varkens wel weten aan de media.

Triest
‘Wij vinden het zeer triest dat dit heeft kunnen 

gebeuren, maar het onderzoek door de daartoe 

bevoegde autoriteiten is nu bezig’, aldus Jansen. 

NVV wil verder dan ook niet vooruitlopen op 

conclusies en zeker niet meewerken aan het 

verspreiden van aannames over deze zaak. 

Update over de Aujeszky-rente
De Sociaal Economische Raad (SER) wilde deze maand voorkomen dat ze 
op korte termijn 11 miljoen euro, plus rente tot op dag van uitbetaling, 
zou moeten uitkeren aan de NVV. 

NVV wilde het bedrag dat op 8 maart door het 

Gerechtshof aan de NVV werd toegekend in 

afwachting van een eventueel hoger beroep, opei-

sen bij de SER. De SER spande daarop een kort 

geding aan om die uitbetaling te voorkomen. Dit 

kort geding zou dienen op 27 mei. 

Deze datum ligt echter zo dichtbij de uiterste 

datum (8 juni) voor de SER om al dan niet in cassa-

tie te gaan tegen de uitspraak, dat NVV heeft 

besloten het verzoek om uit te betalen heeft uitge-

steld tot na 8 juni. 

Een en ander is afhankelijk van of de SER in 

cassatie gaat. ‘De uitspraak van het kort geding 

zou dan pas immers na 8 juni zijn. In alle geval-

len zou dat onnodige kosten voor ons met 

zich meebrengen’, legt NVV-secretaris Frank 

Donkers uit.

Omdat NVV het verzoek heeft opgeschort, heeft 

de SER het kort geding ingetrokken. Nu is het 

afwachten of de SER de uitspraak van 8 maart 

aanvecht bij de Hoge Raad. Voor zover bekend 

heeft de SER daar nog geen besluit over genomen. 

Zodra er meer nieuws is, informeren wij u via de 

Nieuwsflits (e-mail), onze website 

(www.nvv.nl) en De Trog. 

De week van…. 
Gert van Beek
In deze rubriek geeft een bestuurslid of medewerker van de NVV een 
inkijkje in zijn of haar werkweek. In deze zesde aflevering: Gert van Beek 
(49), lid van het Dagelijks Bestuur van de NVV. Gert is behalve DB-lid 
eigenaar van een SPF-fokbedrijf (Specific Pathogen Free) in Lelystad.

Maandag 25 april
Net als elke maandag (circa 5.30 uur) vroeg op. 

Vanwege de hoge gezondheid van de varkens is 

een aantal werkzaamheden op maandag gecon-

centreerd. Met name de selectie van dieren, het 

bezoek van de dierenarts en de voervoorlichter, 

diertransport, onderhoud, etc. We beginnen 

met een exportkeuring door de NVWA met veel 

administratie, maar inmiddels een routineklus. ’s 

Middags in Barneveld voor overleg met medewer-

kers en het DB. Eind van de middag een overleg 

voor de volgende dag voorbereiden en het nodige 

telefonische overleg.

Dinsdag 26 april
De hele ochtend in de stal. Eind van de middag 

zelf even naar de fysiotherapeut. ‘s Avonds weer 

overleg in Barneveld, samen met het DB van de 

NVV en bestuurders van LTO Varkenshouderij. 

Woensdag 27 april
Koningsdag! Voor ons overdag geen festiviteiten, 

maar zelf werken. Samen met mijn vrouw Wilma 

de biggen en het voer wegen voor een voerproef 

die wij momenteel uitvoeren. ‘s Avonds naar de 

Koningsdagoptocht bij ons in het dorp kijken. 

Hebben we toch nog een beetje Koningsdaggevoel.

Donderdag 28 april
Al weer vroeg in de stal. ‘s Middags vertrek ik 

richting het Zuiden voor twee afspraken. Een voor 

het bedrijf en één voor de NVV. Mijn auto is mijn 

kantoor. Onderweg telefonisch vooroverleg met 

sectorgenoten voor het overleg met de nieuw in 

het leven geroepen Werkgroep Bigvitaliteit. De 

stuurgroep bestaat al langer. Belangrijk thema. 

Mooi om daaraan mee te mogen werken. De 

vergadering van ons Landelijk Bestuur moet ik 

laten schieten. 

Vrijdag 29 april
‘s Morgens weer heel vroeg naar de stal omdat 

ik om 9.30 uur al weer moet vertrekken naar 

Barneveld. De hele weg telefoneren, zowel voor 

het bedrijf als voor de NVV. Onder meer met 

Willie van Gemert en met onze stagiaire Laura, 

die voor het laatste stuk van haar stage over de 

huisvesting vroege dracht nog wil afstemmen en 

onderdelen wil toetsen aan de praktijk. Hierna 

nog een gesprek met een potentiële DB’er en 

daarna gelijk door met de DB-vergadering, net als 

elke vrijdagmiddag.

Zaterdag 30 april
Zelf weekenddienst en samen met Wilma en doch-

ter Rianne met de auto naar het bedrijf. Samen 

met Rianne terug op de racefiets met een flinke 

omweg als training voor BIG Challenge Alpe 

d’Huzes deelname in juni. Even een paar uur wat 

anders dan bedrijf en NVV. 

Gert van Beek

Dit soort foto’s zal vaker worden gedeeld  
met burgers. Foto: Sabine Grobbink

De Belgische varkenshoudster  
Els Vermeulen stuurde ook een foto van  
haar ‘snoetje’ in. Foto: Els Vermeulen

Frank Donkers (l.), samen met Willie van Gemert en 
Ingrid Jansen in maart toen het Gerechtshof NVV 
opnieuw in het gelijk stelde.



Mei - juni 2016

18-05-2016: 19.15-22.30 uur

Pig Business Thema-avond Financiën:  

‘Focus op meer opbrengst’ 

Ons Boerenerf, Banendijk 5 te Nederweert-Eind

19-05-2016: 09:15-13:30 uur

Bijeenkomst ‘Durf je zelf het drinkwater  

te drinken wat je je dier geeft? 

Daavision, Lekstraat 14 te Oss

25-05-2016: 09:30-16:00 uur

Studiedag docenten varkenshouderij  

(VarkensNET) 

Start bij: familie Kok, Schansweg 18 te Ane

26-05-2016: 15.00-18.00 uur 

Seminar succesvol innoveren in Agrifood 

De Ideeënfabriek, Liessentstraat 9a te Uden

30-05-2016: 20.00-22.00 uur 

Algemene Ledenvergadering POV 

Zalencentrum Wieleman,  

Dorpstraat 11 te Westervoort

31-05-2016 t/m 02-06-2016:  

13.00-22.00 uur

Landbouwbeurs Oost-Nederland 

Ruurloseweg/hoek Petersdijk 4 a te Zelhem

02-06-2016: 09.00-17.00 uur

Masterclass persoonlijk leiderschap:  

‘Een goede teamleider kan eerst zichzelf leiden’ 

De Vergaderij, Hooidonksestraat 11  

te Den Dungen

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
02
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Boerinnenpower

Er is iets moois en iets goeds gaande in de varkens-

houderij en in de agrarische sector in het algemeen. 

Wat dat is? De Nederlandse boerinnen zijn zich 

aan het roeren. Noem het boerinnenpower. Ze zijn 

bezig met een succesvol charmeoffensief waar 

iedereen in de sector zijn petje voor mag afne-

men. Nog niet zo lang geleden richtte een groep 

pluimveehoudsters de Mmmeggies op. Een club 

hippe, moderne kippenboerinnen die de kip en in 

het bijzonder het ei in een positief daglicht zetten. 

De Mmmeggies duiken fysiek én digitaal op, op 

alle plekken waar burgers zijn. Met veel positieve 

publiciteit tot gevolg.

Een paar weken geleden verenigden de koeien-

boerinnen zich. Met de actie #Kalverliefde zetten 

zij een publieksvriendelijk offensief in tegen 

een (volstrekt ridicule) Kamermotie uit de koker 

van de Partij voor de Dieren. Die wilde kalveren 

langer bij de koe houden. Talloze media doken  

- figuurlijk - bovenop de boerinnen en zo konden zij 

politiek en maatschappij het echte verhaal vertel-

len. De motie (dit soort moties moeten we eigenlijk  

(e)moties noemen) verdween in een stoffige la. 

Waar die hoort, als je het mij vraagt.

En nu zijn ook de varkensboerinnen de krachten aan 

het bundelen. Een groot aantal varkenshoudsters is 

al langer actief op sociale media en laten dagelijks 

met mooie foto’s en filmpjes aan het publiek zien 

dat een varkensstal geen Alcatraz is. Maar een plek 

waar varkens met passie en liefde worden verzorgd. 

Waar rust, reinheid en regelmaat heerst. Waar voer 

en water volop aanwezig zijn. Waar het warm is 

voor de big, waar het aangenaam is voor de zeug. 

En vorige week pareerden deze stoere varkens-

boerinnen met hún charmeoffensief op Twitter en 

Facebook de walgelijke Moederdag-kaartenactie 

van Varkens in Nood (zie ook pagina 2). Dit deden 

zij door met de hashtag #rozemoederdag foto’s van 

zichzelf met hun biggen en zeugen de wereld in te 

sturen. Zo maakten zij van iets negatiefs, iets posi-

tiefs en haalden hiermee ook de media.

Eerlijk is eerlijk. Een bedankje aan Varkens in Nood, 

Wakker Dier, Partij voor de Dieren en alles in hun 

kielzog is hier wel op zijn plaats. Want door hún met 

miljoenen euro’s gefinancierde hetzes en campag-

nes, krijgen de Nederlandse varkens-, kippen- en 

koeienboerinnen een stoomcursus pr en communi-

catie. Gratis en voor niks!

Delen we als boeren tóch nog een beetje mee in de 

goede doelen donaties van de Postcodeloterij… 

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie & PR 

c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns-

caroline-vander-plas

Nieuws

POV bedankt varkenshouders voor donatie
De varkenshouders en bedrijven in de periferie van de varkenshouderij hebben recent een bedankbrief ontvan-
gen van POV-voorzitter Ingrid Jansen en varkenshoudster Doreen van den Berkmortel uit Sint-Oedenrode. 

‘Begin maart zijn wij gestart met een donatiecam-

pagne onder varkenshouders en bedrijven in de 

periferie van de varkenshouderij voor de sector-pr 

2016. U heeft gehoor gegeven aan onze oproep om 

een bijdrage te storten en dat waarderen wij zeer!’, 

schrijven Jansen en Van den Berkmortel.

De beide boegbeelden van de donatiecampagne 

‘Varkens horen bij Nederland’ zeggen niet genoeg 

te kunnen onderstrepen dat collectiviteit en saam-

horigheid belangrijk zijn. ‘Samen zijn we sterk! 

Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij activiteiten 

en organisaties steunen die de varkenshouder en 

de sector in een positief daglicht zetten. Met uw 

financiële steun kunnen wij verder werken aan een 

goed imago en het creëren van nog meer maat-

schappelijk draagvlak’, aldus Jansen en Van den 

Berkmortel.

Promotiematerialen
Met de bijdragen die al zijn gedaan, is het dit jaar 

onder meer weer mogelijk om varkenshouders 

gratis te voorzien van pr- en promotiematerialen 

over de varkenshouderij. Zij kunnen deze bij de POV 

aanvragen als zij bijvoorbeeld burgers of school-

klassen ontvangen in hun stallen, of bij open dagen 

of andere publieksactiviteiten. Vorig jaar is hiervan 

veelvuldig gebruik gemaakt.

Oproep
De varkenshouders die al een bijdrage hebben 

gestort, worden in de brief ook gevraagd om hun 

collega’s en hun erfbetreders er óók van te over-

tuigen een donatie te doen voor de sector-pr 2016. 

Varkenshouders en bedrijven die nog geen gehoor 

hebben gegeven aan de oproep om een donatie te 

doen, hebben een brief ontvangen met een nieuwe 

oproep om te storten.

Vindt u sector-pr ook belangrijk? Stort dan uw 

bijdrage op: NL82 RABO 0192 046 357 t.n.v. 

Producenten Organisatie Varkenshouderij te Zeist. 

O.v.v. Sector-PR. 

Datum ALV bekend
Sinds de raadplegingsavonden in 
maart is de POV volop bezig geweest 
met het afronden van het actieplan 
Vitalisering Varkenshouderij. 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart 

werd uitgesteld omdat meer tijd nodig was om 

te komen tot de afronding van het actieplan 

Vitalisering Varkenshouderij. Inmiddels is een 

nieuwe datum gepland voor de ALV, 30 mei om 

20:00 uur te Westervoort. Nadere details hierover 

volgen zo snel mogelijk. De ALV is alleen toegan-

kelijk voor varkenshouders die lid zijn van de POV. 

Nog geen lid? Meld u hier aan: www.pov.nl 

POV-varkenshouders weer bij mestdialogen
De POV-varkenshouders zijn afgelopen weken weer aangeschoven bij de 
zogenoemde mestdialogen in Brabant. 

Eerder besloten de varkenshouders, verenigd 

in de POV, de bijeenkomsten niet bij te wonen 

omdat gedeputeerde Anne-Marie Spierings geen 

gehoor gaf aan een uitnodiging van de POV voor 

een gesprek met oud-minister Uri Rosenthal. Hij 

leidt het landelijke traject Vitale Varkenshouderij 

van de POV.

Klokken gelijk
Rosenthal wilde met Spierings de ‘klokken 

gelijk’ zetten en de landelijke plannen voor een 

toekomstbestendige varkenshouderij afstemmen 

met de Brabantse plannen. De uitnodiging bleef 

echter onbeantwoord, terwijl de Brabantse plannen 

werden gepresenteerd. POV wil ervoor waken dat 

provincies allemaal een eigen beleid maken, zonder 

daarin het landelijke traject te betrekken. 

Inmiddels is POV wel in gesprek met de provincie 

Brabant over het traject Vitale Varkenshouderij van 

de commissie Rosenthal en de afstemming daarvan 

binnen de Brabantse plannen. 

Plan Bigvitaliteit voor de zomer
De stuurgroep Bigvitaliteit komt 
voor de zomer met een geactu-
aliseerd plan van aanpak om de 
sterfte van biggen terug te dringen. 

Hierbij wordt het plan van aanpak van 2009 grondig 

doorgenomen en worden nieuwe afspraken gemaakt 

om de biggensterfte aan te pakken. Daarbij zal niet 

alleen gekeken worden naar oorzaken en technische 

oplossingen, maar ook naar het aantal biggen dat 

een zeug krijgt. 

Uit de laatste voortgangsrapportage van de 

Stuurgroep Bigvitaliteit en de cijfers van Agrovision 

is gebleken dat het aantal doodgeboren biggen en 

het aantal biggen dat tot het spenen sterft, in 2015 

met 0,6 procent is toegenomen ten opzichte van 

2014: van 12,9 naar 13,5 procent. Het gaat dan om 

een gemiddeld sterftepercentage bij zowel grote als 

kleine varkensbedrijven.

‘Vitale biggen zijn van levensbelang, dat beseffen 

varkenshouders meer dan wie dan ook. Elke varkens-

houder werkt vanzelfsprekend het liefst met een 

gezond dier’, aldus de stuurgroep. De sector werkt 

achter de schermen overigens continu aan het verbe-

teren van diergezondheid bij varkens. 
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Postbus 591, 3770 AN Barneveld 
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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:
Arjan Pekkeriet, Hellendoorn
tel/fax: 0548-521807/0548-521850
e-mail: salland@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: 
Adrie Mulders, Nispen 
en Rein van As, Nispen
tel: 06-53673814/06-53242854
e-mail: westbrabant@nvv.nl

 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

NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

23 mei, 20.00 uur, ledenvergadering Regio Salland, Zaal Spoolder te Luttenberg

26 mei, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

13 juni, 20.00 uur, ledenvergadering Regio Midden-Brabant/De Kempen, De Stapperij te Oirschot

27 juni, 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering, De Bongerd te Heteren

30 juni, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 Van Osch Uden BV te Uden

 C.D. Heuvelman te Ouderkerk a/d IJssel

 Nysingh advocaten-notarissen te Apeldoorn

 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

Foto: Paulien Keijzer

Bestel gratis film
‘Varkens horen bij Nederland’
De NVV liet in 2014 de film ‘Varkens horen bij 

Nederland’ maken. In het 4 minuten durende 

filmpje laten wij zien dat het Nederlandse varken 

onmisbaar is in ons dagelijks leven en voedsel. 

Niet alleen vlees, ook talloze andere producten 

worden van het varken gemaakt. 

De film is voor alle varkenshouders gratis op 

te vragen zodat deze vertoond kan worden 

tijdens open dagen, rondleidingen of andere 

publieksactiviteiten. Of bijvoorbeeld om te gebrui-

ken bij een spreekbeurt van uw (klein)kinderen 

op school, of om te delen via uw eigen website, 

Facebookpagina of Twitteraccount.

Wilt u de film ook hebben? Mail dan naar Caroline 

van der Plas, via c.vanderplas@nvv.nl. Of bel met 

ons kantoor via (0342) 418 478. De film is ook te 

bekijken op www.nvv.nl 


