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4-dageneis

NVV wint rechtszaak rente Aujeszky
De SER moet de Nederlandse Vakbond Varkenshouders ruim 11 miljoen euro 
aan wettelijke rente betalen in de Aujeszky-procedure. Dit bedrag komt 
bovenop de 16,1 miljoen die de SER in 2013 al eens uitkeerde aan de NVV.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag 5 

november bepaald in de zaak tussen NVV en SER 

over de resterende wettelijke rente in de Aujeszky-

procedure. Oud-voorzitter van de NVV Willie van 

Gemert, die in 1995 in zijn eentje het gevecht tegen 

de Aujeszky-tarieven begon, is enorm blij met deze 

uitspraak. ‘Dit geeft wel een ‘big smile’. (zie ook 

pagina 2).

Het bestuur van de NVV is eveneens zeer verheugd 

over de uitspraak en is blij dat leden en oud-leden 

terugkrijgen waar ze recht op hebben. 

In maart 2013 werd door de SER al 16,1 miljoen 

euro uitbetaald aan de NVV. Dit was de compen-

satie voor de geleden schade tijdens de Verorde-

ningsperiode 1993-1998, waarin varkenshouders 

verplicht waren tegen vooraf vastgestelde tarieven 

hun dieren te enten tegen de Ziekte van Aujeszky.

De uitbetaling in maart 2013 was echter inclusief 

een rentevergoeding berekend vanaf 2003. De NVV 

heeft zich hier van meet af aan tegen verzet. De 

NVV heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat 

de wettelijke rente moet worden berekend, con-

form het eindvonnis van 5 voorbeeldbedrijven. Dus 

vanaf het ontstaan van de schade in 1993. 

Onderhandelingen
De SER heeft altijd volgehouden dat de ingangsda-

tum van de wettelijke rente (2003) onderdeel was 

van de onderhandelingen met de NVV. Dat is vol-

gens Van Gemert pertinent niet zo. ‘De SER heeft 

hier aantoonbaar over gelogen en heeft dit ook 

nooit hard kunnen maken’, zegt de oud-voorzitter 

van de NVV. De rechtbank in Den Haag bevestigt 

dit in haar uitspraak van 5 november. De rechtbank 

oordeelde dat de SER ten onrechte heeft gesteld dat 

de ingangsdatum van de wettelijke rente een on-

derdeel van de onderhandelingen is geweest en dat 

de ingangsdatum daarom 2003 zou moeten zijn. 

Nooit getwijfeld
NVV-voorzitter Ingrid Jansen stelt dat de NVV-

leden en oud-leden deze gerechtigheid verdienen. 

‘De NVV heeft zich jarenlang in deze zaak vastgebe-

ten. Wij hebben nooit getwijfeld dat wij het bij het 

rechte eind hadden. Dat dit nu ook door de rechter 

in Den Haag is bevestigd, is niet alleen een mooie 

overwinning voor ons als vakbond, maar doet óók 

geheel recht aan onze leden én oud-leden.’

De SER laat weten zich te beraden over verdere 

stappen. De NVV wacht het besluit van de SER af. 

Daarna worden de leden verder geïnformeerd over 

het vervolg.

Lees verder op pagina 2. >

De SER werd vorige week voor de tweede keer in het ongelijk gesteld. Foto: SER
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‘Geweldig nieuws voor  

de NVV. Trots dat mijn vader 

zich hiervoor heeft ingezet 

in de beginjaren van de NVV. 

Dankbaar!’  
NVV-lid en dochter van oprichter 

Wien van den Brink, Desiree van 

den Brink (@DesireevdBrink)

Quotes 
& Tweets

Vele duizenden Franse boeren hebben vorige 

week in tientallen steden actie gevoerd. We-

gen werden geblokkeerd, aardappelen, graan, 

groente en fruit gedumpt, evenals mest. 

De boeren protesteerden met name tegen aan-

scherping van mestregels en de nitraatrichtlijn. 

De acties waren ook gericht tegen de vele ad-

ministratieve lasten, de lage prijzen én toevloed 

aan groente, fruit, vlees uit het buitenland.

In Nederland is het al enige tijd geleden dat 

door boerenacties snelwegen werden geblok-

keerd. Het toenmalige mestbeleid, de Wet her-

structurering varkenshouderij en de Mond- en 

klauwzeercrisis gaven hier aanleiding toe. 

In de tussentijd is er veel veranderd. We hebben 

te maken met steeds minder varkensboeren die 

tegen een hogere kostprijs moeten produceren. 

Daarnaast hebben we te maken met maat-

schappelijke organisaties die het beeld over de 

sector proberen te bepalen.

Dit heeft tot gevolg gehad dat boeren zich 

steeds meer terugtrekken op het bedrijf. Ener-

zijds om het bedrijf financieel rendabel te 

houden. Anderzijds omdat maatschappelijke 

organisaties varkenshouders steeds negatiever 

bejegenen. De afgelopen jaren hebben de var-

kenshouders alle (kostprijsverhogende) maat-

regelen gelaten over zich heen laten komen.

Deze ontwikkeling is trouwens niet alleen 

waarneembaar bij de varkenssector, maar in 

de hele maatschappij. Inmiddels is het genoeg. 

Varkenshouders hebben de handen ineen ge-

slagen en één collectief gevormd via de POV. 

Op deze manier kunnen wij een stevigere vuist 

maken richting politiek Den Haag.

Toch sluit ik niet uit dat wij op termijn weer 

acties gaan voeren net zoals de Franse boeren. 

Het houdt een keer op met het doorvoeren van 

kostprijsverhogende maatregelen. Soms zijn 

acties nodig om een (politiek) statement te ma-

ken. Daarnaast zit het ook een klein beetje in 

ons dna. De vasthoudendheid en vastberaden-

heid omtrent de Ziekte van Aujeszky is hier een 

mooi voorbeeld van.  

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Franse  
acties
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Helemaal alleen begon oud-voorzitter van de NVV Willie van Gemert in 
1995 een procedure tegen het toenmalige Landbouwschap. Van Gemert was 
het niet eens met het feit dat varkenshouders tegen vastgestelde tarieven 
moesten enten tegen de Ziekte van Aujeszky.

De zaak, die hij aanvankelijk startte als individueel 

varkenshouder, werd eind jaren negentig verder 

opgepakt door de NVV en vijf varkenshouders, die 

eveneens overtuigd waren van het onrecht. De NVV 

wilde genoegdoening voor álle leden-varkenshou-

ders.

Bijna 20 jaar na dato, op 5 november 2014, velde de 

rechter in Den Haag voorlopig het laatste oordeel. 

De Sociaal Economische Raad moet, bovenop de in 

2013 al toegekende 16,1 miljoen euro, de Neder-

landse Vakbond Varkenshouders nog eens 11 mil-

joen euro aan wettelijke rente terugbetalen.

In zijn woning in Helvoirt zit Van Gemert intussen 

met een grote glimlach op de stoel. Op zijn voor-

hoofd staat – figuurlijk – één woord geschreven: 

Gerechtigheid.

Hoewel hij uiteraard blij is voor alle varkenshouders 

die recht hebben op teruggave, voelt de uitspraak 

van de rechter toch ook een beetje als een persoon-

lijke overwinning. Uren, dagen, nachten, maanden, 

jaren heeft Van Gemert gestoken in deze zaak. Zich 

vastgebeten, overtuigd van zijn gelijk. ‘Het vooraf 

vaststellen van de tarieven tast het vrije onderne-

merschap aan. Kort en simpel’, wist de Brabander 

altijd al. 

Zakkenvullen
Dat ook het beeld is rechtgezet dat de NVV ‘via 

rechtszaken haar zakken zou willen vullen’, doet Van 

Gemert goed. ‘Dat is wat door diverse partijen min of 

meer werd verondersteld toen wij deze zaak begon-

nen. Maar wij wilden niets anders dan ons recht ha-

len: Alles wat door varkenshouders meer is betaald 

dan wat uit de vrije markt zou komen, terugeisen.’

‘Er is recht gesproken’
Willie van Gemert stond aan de basis van de ZvA-procedure

Willie van Gemert (midden) in 2013 
tijdens de overhandiging van de eerste 
Aujeszky-gelden aan Jasper Pierik (links) 
en Willem de Graaf.



‘Daarom zijn varkens- 

houders lid van de  

NVV (never give up) 

 super!’  
NVV-lid en regiovoorzitter  

Veghel-Oss/Maaskant,  

Frans van Heertum  

(@FransvanHeertum)

‘NVV (met name W v Gemert) 

bedankt voor de standvastig-

heid. Soms ook wel eens een 

rechtszaak verloren, maar nu 

dik en dik gewonnen. Geniet 

er maar eens even van!!!’  
(lezer “BW” reageert op Boerderij.nl)

‘Yes yes yes!! Ook Aujeszky-

rente zaak gewonnen!  

Weer 11 miljoen voor  

@NVVnieuws leden! Totaal 27 

miljoen euro schade eindelijk 

gecompenseerd.’  
Vicevoorzitter NVV  

Theo Duteweerd (@TheoDuteweerd)
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4-dageneis: NVWA krijgt  
346 meldingen binnen
Eind oktober deed de NVV meerdere malen een 

dringende oproep aan haar leden om problemen 

met de 4-dageneis te melden bij de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit.

LTO deed een soortgelijke oproep aan haar leden. 

Een groot aantal varkenshouders heeft daarop ge-

reageerd.

In totaal meldden zich 346 varkenshouders bij de 

NVWA. Met de bedrijven wordt in de periode tot 

en met de kerstdagen contact opgenomen door 

een medewerker van Wageningen UR. Vervolgens 

kunnen deze bedrijven deelnemen aan een begelei-

dingstraject. Doel van het begeleidingstraject is om 

de problemen rondom het huisvesten van zeugen in 

groepen beheersbaar te maken. 

NVV en LTO wilden graag zoveel mogelijk aanmel-

dingen om juist de omvang van het probleem bij 

het ministerie van Economische Zaken en staatsse-

cretaris Sharon Dijksma onder de aandacht te bren-

gen. Dijksma blijft vooralsnog bij het handhaven 

van de 4-dageneis in de wet. 

‘In het begin van onze oproep liep het nog niet 

storm’, vertelt NVV-secretaris Frank Donkers. ‘Be-

grijpelijk, want de leden waren met name bang 

dat zij op één of ander controlelijstje van de NVWA 

terecht zouden komen en dat ze dan in no-time 

een inspecteur op de stoep zouden krijgen.’ Met de 

NVWA is echter afgesproken dat de meldingen al-

leen worden gebruikt voor het begeleidingstraject.

Tientallen telefoontjes voerde Donkers met NVV-

leden om hen te overtuigen om zich toch echt te 

melden bij de NVWA. ‘Die persoonlijke benadering 

heeft goed geholpen. Zo konden wij duidelijk en 

goed ons doel uitleggen.’ Donkers is blij dat zoveel 

zeugenhouders over de streep zijn getrokken. ‘Wij 

willen alle mensen die zich bij de NVWA hebben 

gemeld, heel erg bedanken hiervoor. Wij weten im-

mers wel dat de 4-dageneis problemen oplevert bij 

zeugen, nu komt dit ook eens goed in beeld bij de 

overheid.’

Overigens zijn zeugenhouders niet meteen verplicht 

om aan een begeleidingstraject deel te nemen. Pas 

na een gesprek hierover met een medewerker van 

Wageningen UR, bepaalt de zeugenhouder defini-

tief of hij of zij wil deelnemen aan het traject. 

‘Voor ons als belangenbehartiger is het belangrijk 

dat wij de kans hebben om de werkelijke omvang 

van het probleem duidelijk te maken bij de over-

heid’, licht Donkers verder toe. ‘Bijvoorbeeld de pro-

blemen met vruchtbaarheid (verwerpen) en dieren-

welzijn, zoals beschadigingen aan het beenwerk, 

kreupelheid en daardoor extra uitval van zeugen.’

Het uiteindelijke doel is dat de overheid overtuigd 

wordt dat de 4-dageneis wel degelijk problemen 

oplevert. ‘Wij willen daarmee onderbouwen dat de 

4-dageneis in concepten thuishoort en níet in de 

wet’, aldus Donkers.

Uit de wet
De NVV wil dat de 4-dageneis uit de wet wordt ge-

haald en vindt LTO daarbij aan haar zijde. ‘Onderne-

mers moeten door de markt gestimuleerd worden 

om een vrijwillige keuze te maken. De meerkosten 

die de zeugenhouders maken, moeten uit de markt 

kunnen worden terugverdiend’, benadrukt Donkers 

nogmaals. 

Blij als hij is met de nu toegekende 11 miljoen 

euro aan wettelijke rente, de uitspraak op 5 

november jongstleden was niet zijn groot-

ste euforiemoment in de Aujeszky-affaire. 

‘Dat was na de uitspraak van het College 

van Beroep voor het Bedrijfsleven in 1998, 

die de retributieverordening onverbindend 

verklaarde omdat het in strijd was met de 

kartelwetgeving. Die terugrit uit Den Haag 

zal ik nooit vergeten. Ik was helemaal alleen 

en ik heb de hele weg naar huis gereden met 

een grote glimlach op mijn gezicht. Er was 

recht gesproken. Alle bestuurders en bobo’s 

dropen af.’

Niet meer voorkomen
Het Dagelijks Bestuur van de NVV onder-

schrijft de woorden en de blijdschap van Van 

Gemert. ‘Het kan niet zo zijn dat er middels 

een Verordening afspraken werden gemaakt 

waaraan destijds iedereen (dierenartsen, 

GD, vaccinleveranciers) verdiende, terwijl de 

varkenshouder geen kant op kon. Doordat de 

NVV deze procedure heeft aangespannen, 

zal een dergelijke gang van zaken ook niet 

meer kunnen voorkomen’, benadrukt secre-

taris Frank Donkers. 

Voortgang
De NVV wacht af of de SER nog in 

hoger beroep gaat. De leden worden 

over de voortgang op de hoogte ge-

houden via De Trog, de Nieuwsflits 

en de website www.nvv.nl. 
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Nog geen lid van de POV?

Meld u nu aan!

Krijg grip op uw toekomst!



Kort
nieuws

  Besluiten uitgesteld
Het nieuwe Besluit Huisvesting en het Besluit 

Grenswaarden worden waarschijnlijk uitge-

steld. De Tweede Kamer wil de besluiten in sa-

menhang behandelen. Het besluit Huisvesting 

zou op 1 januari 2015 ingaan, maar dat stuitte 

op weerstand omdat er geen overgangsrege-

ling is voor boeren die nu met bouw bezig zijn. 

Zij zouden op 1 januari direct met strengere 

eisen opgezadeld worden. NVV en LTO dienden 

over dit onderwerp een zienswijze in bij het mi-

nisterie van I&M. 

  Rendac verhoogt tarief
Rendac gaat de destructietarieven volgend jaar 

verhogen. Het bedrijf in Son, dat vorig jaar door 

Vion werd verkocht aan Darling International, 

wijt de verhoging aan de dalende opbrengsten 

dit jaar. ‘Op die opbrengsten heeft Rendac geen 

invloed’, schrijft het bedrijf. ‘Die worden immers 

bepaald door wereldwijde vraag en aanbod en 

alternatieve afzetmogelijkheden.’ 

  Meulendijks bij ViZ
William Meulendijks uit Deurne is toegetre-

den tot het bestuur van de stichting Varkens in 

Zicht. De varkenshouder uit Deurne is zelf deel-

nemer aan het Weekend van het Varken. Samen 

met zijn ouders houdt William op twee locaties 

in totaal 600 zeugen en 2.000 vleesvarkens.

  Boete voor Lentjes
Voormalig mesthandelaar Niels Lentjes moet 

een boete betalen van bijna 800.000 euro. Het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 

laat in hoger beroep twaalf boetes voor het op 

grote schaal uitrijden van mest met omzeiling 

van de meststoffenboekhouding, grotendeels 

in stand. Ook boeren die mest van de handelaar 

hebben afgenomen, zijn beboet. 

  Film varkensexport
Vee & Logistiek Nederland heeft een film 

gemaakt over varkensexport. De film is 

te zien op onze website: www.nvv.nl/

nieuws-de-sector.

Elke dag vers varkensnieuws op:  

www.nvv.nl/nieuws-de-sector
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Maatregelen SPF-bedrijven

NVV aanwezig op LIV

Een toenemend aantal varkensbedrijven in Nederland heeft een SPF- 
status. In geval van export vanaf deze bedrijven wordt meestal een klep-
keuring op maandagochtend rond 6.00 uur aangevraagd.

Reden voor dit vroege tijdstip is dat dan zowel de 

NVWA-dierenarts als de transporteur en zijn vee-

wagen gedurende een periode van 48 uur niet in 

contact zijn geweest met varkens. De kans op in-

troductie van ziektekiemen is dan laag. 

Door het toenemend aantal SPF-bedrijven (of be-

drijven die anderszins hogere eisen stellen aan 

transporteur en NVWA) is het niet mogelijk om 

alle exportaanvragen voor maandagochtend 6.00 

uur goed te keuren, dus ontstaan er wachtlijsten. 

De eisen om de SPF-status niet te schaden, met be-

trekking tot fok- en gebruiksvarkens, zijn redelijk 

gecompliceerd. Om insleep van ziektekiemen te 

reduceren tot een verwaarloosbaar niveau op het 

ingeperkte deel van het bedrijf (de zogenaamde 

‘schone weg’) zijn de navolgende maatregelen van 

belang.

  Klepkeuringen vinden plaats bij een  

afleverruimte op of aan de ‘vuile weg’  

(liefst aan de rand van het bedrijf). 

  Transporteur en NVWA blijven  

op de ‘vuile weg’.

  Handen wassen voor het betreden  

en weer verlaten van de locatie.

  Dragen van bedrijfsgebonden kleding  

(minimaal een overall die de eigen kleding 

volledig bedekt), inclusief schoeisel, dan wel 

een schone wegwerp-overall, wegwerp-hoofd-

bedekking en oversokjes (dit laatste is vooral 

relevant indien laarzen van het bedrijf worden 

gedragen).

   Gebruik van uitsluitend bedrijfsgebonden  

materialen, dan wel schone, steriele  

materialen.

   Beperken van diercontact tot het  

noodzakelijke en het dragen van  

handschoenen bij dit contact.

  Toepassen door NVWA van  

het standaard NVWA-hygiëneprotocol  

(te downloaden via 

www.nvv.nl/regels-en-wetten). 

Indien deze maatregelen bij keuring van slachtvar-

kens (die de SPF-status niet hoeven te behouden) 

strikt worden opgevolgd en daarbij tevens het 

SPF-gedeelte van het bedrijf niet wordt betreden, 

is de periode van 48 uur waarin geen contacten 

met andere varkens zijn geweest voorafgaand aan 

de klepkeuring, niet nodig.

Bovenstaande maatregelen gelden dus zowel voor 

de NVWA, als voor de transporteur met zijn vee-

wagen. De maatregelen gelden sinds 1 oktober 

2014, bij de export van slachtvarkens vanaf SPF-

bedrijven. Hierdoor is geen keuring meer noodza-

kelijk op maandagochtend 6.00 uur. Tevens is door 

de NVWA de toezegging gedaan dat alle klachten 

van de veehouder omtrent het niet volgen van de 

afgesproken werkwijze door de keuringsdieren-

arts in behandeling genomen zullen worden. 

Op onze website kunt u het NVWA  

Hygiëneprotocol downloaden. 

Ga daarvoor naar  

www.nvv.nl/regels-en-wetten 

De NVV stond tijdens de beurs voor de intensieve 

veehouderij, LIV in Hardenberg weer met een 

stand op de beursvloer. Veel NVV-leden, maar ook 

niet-leden kwamen naar de stand voor informatie, 

om lid of donateur te worden, of gewoon voor een 

praatje.

In de NVV-stand werd vooral informatie gevraagd 

over de stand van zaken in lopende dossiers zoals 

de 4-dageneis (zie ook elders in deze Trog) en de 

klepkeuring/stalkeuring. Ook werd veel informatie 

opgevraagd over het Meldpunt Valse Lesstof dat 

begin oktober door de NVV is opgericht (zie ook 

www.nvv.nl/meldpunt-valse-lesstof). 

Wij willen de standbemanning, bestaande uit 

NVV-leden uit diverse regio’s, hartelijk danken 

voor hun onmisbare hulp. 



Kort
nieuws

   Wereld eet meer vlees
De consumptie van varkensvlees stijgt volgend 

jaar met 1,17 procent naar 111,17 miljoen ton. 

Die schatting komt van het Amerikaanse minis-

terie van landbouw USDA. Vooral in China zal de 

consumptie toenemen. Die gaat volgens USDA 

naar 58,25 miljoen ton (+2,18 procent). Omdat 

China niet zelfvoorzienend is, zal het land vol-

gend jaar 1 miljoen ton importeren. Dat is 23,5 

procent meer dan vorig jaar. De consumptie in 

Europa zal dalen met 0,4 procent.

   Rusland zoekt vlees
Zuid-Korea en India mogen varkensvlees leveren 

aan Rusland. Zuid-Korea zat op slot voor Rus-

land sinds 2010 in verband met de vondst van 

Mond- en klauwzeer (MKZ). Varkensvleesbedrij-

ven in India hebben hun producten nog nooit 

naar Rusland geëxporteerd. De varkensvleespro-

ductie in India, een land met overwegend vege-

tariërs, is minimaal. Rusland is naarstig op zoek 

naar voldoende aanbod van varkensvlees sinds 

het land varkensvlees weert uit de EU en de VS.

   Proef antibioticavrij
Danish Crown start met een proef voor een anti-

bioticavrije varkenshouderij. Eind dit jaar starten 

vijf proefbedrijven waar varkens worden gehou-

den zonder antibiotica. Behalve dat zo de knel-

punten in beeld worden gebracht, wil Danish 

Crown ook kijken of er een markt is voor het 

varkensvlees van deze bedrijven. De meerkosten 

van de varkenshouders moeten zo uit de markt 

worden vergoed.

    Geen EU-steun  
varkenshouder

Varkenshouders krijgen geen steun van de Eu-

ropese Unie. Landbouwcommissaris Phil Hogan 

wees het verzoek van Denemarken af, om var-

kensvlees van de markt te halen en op te slaan. 

Deze maatregel kost ongeveer 100 miljoen euro. 

Hogan erkent dat er in de varkenshouderij spra-

ke is van een prijsdaling, maar volgens hem is 

deze prijsdaling niet vergelijkbaar met die van 

de zuivelsector in de Baltische staten en Finland. 

Kijk voor meer buitenlands nieuws op: 

www.nvv.nl/nieuws-de-sector
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In samenwerking met Weda 

Holland BV laat voerfabrikant 

De Heus varkenshouders nu 

voordelig kennismaken met 

Weda’s drinkcup-systeem. Bij 

aanschaf van De Heus biggen-

voer kunnen varkenshouders 50 

procent korting krijgen op de 

aanschaf van het systeem. Met 

drinkcups in het kraamhok kun-

nen een hoog speengewicht en 

een laag uitvalpercentage wor-

den gerealiseerd.

www.de-heus.nl

Boerenbond Deurne heeft een 

uniek voerconcept voor biggen 

ontwikkeld om diarree, strep-

tokokken en oornecrose bij de 

bron aan te pakken. Het voer-

concept EasyMeel geeft een 

geleidelijke voeropname, met 

een hogere speekselproductie 

en daardoor een betere verte-

ring van de grondstoffen. Ken-

merkend voor de productie van 

de meelvoeders is dat ze niet 

geperst worden. 

www.boerenbond-deurne.nl/

easymeel

Nooyen Pig Flooring presen-

teerde deze week tijdens de 

wereldwijde veehouderijbeurs 

Eurotier in Hannover de ver-

nieuwde Balance-Floor met 

RVS chassis. De Balancefloor 

levert volgens Nooyen al goede 

prestaties. Uit resultaten van 

Vlaamse varkenshouders bij-

voorbeeld blijkt dat zij bij wor-

pen van 16 levend geboren big-

gen de biggenuitval tussen de 

6 en 8 procent kunnen houden. 

www.nooyen.com

Productnieuws

Drinkcups De Heus

Website Conabij

Nieuw: EasyMeel

Balance-Floor Nooyen

Recent is de nieuwe website 

van AgruniekRijnvallei’s doch-

teronderneming Conabij gelan-

ceerd. Conabij is leverancier 

van hoogwaardige droge en 

natte speciaalvoeders voor de 

veehouderij. Ook levert Cona-

bij enkelvoudige voeders. Op 

de site staat uitgebreide infor-

matie per product, waaronder 

opslag- en gebruiksadvies. De 

voedingswaarde staat vermeld 

in de productflyers die op de 

site gedownload kunnen wor-

den.

www.conabij.nl 

Wilt u ook in deze rubriek uw product promoten?  
Kijk dan voor de voorwaarden op www.nvv.nl/sponsor-worden
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‘NVV zet varkens weer op de kaart’Lid in Beeld

Regelmatig brengen wij onder de titel ‘Intensief Bekeken’ een NVV-lid in 
beeld. Dit keer Mareille (28) en Rense Oort (34) uit het Drentse Drijber. Zij 
namen in 2009 het vermeerderingsbedrijf over van Rense’s ouders. Samen 
hebben zij drie dochters in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. ‘Het zijn al echte 
varkensboerinnetjes’, zegt Mareille.

Wat voor soort bedrijf hebben jullie?
‘Wij hebben een vermeerderingsbedrijf met oor-

spronkelijk 260 zeugen. Op dit moment zijn we de 

stal intern aan het verbouwen, waardoor we kun-

nen uitbreiden naar 320 zeugen. We zitten nu al op 

300 stuks. De bouw is bijna klaar. In de oude stal 

maakten we gebruik van voerligboxen met uitloop. 

In de nieuwe stal werken we met voerstations, 

daardoor mogen we meer zeugen houden.’

Zijn jullie van oudsher varkenshouder?
Rense wel. Ik niet. Wij hadden thuis vroeger een 

restaurant en een camping. Het einde van de keten 

dus. Nu zit ik aan het begin. Wij hebben in 2009 het 

bedrijf overgenomen van Rense’s ouders. Inmiddels 

hebben we er ook drie dochters bij gekregen. Die 

nemen we regelmatig mee in de stal. Zit misschien 

wel een opvolger bij. Het zijn al echte varkensboe-

rinnetjes.’

Wat maakt jullie als  
varkenshouder trots?
‘Als wij door de stal lopen en zien dat wij mooie 

gezonde dieren hebben. En dat we goede, mooie 

biggen afleveren. Toen wij in 2009 het bedrijf over-

namen van Rense’s ouders zaten we op een gemid-

delde van 25 gespeende biggen per zeug per jaar. 

Nu zitten we al op 31.’

Sinds wanneer zijn jullie  
lid van de NVV?
‘Wij zijn in 2009 lid geworden.’

Wat was reden om lid te worden?
‘Toen wij het bedrijf overnamen, zijn wij eens goed 

gaan kijken waar mijn schoonouders allemaal lid 

van waren of een abonnement op hadden. Dat was 

heel erg veel. Wij hebben toen flink geschrapt. Het 

LTO-lidmaatschap hebben wij omgezet in het NVV-

lidmaatschap. Niet omdat LTO slecht is, maar om-

dat de NVV puur en alleen voor de varkenshouderij 

strijdt en geen andere belangen heeft.’

Wat doet de NVV in jullie ogen goed?
‘De weg die de NVV nu is ingeslagen, daar staan 

wij helemaal achter. Het Recept voor Duurzaam 

Varkensvlees vinden wij ook heel goed. De NVV zet 

varkens weer op de kaart en zorgt ervoor dat de 

varkenshouders weer trots kunnen zijn.’

Wat zou de NVV beter kunnen doen?
‘Eigenlijk heb ik geen kritiek. We moeten kijken hoe 

de ingeslagen weg gaat lopen.’

Wat doet de NVV in jullie regio?
‘De regio Noord-Nederland is gelukkig weer nieuw 

leven ingeblazen. Er is een tijdje niet veel gebeurd, 

maar we hebben nu weer een club enthousiaste 

varkenshouders die zich wil inzetten voor de NVV. 

Zelf maak ik daar ook deel van uit als werkgroeplid. 

Wij brengen de NVV weer actief onder de aandacht 

van onze collega’s en gaan nieuwe sponsors zoe-

ken. Als nieuwe werkgroepleden zich willen mel-

den, dan zijn die ook heel erg welkom.’

Zijn jullie al lid van de POV?
‘Natuurlijk!’

Waarom moeten alle varkenshouders 
lid worden van de POV?
‘Omdat je met een producentenorganisatie zoals 

de POV de regie in de keten in eigen handen kunt 

nemen. Ik kan mij niet voorstellen dat collega-

varkenshouders dat niet willen. Met een POV kun 

je er als sector bijvoorbeeld voor zorgen dat je de 

overheid niet alle regels laat bepalen en dat je ver-

volgens regels krijgt opgelegd die voor ons onuit-

voerbaar zijn. Nu is de kans om invloed te krijgen in 

de keten. Wie wil dat nou niet? Ik doe hier dan ook 

een dringende oproep aan collega’s die nog geen lid 

zijn, om zich te melden als lid.’

Lezen jullie De Trog?
‘Ja, die lezen wij elke maand. Hij ligt hier altijd op ta-

fel, tussen de andere vakbladen. De informatie die 

wij via De Trog krijgen is goed, maar soms ook dub-

belop. Wij lezen namelijk ook veel dingen al eerder 

in de Nieuwsflits of op de website. Maar ik begrijp 

wel dat dat niet voor iedereen geldt en dat de NVV 

De Trog óók gebruikt als informatiebulletin.’

Hoe zien jullie de Nederlandse  
Varkenshouderij over 10 jaar?
‘Mijn ideaalbeeld is dat het beroep varkenshouder 

weer trots kan uitstralen. Dat wanneer je iemand 

vertelt dat je varkenshouder bent, ze niet hun 

neus ophalen, maar zeggen: ‘Echt? Wat een mooi 

beroep!’ Ik zie nog steeds toekomst voor de var-

kenshouderij in Nederland. Het zou mooi zijn als we 

over 10 jaar een boterham kunnen verdienen en dat 

de consument bereid is te betalen voor ons hoog-

waardige varkensvlees. Ook hoop ik dat er meer 

Nederlands varkensvlees in de supermarkten komt. 

Nu wordt ons hoogwaardige product veelal geëx-

porteerd naar het buitenland waar al onze strenge 

regels níet gelden.’

 

Hebben jullie nog een tip voor  
collega-varkenshouders?
‘Houd plezier in je vak. Ooit wordt het beter.  

Wees trots.’ 

Foto: Andre Weima

Mareille en Rense Oort met hun drie dochters 
in de stal. ‘Familiebedrijven zijn belangrijk in 
de varkenshouderij. De jeugd heeft immers de 
toekomst.’
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Word ambassadeur van de POV

Dijksma: stalkeuring beter voor dierenwelzijn

Varkenshouders in Nederland worden gevraagd aan de slag te gaan als 
‘ambassadeurs’ voor de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). 
Dat zei POV-voorzitter Ingrid Jansen donderdagavond 6 november tijdens 
de laatste informatiebijeenkomst van de POV in Zeeland (NB).

Nu zijn al ruim 2000 varkenshouders lid van de POV. 

De doelstelling is om 100 procent van de varkens-

houders aangesloten te krijgen. 

Ingrid Jansen vraagt alle varkenshouders die al lid 

zijn om als ambassadeur voor de POV aan de slag 

te gaan. ‘Het POV-bestuur heeft nog genoeg plan-

nen om meer leden te krijgen, maar wij kunnen jul-

lie hulp hier óók goed bij gebruiken. Kaart de POV 

aan als je met collega-varkenshouders in gesprek 

bent. Vraag je collega’s om ook lid te worden als ze 

zich nog niet hebben aangemeld.’

Annie Schreijer
Tijdens de laatste informatiebijeenkomst van de 

POV was Europarlementariër Annie Schreijer aan-

wezig als gastspreker. Over de noodzaak van de 

POV kon ze kort zijn: ‘De POV, daar hoeven we niet 

over te discussiëren. Daar moet iedereen aan mee-

doen. Dit is een prachtige organisatie. Gezamenlijk-

heid creëert kracht. Het is momenteel overleven en 

dat kun je veel beter gezamenlijk doen.’ Schreijer 

stelt dat er heel veel kansen liggen in Brussel. Ook 

voor varkenshouders is er volgens haar heel veel te 

halen in Brussel.

Sterkste man
Tijdens de LIV in Hardenberg, waar de NVV ook 

prominent aanwezig was, werden honderden aan-

meldingen binnengehaald voor de POV. De Sterkste 

Man van Nederland, Wout Zijlstra, hielp de POV een 

handje om de Producentenorganisatie te promoten. 

Zijlstra trok een grote kar, daarmee in beeld bren-

gend dat de POV de kar trekt voor de varkenshou-

ders in Nederland.

Komende weken worden varkenshouders die nog 

geen lid zijn van de POV persoonlijk telefonisch be-

naderd door NVV-stagiaire Selma van Leeuwen. 

Wout Zijlstra trok letterlijk de kar tijdens de LIV, eind okto-
ber in Hardenberg. Op de kar v.l.n.r. POV-bestuurders Theo 
Duteweerd, Johan van Hal, Eric Douma en Frank Donkers. 

Foto: POV

Staatssecretaris Sharon Dijksma erkent dat stalkeuring beter is voor het 
dierenwelzijn dan klepkeuring.

Dijksma liet dit weten tijdens de Landbouwbegro-

ting 2014, die eind oktober en begin november is 

behandeld in de Tweede Kamer. De staatssecre-

taris antwoordde op vragen van fractievoorzitter 

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Zij 

wilde weten waarom Dijksma terug wil naar stal-

keuring. Thieme doelde hiermee op de pre-pilot 

die op 17 november van start gaat (zie ook De 

Trog, nr. 10). 

Rust
Dijksma antwoordde Thieme per brief: ‘De stal-

keuring maakt het mogelijk om het inladen van de 

dieren in alle rust te laten plaatsvinden en om de 

vertrektijd vanaf het primaire bedrijf af te stem-

men op de voorgenomen slachttijd. Dit komt ten 

goede aan het dierenwelzijn.’ 

Dierenwelzijns-top
Tijdens de Landbouwbegroting werd ook duide-

lijk dat Dijksma een dierenwelzijns-top wil orga-

niseren samen met Denemarken en Duitsland. De 

bijeenkomst is bedoeld om ook andere lidstaten 

aan te sporen te komen tot hogere welzijnsstan-

daarden voor huisdieren en vee. In plaats van de 

Nederlandse regels te versoepelen, kiest Dijksma 

liever voor het verhogen van de welzijnstandaar-

den in de rest van Europa. Dijksma zegt de top 

liefst dit jaar nog te houden in Nederland.

Kamerlid Helma Lodders van de VVD wil dat 

staatssecretaris Sharon Dijksma zich richt op de 

Europese handhaving van bestaande regels in die-

renwelzijn, in plaats van te pleiten voor nog meer 

Europese regels voor de landbouwsector. 

Standpunten politiek over  
Landbouwbegroting
De NVV heeft de Landbouwbegroting in-

tensief gevolgd en heeft een samenvatting 

gemaakt op de website www.nvv.nl. Alle in-

breng van alle partijen, inclusief moties en 

antwoorden van Dijksma zijn te vinden via 

de link: www.nvv.nl/nieuws/show?news_

id=552 
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Dijksma beantwoordt vragen NVV-leden
Tijdens het 20-jarig jubileumfeest van de NVV konden leden van de NVV 
vragen stellen aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Een aantal van deze 
vragen werden tijdens de bijeenkomst rechtstreeks door haar beantwoord. 
De overige vragen heeft zij inmiddels schriftelijk beantwoord.

Drie vragen en antwoorden die tijdens de jubile-

umbijeenkomst zijn gesteld, leest u hier. De overige 

vragen en antwoorden kunt u vinden via www.nvv.

nl/sharon-dijksma. Daarop is ook een persoonlijke 

brief van Dijksma aan de NVV-leden te lezen.

Onderwerp: Inkomensposities
Vragensteller: Carolien Hendrikx uit Lottum

Hoe denkt u onze koppositie op het gebied 

van dierenwelzijn, duurzaamheid, kennis en 

milieu te kunnen behouden als de onderne-

mersruimte steeds meer wordt beperkt (zo-

wel landelijk, provinciaal als lokaal)? Bent u 

het met mij eens dat we deze koppositie no-

dig hebben om te kunnen ondernemen?

Sharon Dijksma:

De Nederlandse varkenshouderij wordt gewaar-

deerd om haar kennis, vakmanschap en innova-

tiekracht. Op onderdelen zit de varkenssector in 

de voorhoede, denk aan het succesvol terugdrin-

gen van gebruik van antibiotica. Maar ik consta-

teer ook dat de varkenssector in Nederland onder 

maatschappelijke druk staat. Verdere verduurza-

ming en innovatie is nodig: zowel om te kunnen 

voldoen aan de wijzigende vraag van consumenten 

en de markt als voor maatschappelijk draagvlak en 

waardering. Verduurzaming werkt alleen als er ook 

economische duurzaamheid is. Uitdaging voor de 

sector is om met nieuwe onderscheidende vlees-

producten te komen en met nieuwe verdienmodel-

len. Hiervoor is samenwerking met alle partijen in 

de keten nodig. Met onder andere de uitwerking 

van de toekomstvisie Recept voor Duurzaam var-

kensvlees pakt de sector deze handschoen op.

Onderwerp: 
Mestverwerking / regelgeving
Vragenstellers: Karel en Lucy Meulenmeesters uit 

Venhorst

Onze overheid heeft een mestverwerkings-

plicht ingevoerd, maar diezelfde overheid (of 

lagere overheden) geven geen vergunningen 

af om aan deze verplichting te kunnen vol-

doen. Wie is er nu in overtreding? Iets opleg-

gen wat niet kan? Hoe lossen we dit op?

Sharon Dijksma: 

Er zijn veel ondernemers actief in het ontwikkelen 

van verwerkingsinstallaties. Ik juich dat toe. Mest-

verwerking biedt een structurele oplossing voor 

het mestoverschot. Klachten over moeilijke of trage 

vergunningprocedures hoor ik vaker. Dat is één van 

de redenen dat ik een meldpunt heb geopend waar 

ondernemers klachten over vergunningprocedures 

kunnen melden.

We hebben (sinds eind 2013) ruim 25 klachten 

ontvangen en die worden behandeld door een lan-

delijke werkgroep waarin naast het rijk IPO, VNG, 

Waterschappen, LTO en NVV vertegenwoordigd 

zijn. Samen proberen we concrete situaties los te 

trekken én te zorgen dat ervaringen en slimme op-

lossingen worden gedeeld. Van de 25 klachten zijn 

er 15 afgehandeld.

We zien dat de vergunningen los komen en dat 

projecten ook kunnen worden gerealiseerd. Ook in 

provincies waar de druk van de landbouw op het 

milieu groot is (zoals bijvoorbeeld in Noord-Bra-

bant). Maar dat geldt nog niet voor alle projecten. 

En misschien zal het ook niet voor alle projecten 

gaan lukken. Wat ik zie is dat draagvlak een be-

langrijk aspect is. Mijn advies aan iedereen die 

plannen heeft voor een mestverwerkingsinstalla-

tie, is om heel vroeg met betrokkenen in de omge-

ving om tafel te gaan.

Onderwerp: Klepkeuring
Vragensteller: Erwin ten Have uit Zieuwent,  

namens Jos Hoitink

Wanneer laat u eens openlijk blijken dat u de 

sector een warm hart toedraagt. Ik doel daar-

mee op uw beleid richting de sector, zoals de 

klepkeuring van de vleesvarkens.

Sharon Dijksma:

In het verleden is een ontheffing voor de stalkeu-

ring aan deelnemers van het QLL kwaliteitssysteem 

verleend. Zij konden op grond van de extra garan-

ties in dit systeem gebruik maken van de stalkeu-

ring. Toen meerdere keren, ook bij mijn voorgan-

gers, deze garanties niet bleken te kloppen, heb ik 

de verleende ontheffingen ingetrokken.

De afgelopen periode heeft het bedrijfsleven, 

waaronder de NVV, hard gewerkt aan een nieuwe 

aanpak die vertrouwen lijkt te bieden. Binnenkort 

start een beperkte praktijktoets waarin zal worden 

getest of het ontwikkelde systeem niet alleen op 

papier maar ook in de praktijk werkt. Hierna zal 

een uitgebreidere pilot plaatsvinden waarin zal 

worden onderzocht of het nieuwe systeem ook de 

noodzakelijke garanties weet te bieden.

Totdat de resultaten van de uitgebreidere pilot 

bekend zijn, blijf ik vasthouden aan stalkeuring. Ik 

besef dat dit hogere kosten en meer planning voor 

u met zich meebrengt. U moet echter ook besef-

fen dat de waarde van onder andere exportvarkens 

mede afhankelijk is van de betrouwbaarheid van 

de exportcertificaten. 

Kijk op www.nvv.nl/sharon-dijksma  

voor alle vragen en antwoorden 

Carolien Hendrikx uit Lottum stelde Dijksma 
een vraag over de inkomensposities.
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Varkenshouders en NVV-leden Jacqueline en Ge-

rald Vernooij uit Ravenswaaij werden donderdag 

5 november door de NVV getrakteerd op een var-

kensvleespakket ter waarde van 50 euro.

Het varkensvleespakket, samengesteld door sla-

gerij Hans Joosten uit Dodewaard, wordt door de 

NVV uitgereikt bij elke 500e volger op Twitter. 

Afgelopen maand bereikte het Twitteraccount van 

de NVV de 1.000e volger. Die 1.000e volger betrof 

onderzoekster dierenwelzijn aan Wageningen 

UR, Francesca Neijenhuis. ‘Maar wij verloten het  

vleespakket altijd onder álle volgers, omdat wij 

vinden dat iedereen die ons volgt kans moet kun-

nen maken op een beloning en niet alleen de 500e, 

1.000e of 1.500e’, legt medewerker Communicatie 

Caroline van der Plas de procedure uit.

Bij het ter perse gaan van De Trog stond de Twit-

ter-teller alweer op 1.017 volgers. Via het Twitter-

account houdt de NVV haar volgers dagelijks op de 

hoogte van NVV-nieuwtjes en nieuws uit de var-

kenshouderij. Steeds meer varkenshouders vinden 

hun weg op Twitter en volgen de NVV. 

De Twitter-accountnaam van de NVV is:  

@NVVNieuws. Jacqueline Vernooij met het vleespakket.

NVV-lid Arjan van Leeuwen en zijn 
zus Saskia uit Nederweert hebben 
een oude varkensstal verbouwd tot 
showroom.

In de showroom, met de naam ‘Ons Boerenerf’ kun-

nen burgers letterlijk en figuurlijk achter de scher-

men van hun bedrijf kijken. De opening is op zater-

dag 29 november. Vanaf 13.00 uur is er open dag.

‘Op ‘ons boerenerf’ bevinden mensen zich tussen 

10.000 vleesvarkens en kunnen daardoor zelf zien, 

ruiken en horen hoe dat is’, zegt Arjan van Leeuwen. 

De burgers lopen, vanwege de strenge hygiëne-ei-

sen overigens niet echt tussen de varkens. Via beeld-

schermen wordt mensen getoond welke technieken 

Van Leeuwen toepast. ‘Mensen kunnen bijvoorbeeld 

zien dat de luchtwassers in bedrijf zijn en hoe de 

techniek hierachter werkt. Ook zien ze beelden van 

onze varkens en vinden ze informatie over partners 

met wie we samenwerken’, aldus Van Leeuwen.

Duurzaam
Daarnaast wil de familie Van Leeuwen met ‘Ons 

Boerenerf’ inzicht geven in hun duurzame bedrijfs-

voering. Met het plaatsen van zonnepanelen en het 

produceren van eigen voer streeft ze naar een ener-

gieneutraal bedrijf. Ook staat het voorkomen van 

voedselverspilling hoog op de agenda. ‘Wat voor 

ons allemaal een weet is, is voor andere mensen 

een vraag. Dus als mensen naar huis gaan, zullen ze 

positief verrast zijn over de gang van zaken op ons 

boerenerf’, aldus Arjan en Saskia.

Inspireren
Arjan en Saskia willen ook collega-varkenshouders 

en het bedrijfsleven in Zuidoost-Nederland inspire-

ren. Het initiatief ‘Ons Boerenerf’ is tevens bedoeld 

als netwerkplaats voor de gehele varkenshouderij. 

Zo kunnen bijvoorbeeld studieclubs of bedrijven 

‘Ons Boerenerf’ gebruiken om te vergaderen, le-

zingen en excursies te organiseren of workshops te 

geven.

Kijk voor meer informatie op  

www.onsboerenerf.com

NVV-lid en regiovoorzitter van 
Rivierengebied, Johnny Bull en zijn 
vrouw Daniëlle zijn op 4 november 
gekozen tot agrarisch ondernemer 
van het jaar in het Land van Maas 
& Waal. 

De jury roemde de eigenaren van Varkenshouderij 

De Middenweg VOF om hun doorzettingsvermo-

gen en visie in het proces ‘van zaadje naar karbo-

naadje’. De andere genomineerden in de categorie 

Agrarisch waren de Henricus Hoeve van Henk, Ma-

rijke en Hanneke Hoefnagel en melkveehouderij 

Gijsbers van Nicky en Margreet Gijsbers & Henk en 

Helma Gijsbers. 

Johnny en Daniëlle Bull kregen de prijs uitgereikt 

van Helga van Leur in de Rooms-katholieke kerk 

in het Gelderse Afferden. Johnny en Daniëlle zijn 

enorm trots op de titel. ‘Het is mooi dat anderen 

óók waarderen waar je mee bezig bent’, aldus het 

echtpaar.

De NVV feliciteert Johnny en Daniëlle namens alle 

leden, bestuur en medewerkers met het winnen 

van deze mooie titel. Johnny en Daniëlle Bull tijdens de prijsuitreiking.

Zuidoost-Nederland:

Rivierengebied:



Spekkoek
November / December

18-11-2014: 15.30-21.00 uur

Symposium Stichting KVP ‘Goed werkgever-

schap, haal het beste uit je mensen’

ZLTO, Onderwijsboulevard 225 te Den Bosch

18-11-2014: 15.30-22.00 uur

ZLTO Ondernemersdag Intensief

ZLTO, Onderwijsboulevard 225 te Den Bosch

19-11-2014: 19.00-22.00 uur

Pig Business thema-avond ‘Huisvesting’

Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen

20-11-2014: 16.00-19.30 uur

PIT-sessie Datamanagement Team Mark

’t Stalleke, Oudedijk 129 te Odiliapeel

22-11-2014: 11.00-16.00 uur

Open dag CAH Vilentum

De Drieslag 4 te Dronten

29-11-2014: 13.00-16.00 uur

Opening Ons Boerenerf, showroom varkens-

bedrijf Mts. Van Leeuwen

Banendijk 5 te Nederweert-Eind

09-12-2014: 19.30-22.00 uur

PIT-stop Mark van Dijk

’t Stalleke, Oudedijk 129 te Odiliapeel

16 t/m 18-12-2014: 13.00-22.00 uur

Landbouwondernemersbeurs AgroExpo

TT-hal, De Haar 11 te Assen

Kijk voor meer agendatips op  

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 

Ooit las ik het boek Eco Nostra van Peter Siebelt. Het 

boek legt het ‘netwerk’ bloot achter Volkert van der 

Graaf, de man die Pim Fortuyn om het leven bracht. 

Peter Siebelt beschrijft dit ‘netwerk’ als een spekkoek 

die is opgebouwd uit verschillende lagen en organi-

saties die met elkaar in verband staan. Wat bovenin 

gesubsidieerd, gedoogd en ideologisch ondersteund 

werd, leidde onderaan in de spekkoek tot excessen 

waarin activisten als Van der Graaf zich vrijelijk kon-

den bewegen. 

Nog steeds is ‘de spekkoek’ actueel. Neem tv-pro-

gramma’s als Radar en Koffietijd. Regelmatig stellen 

deze programma’s ‘misstanden’ in de veehouderij 

aan de kaak. Hanneke van Ormondt (Wakker Dier) en 

Karen Soeters (verbonden aan Partij voor de Dieren) 

mogen honderduit vertellen aan tafel bij Antoinette 

Hertsenberg (Radar) en Loretta Schrijver (Koffietijd).

Antoinette Hertsenberg, een van de meest invloed-

rijke tv-presentatoren in Nederland, is getrouwd met 

Niko Koffeman (oprichter en Eerste Kamerlid van de 

Partij voor de Dieren). Beiden zijn bevriend met Ma-

rianne Thieme en haar man, de Vegetarische Slager, 

Jaap Korteweg. Marianne Thieme was vóór haar poli-

tieke carrière directeur van Wakker Dier. 

Bij Loretta Schrijver schuiven regelmatig Karen 

Soeters en Roos Vonk aan. Karen Soeters is weer 

directeur van het wetenschappelijk bureau van 

de PvdD: de Nicolaas G. Pierson Foundation. Ook 

is zij oprichter van de dieren-internetcommunity  

Piepvandaag.nl. Roos Vonk is wetenschapper en be-

kend van haar betrokkenheid bij het zogenoemde 

gefraudeerde ‘vleeshufteronderzoek’ van Diederik 

Stapel.

Loretta Schrijver en Roos Vonk, schrijven in hun vrije 

tijd weer stukjes voor Piepvandaag.nl én steunden 

Karen Soeters in 2013 bij het oprichten van de ‘groe-

ne’ televisiezender Piep! Bij Piepvandaag.nl treffen 

we ook weer campagne- en beleidsmaker Hanneke 

van Ormondt van Wakker Dier als columniste.

Afgelopen week was er weer een sterk staaltje van 

een media/politiek één-tweetje bij Radar. Dierenwel-

zijnsorganisatie Eyes on Animals (Oprichter Lesley 

Moffat is óók columniste bij Pietvandaag.nl) kreeg, 

gesteund door een veganistische studente van Wage-

ningen UR, ruime zendtijd om zogenaamd dierenleed 

in de melkveehouderij uit te storten over Nederland. 

De eindtune van Radar had nog niet geklonken of 

Marianne Thieme twitterde ‘geschokt’ Kamervra-

gen te zullen stellen naar aanleiding van de Radar-

uitzending. En dit allemaal juist in de week van de 

Melkveewet…

Een klein groepje dames vormt hier de spekkoek 

media-politiek-wetenschap-maatschappij. 

Misschien wordt het tijd om náást ons Meldpunt Val-

se Lesstof, ook een Meldpunt Valse TV op te richten…

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie, PR en Beleid 

c.vanderplas@nvv.nl

         @Lientje1967
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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:
Willy Wolfkamp, Haarle
tel/fax: 06-22248387/0548-595783
e-mail: salland@nvv.nl
twitter: @Willywolfkamp

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

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

 regio Veluwe: 
Pieter Bouw, Voorthuizen
tel/fax: 0342-472528/0342-472583
e-mail: veluwe@nvv.nl
twitter: @Pieter_bouw

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

 regio West-Nederland: 
Nico Kroes, Alphen a/d Rijn
tel/fax:0172-433323/0172-436502
e-mail: westnederland@nvv.nl

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

 regio Midden-Brabant/De Kempen: 
Lau Wouters, Bladel
tel/fax: 0497-385872/0497-360717
e-mail: middenbrabant-dekempen@nvv.nl 

 regio Veghel-Oss/Maaskant: 
Frans van Heertum, Schijndel
tel/fax: 06-51346398/-- 
e-mail: veghel-oss-maaskant@nvv.nl
twitter: @FransvanHeertum

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

NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

Dagelijks Bestuur NVV bezoekt Eurotier

18 november, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Rivierengebied, De Oude Duikenburg te Echteld

19 november, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Noord-Nederland, Van der Valk Hotel te Assen

24 november, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Zuidoost-Nederland, Roelanzia te Ysselsteyn

25 november, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Twente, ‘Preuverie’ familie Kleinsman te Bentelo

26 november, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Veghel-Oss/Maaskant, Nia Domo te Boekel

27 november, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

11 december, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

17 december, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Veluwe, locatie volgt

  J. Bruins en zn. BV te Hardenberg

  Nijsen/Granico Mengv. BV te Veulen

  Nooyen Pig Flooring te Deurne

  ForFarmers Hendrix BV te Lochem

Een deel van het Dagelijks Bestuur, voorzitter Ingrid Jansen, vicevoorzit-

ter Theo Duteweerd en secretaris Frank Donkers reisden afgelopen week 

af naar de wereldwijde veehouderijbeurs Eurotier in Hannover.

Tijdens het bezoek spraken de DB’ers met binnen- en buitenlandse 

stakeholders uit de varkenshouderij. Ook bezochten zij diverse stands 

van beursdeelnemers. ‘Een waardevol en indrukwekkend bezoek’, aldus 

Jansen.

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’


