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NVV overhandigt zwartboek over lesstof

Ingrid Jansen (links) overhandigt het zwartboek aan de voorzitter van de Kamercommissie Agnes Wolbert 
(rechts). CDA’er Michel Rog (3e van rechts) en SGP’er Roelof Bisschop kijken toe.
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NVV-voorzitter Ingrid Jansen heeft dinsdag 16 december het zwartboek 
van het Meldpunt Valse Lesstof aangeboden aan de leden van de Vaste 
Kamercommissie Onderwijs, Cultuur & Welzijn.

Zij deed dit samen met vertegenwoordigers van 

de agrarische belangenorganisaties NAV, NVP en 

NAJK. Het zwartboek bevat meldingen over on-

juiste, niet-objectieve en misleidende lesstof op 

basis- en middelbare scholen. In de lesstof wordt 

bijvoorbeeld gesteld dat Nederlandse pluimveebe-

drijven ook wel ‘legbatterijen’ worden genoemd. 

Dit terwijl legbatterijen in Nederland zijn verboden.  

Ook wordt kinderen geleerd over kistkalveren,  

terwijl die al lang verleden tijd zijn. En varkenshou-

derijen worden veefabrieken genoemd.

Het meldpunt werd in oktober opgericht door de 

NVV en heeft sindsdien circa 50 meldingen bin-

nengekregen. De meldingen gaan niet alleen over 

de veehouderij, maar over álle sectoren. Sommige 

meldingen overlapten elkaar. ‘Maar het geeft 

goed aan hoe hoog het boeren zit als hun zoon 

of dochter thuiskomt met lesjes over landbouw, 

die niet kloppen, gedateerd zijn of boeren in een 

kwaad daglicht zetten’, aldus Jansen.

Met de overhandiging aan de Tweede Kamerleden 

wil het Meldpunt Valse Lesstof steun vragen voor 

zijn inzet om te komen tot goed, deugdelijk, feite-

lijk en objectief onderwijs op scholen over Neder-

landse landbouw en haar boeren.

 

‘Boeren zijn onze voedselproducenten en zorgen 

jaarlijks bovendien voor een bijdrage van miljarden 

aan onze economie. Het is juist hard nodig dat kinde-

ren op school leren hoe ons voedsel tot stand komt 

en welke bijdrage onze boeren daaraan leveren. 

Let wel, wij willen heus niet dat alles in ‘rozengeur 

 en maneschijn’ wordt verteld, maar de agrarische 

sector mag toch op zijn minst verwachten dat het 

onderwijs feitelijk en objectief is’, stelt Jansen. 

Krachten gebundeld
Bij het Meldpunt Valse Lesstof hebben zich inmid-

dels de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 

(NVP), de agrarische jongeren verenigd in het 

NAJK, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond 

(NMV), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond 

(NAV) en LTO Nederland aangesloten. De orga-

nisaties hebben samen met de NVV de krachten 

gebundeld en komen medio januari voor het eerst 

bij elkaar om de verdere strategie te bepalen.

‘Onze inzet is in ieder geval om te komen tot ge-

sprekken met uitgevers en onderwijsorganisaties 

om vast te stellen hoe zij aan de informatie in de 

lesboeken komen en hoe wij ze kunnen helpen om 

juist lesmateriaal te verstrekken.’

Zie ook: www.nvv.nl/meldpunt-valse-lesstof 



“Prachtige brief van  

#varkensboer Chris Hoeven 

via @NVVnieuws. Alleen met 

#dialoog komen we allemaal 

verder.”  
Bas de Groot (@BasDeGroot77), 

eigenaar Walden21

Quotes 
& Tweets

Inmiddels naderen we het einde van het jaar. 

Tijd voor een persoonlijke terugblik. 

Begin dit jaar was ik werkzaam als beleidsme-

dewerker voor de VVD-fractie in de Tweede 

Kamer en stond ik voor de keuze of ik voorzit-

ter wilde worden van de NVV. Na een periode 

van beraad heb ik de knoop doorgehakt. Ik 

stelde mij kandidaat als voorzitter. Op 25 april 

werd het nieuws wereldkundig gemaakt.

De reacties op het bericht waren zeer positief 

en hebben mij bevestigd in mijn keuze. Toch 

had ik een dubbel gevoel. Ik had het nog goed 

naar mijn zin bij mijn vorige werkgever en 

vond het moeilijk om het Tweede Kamerge-

bouw waar ik zo gehecht aan was achter mij 

te laten. 

Op 19 mei was het zover. Alle twijfels had ik 

reeds achter mij gelaten. Ik werd unaniem ge-

kozen tot voorzitter. De eerste weken gingen 

als in een roes aan mij voorbij. Als de roes 

eenmaal is uitgewerkt, val ik met mijn neus 

in de harde realiteit. De keuze om door te 

gaan met de POV of niet. De furazolidon-crisis 

waar een kleine 100 varkenshouders langs het 

randje van de afgrond dreigden te gaan. Het 

schrijven van de toekomstvisie. Het twintigja-

rig jubileum van de NVV. De start van de POV-

campagne. Het luiden van de noodklok over 

de zorgelijke financiële situatie in de sector. 

Het is allemaal geen kattenpis. De maanden 

september, oktober en november staan in het 

teken van het werven van leden voor de POV. 

We zijn niet alleen bezig met de POV. Ook is 

er volop aandacht voor de lopende dossiers 

zoals de 4-dageneis, stalkeuring, mest en het 

diergezondheidsfonds. Inmiddels naderen we 

het einde van het jaar. Tijd voor reflectie. Heb-

ben we de juiste keuzes gemaakt? 

Ik kan hier in ieder geval een bevestigend ant-

woord op geven. Ondanks dat het niet makke-

lijk is en niet mogelijk is om iedereen tevreden 

te houden, ben ik van mening dat ik de mooi-

ste baan van de wereld heb. Frontvrouw zijn 

van alle varkenshouders. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Terugblik
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Brief Chris Hoeven krijgt veel bijval
NVV-lid en varkenshouder Chris Hoeven stuurde eind november een open 
brief aan buren, burgers van Nederland en de politiek. De emotionele 
oproep om een dialoog met elkaar aan te gaan, kreeg enorme bijval. 

De brief was een reactie op brandstichting in zijn 

scharrelvarkensstal, op zondag 23 november. Hoe-

ven vermoedt dat tegenstanders van de intensieve 

veehouderij, of tegenstanders van de uitbreiding 

van zijn stallen hierachter zitten. 

De Brabantse varkenshouder kreeg uit het hele 

land steunbetuigingen en complimenten voor 

zijn brief en de wijze waarop hij heeft gereageerd 

op de brandstichting. Hoeven is er beduusd van. 

‘Enorm veel reacties heb ik gekregen, uit alle hoe-

ken en gaten. Zelfs mensen die niets moeten heb-

ben van de intensieve varkenshouderij hebben hun 

steun uitgesproken. Ik wil iedereen die op welke 

manier dan ook steun heeft uitgesproken heel erg 

bedanken.’

Ook media besteedden volop aandacht aan de 

open brief. Woensdag 10 december zond Omroep 

Max een interview uit met Chris Hoeven. Via Twitter 

werd de open brief honderden keren getweet en ge-

retweet (doorgestuurd) en via de Facebook-pagina 

van de NVV werd de brief 76 keer gedeeld, met een 

bereik van bijna 22.000 mensen. Op de website van 

de NVV werd de brief bijna 13.000 keer gelezen.

Uit de politiek kreeg Hoeven reacties van onder 

anderen Kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP) en 

Jaco Geurts (CDA). Dijkgraaf schreef: ‘Via de NVV 

ontvingen we uw open brief naar aanleiding van 

de brandstichting op uw bedrijf. Erg vervelend dat 

via zo’n gemene streek gecommuniceerd wordt. 

Sterkte toegewenst bij het afhandelen van de 

schade etc.! Goed dat u deze open brief hebt ge-

schreven. Het is inderdaad van groot belang dat de 

dialoog aangegaan wordt en dat met open vizier 

met elkaar gesproken wordt. We kunnen dat al-

leen maar onderstrepen en proberen daar vanuit 

de politiek ook onze bijdrage aan te leveren.’

Sharon Dijksma
Staatssecretaris Sharon Dijksma stak Hoeven via 

een twitterbericht, met een link naar de brief, ook 

een hart onder de riem. ‘Lezen!’, twitterde zij over 

Hoevens brief. ‘Heel mooi dat de staatssecretaris 

zo heeft gereageerd’, vindt Hoeven. ‘Dat geeft mij 

extra steun voor mijn doel: praten mét elkaar in 

plaats van tégen elkaar.’

De open brief van Chris Hoeven is te lezen op onze 

website: www.nvv.nl/nvv-nieuws 

Chris Hoeven (links op de foto) tijdens de Algemene Ledenvergadering  
in mei van dit jaar. Naast hem Willem de Graaf en Bennie van Til.



“Chris Hoeven is de Ghandi 

onder de varkensboeren.”  
Peter van Vliet (@Brussel-

mans), blogger en producer

“Een hele chique reactie op 

een schandalige actie.” 
Dafne Westerhof (@FamilieBofkont) van 

Het Beloofde Varkensland in Amstelveen.

“Goed gedaan Chris! Het is 

al lang geen kommer en kwel 

meer in de varkenshouderij. 

Veel dieren zouden blij zijn 

met zo’n onderkomen.” 
Marius de Klein op omroepbrabant.nl
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Contributie 2015

Nederland, Duitsland en Denemarken hebben een akkoord gesloten  
over het verbeteren van dierenwelzijn in Europa. 

Dit gebeurde tijdens een zogenoemde ‘Dierenwel-

zijns-top’, vorige week in Vught. Staatssecretaris 

Sharon Dijksma van Economische Zaken sprak daar 

met haar Deense en Duitse collega’s én met LTO 

Nederland en de Dierenbescherming. Dijksma wil 

het dierenwelzijn in heel Europa naar een hoger 

plan tillen. Zij wil dit doen door de bovenwette-

lijke Nederlandse eisen als maatstaf voor Europa 

te nemen. De NVV kan zich hier niet in vinden. ‘De 

maatstaf moet zijn: Europese eisen leidend en al-

les wat daar aan extra regels en wetten bovenop 

komt, moet uit de markt worden gehaald’, zegt 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Varkenshouders die zelf hoger dierenwelzijn imple-

menteren, kunnen dit in concepten kwijt en zo een 

beter verdienmodel creëren. Verder vindt de NVV 

dat Dijksma zich moet richten op Europese hand-

having van bestaande regels voor dierenwelzijn, in 

plaats van te pleiten voor nog meer regels voor de 

landbouwsector. 

De NVV vindt bovendien dat er geen sprake is 

geweest van een echte ‘top’. Dat slechts één ver-

tegenwoordiger van een agrarische belangen-

behartiger, in dit geval Albert-Jan Maat van LTO 

Nederland, was uitgenodigd om mee te praten, 

vinden wij niet kunnen’, zegt NVV-voorzitter Ingrid 

Jansen. ‘Dit noemen wij geen top, maar een ach-

terkamertjesoverleg. Bij een Europese top die gaat 

over ál onze dieren en ál onze boeren, horen ook ál 

onze veehouderij-belangenorganisaties te worden 

uitgenodigd. Zeker de Nederlandse organisaties. 

Er wordt immers gesproken over de extra Neder-

landse eisen waaraan álle Nederlandse veehouders 

moeten voldoen’, aldus Jansen. De NVV vindt het 

niet acceptabel dat er over dierenwelzijnsregels 

voor onder meer NVV-leden wordt gesproken, ter-

wijl onze leden daar – via een afgevaardigde uit 

het NVV-bestuur – niet over hebben mogen mee-

praten. 

LTO en de Dierenbescherming stelden na afloop 

van de ‘top’ in een verklaring dat de markt haar 

werk moet kunnen doen bij het verbeteren van 

dierenwelzijn, waarbij de wetgeving een minimum-

norm stelt. 

De penningmeester van de  
NVV start in januari met de inning 
van de contributie voor 2015.  
Conform het besluit van de Alge-
mene Ledenvergadering zullen de 
tarieven voor 2015 gelijk blijven 
aan die van 2014. In tabel kunt u 
deze terugvinden.

Het contributietarief voor tweede leden is €50,- 

per persoon. Tweede leden zijn mensen die familie 

zijn van of werkzaam zijn bij leden en die zelf ook 

een stem willen hebben in de vakbond. 

De eenheden zijn gebaseerd op zeugen, d.w.z. 1 zeug is 
1 eenheid. Vleesvarkens, opfokgelten en speenbiggen 
worden omgerekend in zeugeneenheden: 10 vleesvarkens / 
10 opfokgelten / 40 speenbiggen = 1 zeugeneenheid.

Categorie Aantal eenheden Bedrag

A T/m 100 eenheden €198

B Vanaf 101 t/m 250 
eenheden €320

C Vanaf 251 t/m 400 
eenheden €482

D Vanaf 401 t/m 600 
eenheden €667

E Vanaf 601 t/m 1.000 
eenheden €834

F Vanaf 1.001 eenheden €927

Sharon Dijksma sprak in Vught met haar Deense en Duitse 
collega over meer dierenwelzijn in Europa. 

Foto: M
inisterie van EZ

NVV: ‘Top is achterkamertjesoverleg’
Sharon Dijksma sluit  
EU-akkoord dierenwelzijn



Onderzoek naar landelijke biggennotering

Nieuws uit de regio’s: Noord-Nederland
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Een werkgroep van vier varkens-
handelaren doet onderzoek naar 
de mogelijkheden voor een nieuwe 
biggennotering, die de Beursprijs 
en de NVV-biggenprijs vervangt. 
De voorlopige naam van de note-
ring is Nationale Biggenadviesprijs.

De initiatiefgroep bestaat uit Jan Schuttert, Dirk 

Govers (Vaex), Jan Vernooij (Varkenshandel De 

Heer) en Jos Blom (Vion), meldde vakblad Boer-

derij vorige week.

De notering moet volgens de initiatiefgroep goed 

zijn voor vermeerderaar, vleesvarkenshouder en 

vleesverwerkers. Het idee is om te gaan werken 

met een toeslag in procenten boven de basisprijs, 

in plaats van euro’s. Dit moet vermeerderaars sti-

muleren meer biggen te produceren in het voor-

jaar, als de vraag goed is en de basisprijs hoog. 

Anderzijds wordt van deze constructie verwacht 

dat in de zomer het biggenaanbod krimpt, als de 

vraag afneemt en de basisprijs lager ligt en daar-

door ook de procentuele toeslag.

Bijkomend doel van deze wijze van aanbodsturing 

is dat aan het eind van het jaar het vleesvarkens-

aanbod ook afneemt, omdat er in de zomer minder 

biggen zijn. Dit moet voorkomen dat de varkens-

prijs aan het eind van elk jaar sterk onder druk 

komt, zoals ook dit jaar weer.

Commissie
Een commissie bestaande uit handelaren én var-

kenshouders, die volgens de initiatiefgroep bij 

voorkeur door de Producenten Organisatie Var-

kenshouderij zijn afgevaardigd, stelt de notering 

wekelijks vast. Drie à vier maal per jaar zou de 

notering in het openbaar tot stand moeten komen. 

Dit uit oogpunt van transparantie.

De NVV vindt het plan ‘interessant’. NVV-vicevoor-

zitter Theo Duteweerd denkt dat het een kansrijk 

initiatief is. ‘Het is positief als ketenpartners plan-

nen maken die de varkensvleesketen voordeel op 

kunnen leveren.’

Over de vraag of de NVV-biggenprijs wordt af-

geschaft, kan nog niets worden gezegd. ‘Binnen 

de NVV heeft het Landelijk Bestuur daarover het 

laatste woord.’ 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen opende zaterdag 13 december de nieuwe 
vleesvarkensstal van Lambert en Ruud Broeren in Zeewolde.

De familie Broeren bouwde aan de Wulpweg 21 in 

Zeewolde een moderne, duurzame en toekomst-

gerichte vleesvarkensstal, die voldoet aan de 

Maatlat Duurzame Veehouderij. De nieuwe stal 

biedt plaats aan 8.736 vleesvarkens. De innovatie-

ve toepassingen in de stal passen volgens Jansen 

perfect bij de ambities van de Nederlandse var-

kenshouderij, zoals verwoord in het Recept voor 

Duurzaam Varkensvlees (RVDV). Dit plan geeft 

een route naar meer duurzame productie. 

Innovaties
De stal van de familie Broeren heeft onder meer: 

een grote glazen lichtstraat aan beide kanten voor 

meer daglicht in de stallen, meer ruimte, speeltjes 

voor de varkens om verveling tegen te gaan en 

het natuurlijke gedrag te bevorderen, computer-

gestuurde ventilatie, een inpandige biologische 

luchtwasser, een voerkeuken met eigen maal-

menginstallatie (familie verwerkt regionaal ge-

teelde tarwe voor varkensvoer), eigen mestafzet 

en een windmolen op het erf. 

‘Varkenshouders zoals Lambert en Ruud Broeren 

laten zien dat de Nederlandse varkenshouderij 

duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Zij 

tonen daarnaast trots te zijn op het beroep var-

kenshouder’, aldus Jansen. ‘Bijzonder vind ik ook 

dat zo’n mooie stal is gebouwd in het overwegend 

‘varkens-arme’ Flevoland. 

Wij dragen in onze sector altijd uit: ‘Varkens horen  

bij Nederland’, en nu kunnen we óók zeggen:  

‘Varkens horen bij Flevoland!’ En dat het bedrijf 

van de familie Broeren, net als de NVV, 20 jaar  

bestaat, is helemaal een leuke bijkomstigheid’,  

aldus Jansen tijdens de officiële opening.

Ruud Broeren zegt dat het een geslaagde dag was. 

‘Er zijn ook veel burgers en niet-varkenshouders 

op af gekomen, die allemaal positief gereageerd 

hebben. Ook is er in de media aandacht aan gege-

ven, omroep Flevoland heeft een filmpje gemaakt. 

Ook twee lokale kranten hebben een interview af-

genomen. Wij denken dat we hiermee een kleine 

bijdrage hebben geleverd aan een beter imago 

voor de varkenshouderij in Flevoland, dat was ook 

een van de doelen van de open dag.’ 

Ingrid Jansen opende de stal door een roze lint door te knippen. 

Theo Duteweerd 
denkt dat plan 
voor landelijke 
biggennotering 
kansrijk kan zijn.

Foto: Fam
ilie Broeren.



Kort
nieuws

  Overname ForFarmers
For Farmers Hendrix neemt het Britse voer-

bedrijf Countrywide over. Countrywide ver-

koopt vooral voer en diensten via winkels, 

maar ook direct aan veehouders. Country-

wide en ForFarmers werken al sinds 2005 sa-

men, waarbij ForFarmers de hoofdproducent 

van mengvoeders voor CountryWide is.

  Ratten bestrijden
NVV wil dat varkenshouders per 1 januari 

een ontheffing krijgen voor het gebruik van 

ongediertebestrijdingsmiddelen. Varkens-

houders moeten ook na die datum ratten 

en ander ongedierte kunnen bestrijden, die 

buiten schuren en stallen lopen. ‘Ratten 

brengt ziektes over en knagen aan kabels. 

Niet bestrijden is onverantwoord’, zegt NVV-

voorzitter Ingrid Jansen.

  POR-regeling open
Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt in janu-

ari de POR-regeling open. Hiermee kunnen 

varkens- en pluimveehouders uitbreiden met 

maximaal de helft van het aantal noodzake-

lijke varkens- of pluimveerechten. Voorwaar-

de is dat alle mest van het bedrijf verwerkt 

wordt. De openstelling is in de periode van 

5 tot 30 januari 2015 en geldt voor bedrijven 

die na 28 september 2011 hebben uitgebreid.

  Percentages mest
De mestverwerkingspercentages zijn be-

kend. In concentratiegebied Zuid wordt het 

percentage 50 procent, in Oost 30 procent en 

buiten de beide concentratiegebieden wordt 

het percentage 10 procent. Mede door de in-

zet van de NVV blijven de percentages zoals 

eerder al voorlopig vastgesteld. 

  Lichter slachten
De NVV steunt het plan van de Belgische 

Boerenbond om voor een periode van drie of 

vier maanden zo’n 10 procent van de vlees-

varkens op een gewicht van 85 procent van 

het normale gewicht te slachten. Het plan is 

ontwikkeld samen met de (POV).

Meer informatie over deze onderwerpen:  

www.nvv.nl/nieuws-de-sector
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Dijksma: ‘Geen einddatum  
couperen staarten’

Plafondbedragen DGF 
kunnen omlaag

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil nog geen einddatum vastleggen 
voor het couperen van biggenstaarten. Zij voert een motie van Marianne 
Thieme (PvdD) die zij tijdens de Landbouwbegroting indiende, niet uit.

Dijksma wil eerst de resultaten afwachten van 

het onderzoek ‘Verantwoord omgaan met staar-

ten’ dat momenteel door Wageningen UR (WUR) 

wordt uitgevoerd. Het onderzoek moet inzicht 

geven of en welke oplossingsrichtingen er zijn die 

perspectief geven. ‘Indien er perspectiefvolle op-

lossingsrichtingen zijn, zullen deze in de dagelijkse 

praktijk worden uitgeprobeerd’, schrijft Dijksma.

Verklaring van Dalfsen
De partners in de Verklaring van Dalfsen, waaron-

der de NVV, verkennen daarnaast met Europese 

partners de mogelijkheden om samen op te trek-

ken en te komen tot vergelijkbare afspraken zoals 

in de Verklaring van Dalfsen. De Europese Com-

missie werkt bovendien sinds 2013 aan een plan 

om het routinematig couperen van biggenstaarten 

op Europees niveau te verminderen. Dat doet zij 

in het kader van het verbeteren van de uitvoering 

van de Varkensrichtlijn.

Dijksma wil ook deze Europese ontwikkelingen 

afwachten alvorens een einddatum voor het cou-

peren van staarten te bepalen. 

De NVV wil een flinke verlaging van de plafondbedragen in het Dierge-
zondheidsfonds (DGF).

Het huidige convenant Diergezondheidsfonds 

loopt af op 31 december 2014. In het convenant 

zijn de afspraken vastgelegd tussen de overheid 

(EZ) en de sector over de financiering van de kos-

ten van bewaking en bestrijding van besmette-

lijke dierziekten. Een belangrijk onderdeel van het 

convenant is de afspraak over de hoogte van de 

maximale bijdrage van de sector (het zgn. sector-

plafond) in het geval van een uitbraak. 

De plafondbedragen die de overheid hanteert en 

die voor rekening komen voor de varkenssector 

kunnen volgens NVV en LTO fors omlaag in de 

komende convenantsperiode. ‘De structuur van de 

Nederlandse varkenssector is goed op orde, waar-

door de kosten van een eventuele uitbraak lager 

zullen uitvallen’, aldus Jansen.

Wilde zwijnen
NVV en LTO vinden overigens dat de huidige in-

spanningsverplichting van het ministerie van 

Economische Zaken (EZ) om het nulstandsbeleid 

wilde zwijnen te handhaven, onvoldoende effect 

heeft. ‘De wilde zwijnenpopulatie in Nederland is 

ondanks de inspanningsverplichting fors toegeno-

men. Steeds grotere populaties wilde zwijnen wor-

den ver buiten de aangewezen leefgebieden gesig-

naleerd. Dit leidt tot grote onrust bij onze leden, 

omdat het risico op besmetting van dierziektes toe-

neemt, zonder dat de varkenshouders hier iets aan 

kunnen doen. De inspanningsverplichting heeft 

geen effect’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Harde afspraken
Inzet van NVV en LTO is dat er harde en meetbare 

afspraken gemaakt worden met het ministerie van 

EZ en met de provincies, om te voldoen aan het 

nulstandbeleid. Er moet ruimte gecreëerd worden 

in de wet- en regelgeving om wilde zwijnen op een 

effectieve manier te kunnen bejagen.

Eind deze week zou het convenant worden gete-

kend. Bij het ter perse gaan van De Trog was nog 

niets bekend over de bedragen. 
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Het NVV-jaar 2014 in beeld
2014 was een veelbewogen jaar voor de NVV. De NVV wisselde  

van voorzitter, vierde het 20-jarig bestaan, stond aan de wieg  

van de Producenten Organisatie Varkenshouderij en won de  

rente-rechtszaak van de SER inzake Aujeszky. Op deze pagina’s  

een terugblik op het afgelopen jaar.

1 januari
Voorzitter Bennie van Til moet stoppen vanwege gezond-

heidsproblemen. Vicevoorzitter Theo Duteweerd neemt  

zijn taken voorlopig waar.

1 maart
Staatssecretaris Dijksma schaft de privileges af in QLL. 

Dit betekent dat de stalkeuring wordt vervangen door 

klepkeuring.

26 maart
Dankzij de brievenactie van de NVV stijgen de  

Rendac-tarieven minder hard dan aangekondigd. 

27 januari
NVV roept alle varkenshouders op bezwaar te maken tegen de 

stijging van de Rendac-tarieven en maakt een voorbeeldbrief 

die honderden keren wordt gedownload vanaf de website.

28 januari
Rusland sluit de grens voor Europees varkensvlees  

in verband met Afrikaanse varkenspest in Litouwen.

3 februari
NVV neemt het initiatief voor een petitie tegen de  

4-dageneis, de zogenoemde ‘Pigtitie’. De online-petitie 

wordt ondertekend door bijna 1.300 varkenshouders.

20 februari
NVV en ketenpartners presenteren visie ‘Recept voor Duur-

zaam Varkensvlees’ en sturen de visie aan Tweede Kamer.

19 februari
NVV roept varkenshouders op bezwaar te maken tegen de 

bijdrage van de Postcodeloterij aan Wakker Dier en zet een 

voorbeeld-bezwaarbrief op de website. De Postcodeloterij 

wordt overspoeld met brieven.

11 maart
Staatssecretaris Sharon Dijksma besluit dankzij de  

NVV-Pigtitie dat er veterinair onderzoek komt naar  

de welzijnsproblemen bij zeugen die na 4 dagen  

terugkomen in de groep. 

3 maart
NVV biedt de Tweede Kamer de ‘Pigtitie’ aan.

7 februari
Tientallen NVV-varkenshouders blokkeren het provinciehuis 

van Brabant in Den Bosch. Het protest wordt gehouden 

tegen de vaststelling van de BZV. De actie krijgt landelijke 

media-aandacht.
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17 april
Staatssecretaris Dijksma roept NVV en ketenpartners op 

een uitvoeringsagenda te maken voor het Recept voor 

Duurzaam Varkensvlees.

4 juni
NVV neemt de eerste stappen om de Producenten  

Organisatie Varkenshouderij opgericht te krijgen door 

varkenshouders.

12 juni
NVV roept Dijksma per brief op de extra kosten voor  

vleeskeuring door de NVWA niet op het bordje van  

de boeren te leggen.

13 juni
NVV verzet zich tegen plan Dijksma om gemeenten en  

provincies meer bevoegdheid te geven om aantal land-

bouwhuisdieren in gemeente of veehouderijlocatie te 

reguleren en bereidt input voor consultatieronde voor.

2 juli
NVV blijft zich verzetten tegen 4-dageneis en wil  

vervolgonderzoek naar het effect van prostaglandines  

op verwerpen bij zeugen.

25 april
NVV draagt Ingrid Jansen voor als nieuwe voorzitter.  

Jansen wordt ‘het antwoord op Marianne Thieme’ genoemd.

2 mei
NVV maakt de biggennoteringen niet meer openbaar.  

De noteringen komen alleen nog op een besloten  

deel van de website. 

21 april
NVV bestaat precies 20 jaar.

10 juli
Gefaciliteerd door de NVV, richten zeventien varkenshou-

ders de Producenten Organisatie Varkenshouderij op. 

19 mei
Ingrid Jansen wordt tijdens de ALV unaniem gekozen  

als nieuwe NVV-voorzitter. Zij introduceert de slogan: 

‘Varkens horen bij Nederland’. 

12 mei
Theo Duteweerd biedt staatssecretaris Dijksma, namens 

het Platform Varkensketen het Recept voor Duurzaam 

Varkensvlees aan.

23 april
NVV richt samen met LTO, COV en Nevedi het Platform 

Varkensketen op. Binnen het PVK wordt samengewerkt aan 

innovatie en verduurzaming van de varkenshouderij.
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1 augustus
Geblokkeerde ‘furazolidon-bedrijven’ worden weer  

vrijgegeven. NVV houdt informatiebijeenkomst voor  

getroffen bedrijven.

28 augustus
NVV vraagt net als LTO Nederland en de Nederlandse  

Melkveehouders Vakbond (NMV) om verlenging  

uitrijperiode voor dierlijke mest.

16 september
NVV start samen met LTO Meldpunt Roostervloeren. 

Varkenshouders kunnen meldingen doen van onredelijk 

optreden tijdens controles op roostervloeren van de NVWA. 

24 september
NVV luidt samen met LTO noodklok bij staatssecretaris 

Dijksma over zorgelijke financiële situatie in de varkens-

houderij. 

11 september
NVV en LTO flyeren bij tentoonstelling Varkens in Nood. 

Met de flyers vragen NVV en LTO aandacht voor het  

Weekend van het Varken, twee dagen later.

10 september
Jubileumfeest NVV. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat 

in gesprek met NVV-leden. Tevens is de aftrap van de 

informatiecampagne van de POV.

10 september
Oprichters NVV winnen de eerste Wien van den Brinkprijs. 

7 augustus
Bestuur POV is compleet. Bestuur bestaat uit drie NVV’ers 

(Ingrid Jansen, Theo Duteweerd, Frank Donkers)  en drie 

LTO’ers (Eric Douma, Johan van Hal, Mark Tijssen). 

18 juli
NVV start juridische procedure tegen de BZV in Brabant.

23 juli
Tientallen varkenshouders worden getroffen door  

furazolidon in veevoer en worden op slot gezet. 

10 september
NVV start offensief voor het Nederlandse varken  

en presenteert film Varkens horen bij Nederland.
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10 oktober
Staatssecretaris Dijksma zegt varkenssector steun toe. 

17 oktober
NVV roept zeugenhouders op zich aan te melden voor 

begeleidingstraject 4-dageneis. Dit om aan te tonen dat 

4-dageneis niet in de wet thuishoort.

15 november
Vogelgriep in Nederland. NVV roept op tot waakzaamheid 

bij en op gemengde bedrijven.

21 november
NVV eist van staatssecretaris Dijksma duidelijkheid  

over mestverwerkingspercentages.

8 december
2500e POV-lid schrijft zich in. Minister Henk Kamp (EZ) 

kondigt erkenning aan per 1 januari.

10 december
NVV noemt de Dierenwelzijns-top van Sharon Dijksma  

op 14 december een ‘achterkamertjesoverleg’. NVV is  

ook tegen het voornemen om Nederlandse extra eisen  

als maatstaf te nemen in EU. 

11 december
NVV roept staatssecretaris Wilma Mansveld op om  

varkenshouders een ontheffing te geven voor ratten-

bestrijding buiten de stallen.

12 december
Dijksma houdt mede door inzet NVV vast aan voorlopige 

mestverwerkingspercentages en stelt POR-regeling open 

vanaf januari.

27 november
NVV-lid Chris Hoeven schrijft emotionele brief na  

brandstichting in zijn stal en roept burger op tot dialoog.  

(zie ook pagina 2).

16 december
Ingrid Jansen reikt samen met NVP, NAV en NAJK  

het zwartboek Meldpunt Valse Lesstof uit aan de  

Tweede Kamer.

5 november
NVV wint rechtszaak Aujeszky om rente vanaf 1993.  

NVV heeft recht op nog eens 11 miljoen euro.

6 oktober
NVV richt Meldpunt Valse Lesstof op naar aanleiding van 

vele klachten over onjuiste, niet-objectieve en misleidende 

lesstof op scholen over landbouw. 



2500e lid voor POV

‘Het is nu of nooit voor POV’

POV organiseert marktkracht 
‘Producenten Varken van Morgen, meld u!’

De Producenten Organisatie Var-
kenshouderij ligt stevig op koers. 
Begin deze maand meldde zich de 
2500e varkenshouder aan als lid.

Om representatief te zijn voor de varkenssector 

en Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV’s) 

te kunnen krijgen, heeft de POV minimaal de 

helft van het aantal varkenshouders nodig, die 

tweederde van de nationale varkensstapel in be-

zit hebben. Die representativiteit is nu nagenoeg 

gehaald. 

De POV schakelde vorige week ook erfbetreders in 

om het belang van de POV onder varkenshouders 

te benadrukken. Erfbetreders, zoals voervoorlich-

ters, die actief zijn in de varkenshouderij worden 

gevraagd aan de slag te gaan als ‘ambassadeurs’ 

voor de POV.

Volgens de POV ligt er een grote rol voor de peri-

ferie weggelegd om varkenshouders die zich nog 

niet hebben ingeschreven, te informeren en bij hen 

te benadrukken dat het belangrijk is dat alle var-

kenshouders lid worden van de POV. 

De POV roept alle varkenshouders die willen produceren volgens de voor-
waarden van het Varken van Morgen, op om zich te melden bij de Produ-
centen Organisatie Varkenshouderij (POV).

Al het verse varkensvlees in de Nederlandse super-

markten moet in de loop van 2015 voldoen aan de 

criteria van het ‘Varken van Morgen’, die zijn vast-

gelegd in afspraken tussen primaire producenten, 

retail en slachterijen.

‘Het is van groot belang dat varkenshouders vóóraf 

een collectief vormen en gezamenlijk afspraken 

maken over het reguleren van het aanbod binnen 

het concept. Minstens zo belangrijk is dat er met 

de keten afspraken worden gemaakt over de ver-

goeding van de meerkosten voor dierenwelzijn en 

milieu’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

De oproep van de POV past binnen de ambitie om 

marktkracht te organiseren voor de varkenshou-

ders in Nederland. De Europese Gemeenschappe-

lijke Marktordening biedt producentenorganisaties 

hiervoor de ruimte.

Marktkracht is een van de belangrijke doelen van 

de POV en een van de redenen waarom de POV is 

opgericht. Potentiële producenten voor het ‘Varken 

van Morgen’ kunnen zich melden bij de POV. 

Dit kan via het e-mailadres: info@producenten-

organisatievarkenshouderij.nl. Hierna worden de 

varkenshouders geïnformeerd over het vervolg. 

Terwijl Ingrid Jansen in haar hoedanigheid als POV-

voorzitter bij VIC Sterksel was, zat vicevoorzitter 

Theo Duteweerd van de NVV in zijn rol als vicevoor-

zitter van de POV op 10 december bij de jaarafslui-

ting van varkensvakblad Pig Business.

‘Het is nu of nooit voor de POV’, was de stelling die 

Duteweerd tijdens de jaarspecial van Pig Business 

moest verdedigen. ‘Inderdaad. Het is nu of nooit’, 

zei hij. ‘Nu is de kans om één collectief te vormen en 

regie terug te nemen in de keten.’ Duteweerd stelde 

in de discussie dat in de afgelopen jaren iedereen in 

de keten geld heeft verdiend, behalve de varkens-

houder. ‘Met een collectief als de POV kunnen we 

marktkracht organiseren. Samen sta je sterk.’

Ingrid Jansen gaf dezelfde avond tijdens de partner-

shipbijeenkomst van VIC Sterkstel een presentatie 

over de POV. Ook zij benadrukte het belang om 

je als varkenshouder te verenigen. ‘Het Gemeen-

schappelijk Landbouw Beleid (GLB) biedt ons die 

ruimte. Nú is de tijd om die kans te grijpen. Zonder 

saamhorigheid kan de sector zich niet ontwikkelen. 

Verschraalt de solidariteit, en valt de sector uiteen’, 

aldus Ingrid Jansen.

NVV en LTO hebben deze handschoen al opgepakt 

en werken al geruime tijd zeer intensief samen voor 

één geluid. Jansen: ‘Met één geluid kunnen we 

meer bereiken in de politieke arena en kunnen we 

veel meer zelf de agenda voor de varkenshouderij 

bepalen.’

Erkenning
Minister Henk Kamp van Economische Zaken ver-

wacht dat de Producenten Organisatie Varkens-

houderij voor 1 januari erkend kan worden. De POV 

zou in dat geval onder voorwaarden nieuwe eisen 

algemeen verbindend mogen verklaren. Kamp zegt 

zich te zullen houden aan de Europese voorwaarden 

voor Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV’s). 

Vorige week is de POV gestart met een grote  

belactie onder varkenshouders die nog geen lid 

zijn van de POV. Tientallen NVV-leden uit alle elf 

NVV-regio’s treden op als ambassadeurs van de 

POV en pakken komende weken de telefoon om 

hun collega’s aan te sporen lid te worden van de 

POV. ‘We gaan voor de 100 procent’, zei NVV- en 

POV-voorzitter Ingrid Jansen bij de start van de 

belactie. Momenteel loopt het aantal aanmeldin-

gen naar de 3000. Ben u nog geen lid? Ga dan naar 

www.producentenorganisatievarkenshouderij.nl 

en vul het aanmeldformulier in.

Belactie



Een nieuwe oogst
Januari / Februari / Maart

07-01-2015: 09.45-15.30 uur

Jongerendag Agrifirm

Orpheus, Churchillplein 1 te Apeldoorn

14-01-2015: 14.00-19.00 uur

Het Grote Agrodebat

De Landgoederij, Camminghalaan 30 te 

Bunnik

15 t/m 18-01-2015: 09.00-18.00 uur

Agriflanders, Vlaamse Landbouwbeurs

Maaltekouter 1 te Sint-Denijs-Westrem

20-01-2015: 13.30-21.00 uur

Symposium Hogere Varkensgezondheid

Evenementenhal te Venray

06-02-2015: 13.30-16.00 uur

Open dag CAH Vilentum

De Drieslag 4 te Dronten

07-03-2015: 11.00-16.00 uur

Open dag CAH Vilentum

De Drieslag 4 te Dronten

03 t/m 05-06-2015: 13.00-22.00 uur

Land- en tuinbouwbeurs Oost-Nederland

Ruurloseweg/Hoek Petersdijk, Zelhem

Kijk voor meer agendatips op  

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 

Een jaar geleden om deze tijd was ik nog journalist voor het ledenblad 
van LTO Noord: Nieuwe Oogst. Een reorganisatie dwong mij de krant 
vaarwel te zeggen en wel per 1 januari.

Terwijl ik nadacht over wat te doen ná 1 januari, 

kreeg ik een sms van Theo Duteweerd. Of ik wel eens 

had gedacht aan belangenbehartiging. Ik schreef 

hem terug dat ik daar inderdaad aan had gedacht. 

Na 1 januari wilde ik namelijk de NVV benaderen of 

zij geïnteresseerd waren in mijn kennis en ervaring 

om een aantal communicatie- en pr-projecten op te 

pakken.

Twee zielen, één gedachte. En na een aantal gesprek-

ken met het Dagelijks Bestuur begon ik op 22 januari 

2014 aan een nieuwe toekomst. Ditmaal aan de an-

dere kant van de tafel.

De gelijkluidende gedachten die Theo en ik hadden 

in december vorig jaar, typeert de rest van het jaar 

2014. De NVV en ik passen uitstekend bij elkaar. Wij 

zijn allebei ‘poten in de klei-types’, houden niet van 

ellenlange discussies om een knoop door te hakken, 

hebben hart voor de varkenshouder, nemen vaak 

geen blad voor de mond, zijn trots op ons vak, zijn 

niet bang om níet met de massa mee te gaan, doen 

gewoon wat ons níet verteld wordt (mijn levensmot-

to), maar wij zijn bovenal strijdlustig, kijken vooruit, 

en gaan vol passie voor de goede zaak.

Terugblikkend op het afgelopen jaar lijkt het alsof we 

bij de NVV soms in een rollercoaster hebben gezeten. 

De ene bocht was nog niet genomen, of de volgende 

lag al weer klaar om genomen te worden. De Pigtitie, 

de blokkade van het provinciehuis in Den Bosch, de 

Postcodeloterij, de Rendac-tarieven, Afrikaanse var-

kenspest, een nieuwe website, een nieuwe voorzitter, 

oprichting Platform Varkensketen, de oprichting en 

campagne van de POV, de uitvoeringsagenda voor 

het Recept voor Duurzaam Varkensvlees, furazoli-

don, het prachtige jubileumfeest, de Wien van den 

Brink-prijs, onze inzet bij het Weekend van het Var-

ken, het Meldpunt Valse Lesstof, het winnen van de 

rente-rechtszaak inzake Aujeszky: ziehier 2014 in een 

notendop. Je kunt je bijna niet voorstellen dat er dan 

ook nog de ‘gewone dagelijkse werkzaamheden’ zijn. 

Vaak wordt mij gevraagd of ik het niet mis om journa-

list te zijn. Nee. Dat mis ik niet. Hoe kan ik dat missen 

als ik elke dag in een rollercoaster mag zitten?

En nu, vlak voor het einde van dit veelbewogen 

jaar, denk ik: ‘Ik sloot 2013 af bij Nieuwe Oogst, 

2014 wérd voor mij een nieuwe oogst en ik kan niet  

wachten welke oogst 2015 de NVV en mij gaan  

opleveren.’

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

29 januari, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

24 t/m 26 februari, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, Evenementenhal Venray

26 februari, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

26 maart, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

30 april, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

  Veevoederhandel Van der Steijn  

Deurne BV te Deurne

 Fransen Gerrits BV te Erp

 Isidorus Mengvoeders BV te Weert

  Nysingh advocaten-notarissen te Apeldoorn

 AgruniekRijnvallei Voer BV te Wageningen

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’

Wij wensen u zowel persoonlijk 
als zakelijk in alle opzichten fijne 
kerstdagen en een goed 2015!

Bestuur en medewerkers NVV


