





1 september 2011: zetten 27 partijen, waaronder NVV, hun handtekening onder de voorstellen van
de Commissie van Doorn. Daarmee sloten zij het Verbond van Den Bosch.
De volgende partners nemen samen met provincie Noord-Brabant deel in het Verbond van Den Bosch:
Jumbo Supermarkten, Albert Heijn, Plus Supermarkten, C1000, MCD Supermarkten, Sligro Food Group,
Coop Supermarkten, Spar, Vomar, Deen Supermarkten, Dekamarkt, Dirk van den Broek, Hoogvliet, Jan
Linders, Poiesz Supermarkten, Boni-Markten, VION Food Group, VanDrie Group, Plukon Royale, Nutreco,
Agrifirm, De Heus Voeders, LTO-Nederland, ZLTO, NVV, Brabants Landschap
De aanzet voor de visie Recept voor Duurzaam Varkensvlees (RDV) is eind 2012 gemaakt door de
werkgroep Innovatie Varkensvleesketen (IV). Doel was om een stip aan de horizon te formuleren voor de
varkenssector, om zo draagvlak te creëren bij politiek en maatschappij.
De ambities die geformuleerd zijn:
-Wereldwijd toonaangevend in duurzaamheid.
-Een substantiële bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland, op een manier die maatschappelijk wordt
gewaardeerd.
-Samenwerken binnen de keten, volgens renderende verdienmodellen, waarbinnen de marge eerlijk wordt
verdeeld.

-



23 mei 2013: Deel varkensvleessector en supermarkten bereiken akkoord over duurzaam varkensvlees,
het zogenoemde Varken van Morgen.



De Nederlandse supermarkten, verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, hebben
overeenstemming bereikt over de verdere verduurzaming van al het verse varkensvlees met de
Nederlandse varkensvleessector, vertegenwoordigd door LTO en de Centrale Organisatie voor de
Vleessector (COV).



De NVV heeft de CBL inkoopspecificaties niet ondersteund, omdat de vergoeding van de meerkosten voor
varkenshouders ontbreekt en de borging in het schap niet waterdicht is. Er ligt vanaf 1 januari 2013 nog
steeds buitenlands vlees in de schappen, waarvan het antibioticagebruik niet is geregistreerd. Dit volledig
tegen de gemaakte afspraken in.



De NVV heeft binnen het Productschap de financiering van de Commissie van Doorn door de primaire
producent tegengehouden. Reden hiervoor is dat de Commissie de ketenpartijen niet hield aan de
gemaakte ketenafspraken.



7 november 2013: Van Doorn vertrekt zonder de ondertekenaars van het Verbond van Den Bosch op de
hoogte te stellen en zonder verantwoording af te leggen aan de keten en aan de politiek. Dit is tekenend
voor Daan van Doorn, die de varkenshouderij heeft opgezadeld met een onuitvoerbaar plan naar
verduurzaming.



Verduurzaming van varkensvlees kost geld, terwijl de consument minder te besteden heeft. De
Nederlandse varkenshouderij zorg voor efficiënt geproduceerd en veilig voedsel. Dat is waar in deze tijd
vraag naar is en dat zou de conclusie van de Commissie van Doorn moeten zijn.
NVV en LTO zijn momenteel met andere partijen bezig met de uitvoeringsagenda van de visie RDV in de
vier themagroepen:
-Markt en Consument
-Varken en Kringloop
-Maatschappij en Omgeving
-Gezond en Transparant

In de uitvoeringsagenda worden de ambities omgezet in concrete acties.
De themagroepen staan onder leiding van bestuurders van NVV en LTO. Op deze manier staan we zelf
aan het roer bij het opstellen van de uitvoeringsagenda voor de varkenshouderij. Op die manier wil de
varkenssector draagvlak creëren bij politiek en maatschappij en een omslag creëren in het verdienmodel.
Kortom, zelf grip krijgen op de toekomst van de varkenshouderij.

