
 
 
 
 
 

 
Barneveld/Den Haag, 9 februari 2015 

 
Verklaring NVV en LTO over verzoek Radar voor medewerking aan uitzending 
 

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders, LTO en Varkens Vandaag zijn benaderd door het 
consumentenprogramma Radar (AvroTros). Het programma, gepresenteerd door Antoinette 
Hertsenberg, wil een uitzending maken over lage prijzen voor varkensvlees, de kostprijs voor boeren 
en efficiënte varkensproductie. 
 
Radar heeft gevraagd of zij bij een biologische varkenshouder en een gangbare varkenshouder mogen 
filmen. NVV, LTO en Varkens Vandaag hebben besloten daar géén medewerking aan te verlenen. Ook 
zullen NVV, LTO en Varkens Vandaag niet fysiek in de uitzending reageren.  
 
NVV en LTO menen dat de lage prijzen van vlees in de supermarkt en het stunten met vlees een 
onderwerp is voor de retail en de consument. ‘Het is geen discussie waar onze boeren in eerste 
instantie betrokken zouden moeten zijn’, menen NVV-voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric 
Douma van LTO Vakgroep Varkenshouderij. ‘Wij produceren wat de markt ons vraagt. Als de markt 
vraagt om andere concepten, om producten met onderscheidende kenmerken, dan zullen we die 
leveren, mits de consument de meerkosten betaalt. Zo simpel ligt het. 
 
Nederlandse varkenshouders voldoen aan alle strenge Europese standaarden, regels en wetten én 
zelfs aan tal van bovenwettelijke Nederlandse regels en wetten. Stelt de burgerconsument nóg hogere 
eisen aan ons nu al hoogwaardige varkensvlees, dan zal dit via de markt moeten worden terugbetaald. 
 
NVV, LTO en Varkens Vandaag zien daarom geen meerwaarde in een discussie met de varkenshouders 
hierover met Radar. Voer de discussie nu met andere ketenpartners, die voor een doorbraak kunnen 
zorgen. We willen niet terug naar de tijd dat varkenshouders overschakelden op scharrelvarkens, maar 
later weer terug moesten omdat er geen vraag was uit de markt.    
 
NVV en LTO hebben wél antwoord gegeven op vragen die de redactie van Radar ons had voorgelegd. 
Deze antwoorden zijn hier te lezen. Wij gaan ervan uit dat Radar onze antwoorden integraal zal 
overnemen.  
 

Antwoord aan redactie Radar op vragen over lage vleesprijzen, kostprijs en efficiënte productie: 

 

De Nederlandse gangbare varkenshouderij is koploper in de wereld op het gebied van duurzaamheid 

(dierenwelzijn, milieu, innovatie). De sector is daarnaast niet doof voor de hogere maatschappelijke 

eisen die door NGO’s, maatschappij en politiek worden gesteld. Dat is ook reden waarom de sector het 

Recept voor Duurzaam Varkensvlees heeft geschreven. Hierin staan de duurzame ambities van de 

Nederlandse varkenshouderij. 

 

De Nederlandse varkenshouder is meer dan bereid nog beter te produceren op het gebied van 

dierenwelzijn en milieu. Echter, investeringen op het gebied van nog meer dierenwelzijn, nog betere 

milieuprestaties en nog meer innovaties kosten geld. In Nederland wordt verwacht dat de boer die 

investeringen doet, zonder dat daar een financiële tegenprestatie tegenover staat  van de verbruiker: 

de consument. Dat is natuurlijk vreemd. Wie een auto koopt die nog beter presteert en nog meer 

extraatjes heeft, moet daar ook voor betalen. Waarom zou dit niet gelden voor de consument, die nog 

hogere eisen stelt aan onze hoogwaardige dierhouderij? 

http://rvdv.nu/wp-content/uploads/2014/03/visie_ReceptDuurzaamVarkensvlees_sept2014-LR.pdf


 

De maatschappij vraagt van ons om onze dieren een goed leven te bieden, vandaar is er ook het 

kenmerk ‘Beter Leven’ van de Dierenbescherming. Er mag echter geen enkel misverstand over 

bestaan: Onze varkens in de gangbare varkenshouderij hébben een goed leven.  En de varkenshouders 

voldoen aan alle regels die er in Europa en in Nederland gelden.  

 

De varkenshouderijsector neemt afstand van de stelling die organisaties als Wakker Dier, Varkens in 

Nood en Partij voor de Dieren innemen dat een lage vleesprijs gerelateerd is aan dierenleed. De 

Nederlandse varkenshouder investeert anno 2015 meer geld in het welzijn van zijn dieren, in 

milieumaatregelen en in vernieuwende marktconcepten dan in zijn eigen welzijn. Immers, juist dáár is 

juist geen geld meer voor, omdat alle investeringen op gaan in het voldoen aan de maatschappelijke 

eisen. Maar met andere partijen in de keten loopt ook de varkenshouderij het gevaar daarbij tegen 

grenzen aan te lopen, zoals onlangs andermaal bleek uit een oordeel van de van de Autoriteit 

Consument en Markt. Daaruit blijkt dat je geen afspraken mag maken over duurzaamheid in de keten.  

De kostprijs voor het produceren van varkens voor onze varkenshouders ligt 19 cent per kilogram 

hoger dan elders in Europa. Dit heeft te maken met allerlei nationale koppen (op gebied van 

dierenwelzijn en milieu) die onder druk van de maatschappij en de politiek bovenop Europese 

wetgeving worden gezet.  

 

Waar er in andere landen extra eisen gelden, betaalt de consument daar veelal aan mee. Wat wij 

volstrekt logisch vinden. Een voorbeeld is het Initiative Tierwohl in Duitsland. Daar hebben de Duitse 

supermarkten een fonds gemaakt waaruit varkenshouders extra toeslagen krijgen als zij voldoen aan 

de extra eisen op gebied van o.a. dierenwelzijn. Hun investeringen worden dus terugbetaald door de 

consument. 

 

Over de lage vleesprijs:  

De  Nederlandse varkenshouders vinden het onverteerbaar dat er met een hoogwaardig, duurzaam, 

voedselveilig product als Nederlands varkensvlees wordt gestunt.  Niet het dier, maar de boer wordt 

daarvan de dupe. NVV en LTO zijn dan ook blij met het initiatief van staatssecretaris Dijksma om met 

de supermarkten om tafel te gaan om het stunten met (varkens)vlees te stoppen. 

 

Wij zouden graag zien dat de NGO’s hun pijlen niet op onze sector blijven richten, en roepen dat de 

boer ‘weer eens niet wil meewerken’, maar samen met ons druk blijven uitoefenen op de 

retail/consument om voor alle extra eisen extra te betalen. NVV en LTO vinden het verder 

onverteerbaar dat supermarkten tot op heden niet bereid zijn de consumenten erop te wijzen dat er 

betaald moet worden voor alle extra investeringen die een boer moet doen om aan de eisen van 

diezelfde burgerconsument te voldoen. 

 

Over efficiënt produceren:  

Door alle extra eisen, regels en wetten, opgelegd door de maatschappij: (lees: politiek en NGO’s) 

moeten de Nederlandse varkenshouders wel aan schaalvergroting doen om een inkomen voor hun 

gezin te verdienen. De boer wordt verweten dat hij alleen maar groter wil, uit is op winstbejag. Nee, hij 

móet groter om te kunnen overleven.  Maar… efficiënte productie staat nog steeds niet gelijk aan 

dierenleed. In een efficiënt bedrijf hebben varkens het qua stalklimaat, ruimte en overig dierenwelzijn 

juist beter dan in – zoals wij noemen – Ot en Sien stallen.  

 

Over steeds meer biggen per zeug:  

http://initiative-tierwohl.de/


De Nederlandse varkenshouderij streeft naar méér bigoverleving en minder biggensterfte. Dit doen wij 

door de fokkerij te verbeteren. Wij fokken dus niet – zoals Wakker Dier stelt - ‘bewust door op 

superzeugen’. NVV en LTO vinden het jammer dat Wakker Dier voor de bühne doet voorkomen of de 

varkenshouderij geen oog heeft voor biggensterfte en maar rücksichtlos blijft doorfokken, zonder te 

letten op het welzijn van de zeug en haar biggen. Dat is natuurlijk onzin. Voor ons staat voorop dat de 

zeug haar eigen biggen kan grootbrengen. Alleen in gevallen waar dit écht niet lukt, wordt de opfok 

ondersteund met een pleegmoeder, kunstmelk of aangepast voer. Dit gebeurt dus niet standaard op 

alle bedrijven. De Nederlandse fokkerij heeft al jaren in het fokdoel opgenomen dat elk big die er bij 

komt, ook bij de eigen moeder moet worden grootgebracht. Hierin worden in Nederland miljoenen 

geïnvesteerd. 

 

Over ‘doorgeslagen efficiencydenken’: 

NVV en LTO herkennen zich niet in het beeld dat de varkenshouderij is doorgeslagen in 

efficiencydenken. NVV en LTO zijn juist trots op hun efficiënte, hoogproductieve en innovatieve 

veehouderij. Dankzij hun hoogproductieve varken is de varkenssector in Nederland nog steeds in staat 

om concurrerend en competitief te zijn ondanks de bovenwettelijke maatregelen, waar ze in ons land 

mee te maken hebben. Overigens  zijn de verwachtingen dat de consumptie van varkensvlees in de EU 

zal teruglopen, maar in de rest van de wereld juist zal toenemen. Nederlandse varkenshouders zullen 

hierop inspelen, enerzijds door de focus te leggen op het (verder) ontwikkelen van duurzame 

concepten en anderzijds door efficiënt varkensvlees te produceren. 

 

Over het Varken van Morgen:  

Het Varken van  Morgen is een kwaliteitsprogramma voor varkenshouders waarin bovenwettelijke 

normen zijn opgenomen voor een duurzame productie van varkensvlees. Hierover zijn afspraken 

gemaakt tussen supermarkten, primaire sector, slachterijen, dierenbescherming en stichting Natuur en 

Milieu. Varkenshouders staan in de startblokken om het varken van morgen te produceren. Alleen 

moeten nog afspraken worden gemaakt over de meerkosten. Er is voldoende draagvlak in zowel 

politiek als bedrijfsleven voor zowel de ‘Kip van Morgen’, als het ‘Varken van Morgen’. De discussie 

moet zich wat ons betreft toespitsen op goede afspraken over het verdelen van de meerkosten in de 

keten. 

Tegelijk moet de discussie gaan over de vraag hoe de ACM kan werken vanuit een mededingingskader 

dat weging van belangen in plaats van alleen economische belangen mogelijk maakt. Volgens juristen 

is die ruimte er. De sector roept op om daarover te praten in plaats van dat het niet kan. Wij 

vermoeden zelfs dat het een truc is van partijen die liever hun verantwoordelijkheid niet zouden willen 

nemen. De varkenshouder wil wel. Aan hen zal het in ieder geval niet liggen. 

 

Namens NVV, LTO, Varkens Vandaag 

 

Ingrid Jansen,                                                                               Eric Douma, 

 

Nederlandse Vakbond Varkenshouders                               LTO Nederland, Vakgroep Varkenshouderij 


