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De NVV staat deze week samen met ketenpartners LTO, COV (branche
organisatie voor de vleessector) en Nevedi (voerfabrikanten) op de  
Grüne Woche in Berlijn.

De Grüne Woche is de grootste landbouw- 

consumentenbeurs in Europa en trekt jaarlijks ruim 

400.000 bezoekers. Boeren en producenten uit 

de hele wereld gebruiken de Grüne Woche als af-

zet- en testmarkt, maar ook voor image building. 

Het Platform Varkensketen, waarin de NVV partici-

peert, promoot tijdens de beurs (16-25 januari) het 

Nederlandse varkensvlees, onder de noemer Pork 

from Holland.

Het is voor het eerst dat de varkensvleessector op 

de belangrijke internationale beurs staat. Staats-

secretaris Sharon Dijksma en het ministerie van 

Economische Zaken hebben de varkenssector steun 

gegeven bij de organisatie van de beursdagen. 

Hiermee loste Dijksma een belofte in, die zij eer-

der dit jaar deed. Zij zegde afgelopen najaar toe de 

varkensvleessector te zullen ondersteunen bij het 

zoeken naar oplossingen voor de problemen waar 

de sector mee worstelt. De varkenssector heeft een 

financieel zwaar jaar achter de rug door de boycot 

van Rusland en de lage varkensprijzen.

‘Dijksma begrijpt de ernst van onze situatie en wij 

zijn dan ook blij met de ondersteuning die wij van 

haar en haar ambtenaren hebben gehad bij het 

organiseren van onze stand op de Grüne Woche’, 

zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen. Zij is, samen met 

vicevoorzitter Theo Duteweerd, dit weekend aan-

wezig op de beurs.

Afzetbevordering
De stand van het Platform Varkensketen is niet al-

leen bedoeld ter promotie van het Nederlandse var-

kensvlees, maar ook om afzet in andere landen te 

bevorderen. Vrijdag opende staatssecretaris Sharon 

Dijksma het Holland Plein op de Grüne Woche in de 

stand van het Platform Varkensketen. De openings-

handeling bestond uit het gooien van een appel via 

de APPelgooier van Marijke Nooijen (Vair varkens). 

Dijksma deed dit via een iPad, met één druk op de 

knop, waarna in het hok in Erp een appel werd ge-

voerd aan de varkens. Tijdens de opening nam zij 

de tijd om de koploperspositie van de Nederlandse 

varkensvlees sector onder de aandacht te brengen 

van de internationale pers. De Duitse landbouw-

minister Christian Schmidt kreeg bovendien een 

Duitstalige versie van het Recept voor Duurzaam 

Varkensvlees uit handen van Dijksma.

Duurzaamheid
Centraal thema tijdens de Grüne Woche is ‘duur-

zaamheid’. Bezoekers aan de beurs kunnen op de 

stand onder andere Nederlands varkensvlees proe-

ven. De NVV nodigt iedereen van harte uit de stand 

van de varkensvleesketen te komen bezoeken: Hal 

18 standnummer 101-11. Volg www.nvv.nl voor up-

dates vanaf de Grüne Woche. 

Foto: Grüne Woche



“Meteen mijn goede voor

nemen gedaan: zojuist  

aanmelding lidmaatschap  

@NVVnieuws gemaild. :)” 
Bart van Kerkhof (@BartvanKerkhof) 

varkenshouder in Middelbeers

Quotes 
& Tweets

Op 12 september 2012 ontstond er bij de Tweede 

Kamerverkiezingen een politiek slagveld voor de 

agrarische sector. De van oudsher landbouw-

gezinde partijen hielden nog maar 57 zetels over. 

Lang geen Kamermeerderheid.

Anno 2015 ziet het politieke klimaat er nog minder 

landbouwgezind uit. Partij voor de Dieren staat in-

middels op 5 zetels in de peilingen. De agrarische 

sector is geen automatisch gesprekspartner meer. 

Actiegroepen vinden gehoor bij politici. We zul-

len moet inspelen op deze veranderingen en een 

andere aanvliegroute moeten bepalen.

Johnny Hogenkamp sloeg in zijn laatste blog ‘Bor-

relpraat’ wat mij betreft de spijker op zijn kop.  

Actiegroepen die onze mooie sector onderuit wil-

len halen, slaan per definitie borrelpraat uit. Boe-

ren reageren als de bekende rode lap op een stier. 

En dat is precies hun bedoeling. Zij prediken de 

burger iets wat goed overkomt en de boer gaat 

hier radicaal tegenin. De burger denkt vervolgens 

dat de boer niks wil. Vechten tegen de bierkaai 

helpt niet, de rollen moeten omgedraaid worden. 

‘Be good and tell it’. 

Een mooi voorbeeld is het niet castreren van big-

gen. Varkenshouders stellen in de media dat cas-

treren een doodlopende weg is. Wakker Dier pleit 

gelijk voor een castratieverbod.  Ik kan u voorspel-

len hoe de route eruit gaat zien. Deze week is een 

debat over de intensieve veehouderij. Door Partij 

voor de Dieren zal een motie worden ingediend 

waarin wordt gepleit voor een castratieverbod en 

een Kamermeerderheid zal hier vóór stemmen. 

Want het politieke klimaat is immers veranderd.

Ik roep u met klem op om het advies in het blog 

van Johnny Hogenkamp te volgen. ‘Be good and 

tell it’. Dus vertel dat wij in Nederland voorop-

lopen met non-castratie. Ik ben ervan overtuigd 

dat als wij niet proactief zijn door onze prestaties 

te vertellen, het nog een hele kluif wordt om kost-

prijsverhogende maatregelen tegen te gaan. Dat 

komt het verdienmodel van de varkensboer niet 

ten goede. Ik en met mij het NVV-bestuur hoop 

dat u ons de kans wilt geven om de aanvliegroute 

samen met u vorm te geven. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Be good 
and tell it
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Marktacceptatie leidend  
bij houden van beren
De NVV vindt dat als de (Europese) consument geen vlees accepteert van 
ongecastreerde varkens, Nederlandse boeren niet moeten worden ver
plicht om beren te houden.

Dat zegt de NVV in een reactie op berichtgeving, 

eind december in Nederlandse kranten dat boeren 

zich gedwongen voelen hun beren weer te castre-

ren, omdat slachterijen kortingen toepassen op 

het aanleveren van beren. 

De NVV stelt voorop dat wij in Nederland voorop 

lopen met het niet castreren van biggen. Zo’n 70 

procent van de biggen wordt al niet meer gecas-

treerd. In Europa vormt de marktacceptatie van 

berenvlees echter een probleem. De stakeholders 

in de varkensvleesketen en de Europese dierenbe-

scherming trekken samen op om daarin verande-

ring te brengen. De partijen hebben afgesproken 

om gezamenlijk te streven naar Europese markt-

acceptatie van niet-gecastreerde dieren.

Een beer levert bij Nederlandse slachterijen 3 of 4 

euro minder op dan een zeug of een gecastreerd 

varken. Een aantal slachterijen trekt daar nog eens 

12 euro per dier vanaf als de boer te veel beren 

aflevert.

Ambitie is geen wetgeving
‘De NVV heeft altijd gepleit voor Europese wet-

geving’, zegt voorzitter Ingrid Jansen van de NVV. 

‘De ambitie die binnen Europa is uitgesproken, is 

géén wetgeving. Alle partijen zijn duidelijk van 

mening dat de markt het moet accepteren. Zolang 

de markt het niet vraagt, moeten er geen verplich-

tingen komen om beren te houden.’ 

De markt is leidend stelt de NVV nadrukkelijk.  

‘In Nederland produceren we nu niet meer beren 

dan de markt aan kan. Hierin staat de markt ook 

centraal. Wanneer blijkt dat deze ambitie onhaal-

baar is, kunnen we dit ook gebruiken in onze ver-

dediging tegen wettelijke verplichting.’ 

Verklaring van Noordwijk
De stakeholders in de varkensvleesketen spraken 

in 2007 in de Verklaring van Noordwijk de ambitie 

uit om in Nederland voor 2015 te gaan stoppen 

met het castreren van beren. Voor de Nederlandse 

markt is dat doel een jaar eerder dan gepland,  

bereikt. Dit in het kader van het Varken van Mor-

gen waar CBL-leden samen met de vleessector af-

spraken hebben gemaakt om varkensvlees verder 

te verduurzamen. In 2011 ondertekenden Euro-

pese partijen de Verklaring van Brussel om in 2018 

in de hele Europese Unie met castratie van biggen 

te stoppen. 

Slachterijen proberen met geurdetectie  

berengeur op te sporen. Foto: Boars 2018



“Onder de indruk van de 

strijdbaarheid van de NVV. 

Gefeliciteerd met de  

uitspraak betreft rente  

aujeszkyheffingen.”  
Klaas Jelle de Boer (@KjdB51),  

oud NVV-lid.

@Paulwouterss @NVVnieuws: 

“Geniet ervan met zijn allen! 

Een gouden team voor  

onze sector ;).”  
Eric Holleman (@HollemanAam), 

NVV-lid in Rivierengebied.

“Dit mooie jaar afsluiten  

met de medewerkers en  

bestuurders van @NVVnieuws 

Mooi teampje!!!! Op naar  

nog zo’n jaar!”  
Paul Wouters (@Paulwouterss),  

Dagelijks Bestuurslid bij NVV.
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Nieuws uit de regio’s
West-Nederland

Rivierengebied

Proef stalkeuring gaat starten

Regiovoorzitter Nico Kroes heeft namens de NVVregio WestNederland 
bij de Provincie ZuidHolland een bezwaar ingediend tegen het besluit tot 
aanwijzing van toegelaten certificaten intensieve veehouderij.

In het Provinciaal Blad van 16 december 2014 werd 

het besluit tot aanwijzing van toegelaten certifi-

caten intensieve veehouderij gepubliceerd. Kroes 

schrijft in het bezwaarschrift: ‘Bij onze eerder in-

gediende zienswijze op de nota ruimte hebben wij 

ons laten leiden door het feit dat wanneer een on-

dernemer zijn bouwvlak wil vergroten naar 2 hec-

tare, het voor onze leden belangrijk is dat er een 

keuze gemaakt kan worden uit een aantal certifi-

caten. Kijkend naar de door u vastgestelde certifi-

caten is van enige keuze geen sprake. U overtreedt 

hiermee het beginsel van zowel vrije keuze als ook 

het gelijkwaardigheidsbeginsel. Hierdoor gaat de 

provincie zich bezighouden met marktordening en 

dat lijkt ons geen taak van deze provincie.’

Volgens Kroes moet de provincie zich beperken 

tot het aangeven van de twee aspecten waaraan 

bedrijven zich moeten conformeren bij het vergro-

ten van het bouwvlak naar 2 hectare, te weten: 

enerzijds duurzaamheid op het gebied van die-

renwelzijn en omgeving en ten tweede maximale 

transparantie en onafhankelijke toetsing.

Meer informatie:
westnederland@nvv.nl

Regiovoorzitter Johnny Bull houdt op zaterdag 7 

februari een open dag in zijn gloednieuwe vlees-

varkensstal in Maasbommel. De NVV-regio staat 

die dag ook met een stand op de open dag. De 

locatie in Maasbommel is de tweede locatie van 

Johnny Bull en biedt plek aan 5.200 varkens. Zijn 

andere locatie staat in Horssen. De nieuwe stal 

heeft een oppervlakte van 5.500 vierkante meter. 

Aan beide zijden van de centrale gang zijn er 10 

gelijke afdelingen. In de hokken zijn prefab bolle 

vloeren aangebracht, voorzien van vloerverwar-

mingsslangen. Aan de achterzijde van de nieuw-

bouw zijn inpandig twee bouwkundige luchtwas-

sers aangebracht. De open dag is op 7 februari aan 

de Wolderweg 5, van 11.00 tot 17.00 uur. 

De pre-pilot van de stalkeuring nieuwe stijl voor de 

varkensexport gaat uiterlijk 1 februari van start. 

Dat meldt vicevoorzitter Theo Duteweerd van de 

NVV.

Met het ministerie van EZ en de NVWA is overeen-

stemming bereikt over de voorwaarden. Aan de 

proef doen tien varkenshouders en drie handela-

ren/exporteurs mee. Acht varkenshouders hebben 

vleesvarkens, twee exporteren biggen. 

In de pre-pilot gaat het in totaal om vijftig expor-

ten. De proef is een gevolg van maandenlange 

onderhandelingen, onder meer door de NVV, met 

het ministerie van EZ en de NVWA. De NVV wil 

de stalkeuring, die op 1 maart 2014 door staats-

secretaris werd afgeschaft toen zij de privileges in 

QLL introk, weer terug. De per 1 maart ingevoerde 

klepkeuring is slecht voor het dierenwelzijn en kost 

de varkenshouders handen vol geld.

Volg www.nvv.nl/actuele-dossiers voor de voort-

gang van de proef. 

Nico Kroes

Kijk voor meer nieuws uit  
de elf NVV-regio’s op  

www.nvv.nl/nieuwsuitdenvvregios
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Wat verandert er in 2015?
De belangrijkste maatregelen, nieuwe wetten en regels op een rij

Met het ingaan van het nieuwe jaar veranderen er ook wetten en regels 
die u als varkenshouder en ondernemer aangaan. Op deze pagina’s de 
belangrijkste maatregelen op een rij.

Arbeidsduur
Uw werknemer kan 1 keer per jaar een nieuw ver-

zoek indienen om de arbeidsduur aan te passen. 

Dit was 1 keer per 2 jaar. Bij onvoorziene omstan-

digheden kan hij binnen 1 jaar een nieuw verzoek 

doen. De aanpassing mag bovendien tijdelijk zijn.

BTWteruggaaf
Vanaf 1 januari 2015 kunt u de btw-teruggaaf 

laten uitbetalen op een ander bankrekeningnum-

mer, bijvoorbeeld het rekeningnummer van een 

gelieerde vennootschap. De Belastingdienst is niet 

meer verplicht de teruggaaf op uw persoonlijk re-

keningnummer uit te betalen.

Dieseltanks
Nieuwe tanks moeten worden geplaatst door een 

erkende installateur volgens de geldende Beoor-

delingsrichtlijn.

Flexwerkers
In tijdelijke contracten van 6 maanden of korter 

mag u geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor 

een aansluitend contract. In tijdelijke contracten 

mag u alleen bij bijzondere omstandigheden een 

concurrentiebeding opnemen. U moet in het con-

tract motiveren welke ‘zwaarwichtige bedrijfs- of 

dienstbelangen’ een concurrentiebeding vereisen. 

Uiterlijk één maand voor het einde van het con-

tract moet u schriftelijk aan uw werknemer laten 

weten of u het contract wel of niet verlengt. Doet 

u dat niet? Dan heeft uw werknemer recht op een 

vergoeding van een maandloon. Een uitzendcon-

tract moet na maximaal 78 weken omgezet wor-

den in een tijdelijk contract.

Bij een oproepcontract of nul-urencontract geldt 

na 3 maanden dat het aantal afgesproken uren per 

maand minstens moet overeenkomen met het ge-

middeld aantal gewerkte uren in de voorgaande 3 

maanden. Dit laatste aantal wordt dan beschouwd 

als het aantal afgesproken uren per maand. Na 

deze 3 maanden bent u verplicht om loon te be-

talen over het aantal afgesproken uren. Voor me-

dewerkers onder de 18 jaar die maximaal 12 uur 

werken, gelden de ketenbepaling en de transitie-

vergoeding niet. Ook niet als u uw medewerkers 

ontslaat als ze inmiddels 18 jaar zijn.

Fosfaatplaatsingsruimte
De plaatsingsnormen voor fosfaat dalen met 5 kilo 

per hectare. Ook de stikstofplaatsingsnormen da-

len, vooral op de zand- en lössgronden in Brabant 

en Limburg.

GLB
In 2015 start het nieuwe Gemeenschappelijk Land-

bouwbeleid (GLB). Het is belangrijk om dit jaar 

grondhuur en de administratie goed te regelen. 

2015 bepaalt betalingsrechten voor veel jaren. Er 

is een nieuw systeem van betalingsrechten: Iedere 

boer krijgt vanaf 2019 dezelfde waarde per hectare 

uitgekeerd. Er komt een overgangsperiode tot 1 ja-

nuari 2019. Kijk ook op: http://www.toekomstglb.

nl/toeslagrechten-en-betalingsrechten-1039.html 

Jonge boeren
Boeren die op 1 januari 2015 40 jaar of jonger zijn, 

kunnen maximaal 5 jaar lang een extra belasting-

toeslag krijgen.

Mestfraude
Vanaf 1 april 2015 gelden er strengere regels te-

gen mestfraude. Zo mag u als alleen nog mest 

vervoeren in elektronisch traceerbare containers. 

Meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/on-

derwerpen/mest/mestoverschot-terugdringen

Mestkorrels
De productie van mestkorrels mag met terugwer-

kende kracht vanaf 1 januari 2014 als mestverwer-

king worden gezien. Vanaf 2015 is het verplicht, 

ook bij forfaitaire transporten dikke en dunne 

fractie te bemonsteren. Het gewicht mag nog wel 

worden geschat.

Mestpercentages
De mestverwerkingspercentages voor 2015 blijven 

zoals ze eerder al voorlopig waren vastgesteld. In 

concentratiegebied Zuid is het percentage 50 pro-

cent, in Oost 30 procent en buiten de beide con-

centratiegebieden is het percentage 10 procent.

OngedierteMestpercentages
Foto: Trekkerfotografie.nl



Minimumloon
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon 

en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 

23 jaar en ouder zijn omhoog gegaan naar:

• € 1.501,80 per maand;

• € 346,55 per week;

• € 69,31 per dag.

Op Rijksoverheid.nl vindt u een tabel met de bru-

tobedragen van het wettelijk minimumloon per 

leeftijd.

Ongedierte
Buitengebruik van rodenticiden om ratten en 

ander ongedierte te bestrijden blijft onder voor-

waarden mogelijk. Boeren en ongediertebestrij-

ders moeten daarvoor eerst Integraal Plaagdier 

Management (IPM) toepassen. Dit betekent onder 

meer dat u preventieve maatregelen moet nemen. 

Ook moeten u bij overlast niet-chemische metho-

den toepassen en pas als laatste redmiddel chemi-

sche middelen inzetten. Tot 1 januari 2017 geldt 

een overgangsperiode om boeren en bedrijven de 

mogelijkheid te geven te voldoen aan de voor-

waarden. In de tussentijd moet iedereen die de 

middelen buiten wil gebruiken, zich melden bij de 

Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, ILT.

Pacht
De meeste tarieven van de Grondkamer zijn ge-

stegen.

PORregeling
Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt de POR-

regeling open. De POR geeft varkens- en pluim-

veehouders de mogelijkheid om uit te breiden met 

maximaal de helft van het aantal noodzakelijke 

varkens- of pluimveerechten. De POR geldt voor 

bedrijven die na 28 september 2011 hebben uitge-

breid of uit gaan breiden. Er is ontheffing voor 50 

procent van de dierrechten van de uitbreiding. Het 

volledige fosfaatoverschot van het bedrijf moet 

worden verwerkt. Om aan de verwerkingsplicht te 

voldoen is het niet toegestaan met VVO’s te wer-

ken. Stallen die voldoen aan MDV / IDS (subsidie-

regeling Integraal Duurzame Stallen) krijgen voor-

rang.  De ruimte in de POR is begrensd; er is ruimte 

voor 121.000 varkenseenheden en 1.200.000 

pluimvee-eenheden. Per aanvraag zal tevens een 

maximum gelden, de hoogte is nog onbekend. De 

aanvraagperiode loopt tot en met 30 januari 2015.

Producenten- en brancheorganisaties

(Unies van) producentenorganisaties en branche-

organisaties in de landbouwsector (groenten en 

fruit uitgezonderd) kunnen worden erkend. Ook 

kunnen de voorschriften verbindend worden ver-

klaard. De POV is per 1 januari erkend.

Productschappen
De Productschappen zijn officieel opgeheven. 

Binnen de varkenshouderij gaat de Producenten-

organisatie Varkenshouderij een aantal taken op-

pakken. Zie ook: www.producentenorganisatie-

varkenshouderij.nl. 

Vergunningvrij bouwen
Het is makkelijker aan of uit te bouwen, bijge-

bouwen te plaatsen of andere kleine bouwwer-

ken aan de achterkant van een hoofdgebouw te 

bouwen. Er is namelijk een maximum toelaatbare 

oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen bij een 

hoofdgebouw, waarvoor u geen omgevingsver-

gunning nodig hebt. U kunt dan vergunningvrij 

(ver)bouwen. Het is ook makkelijker af te wijken 

van een bestemmingsplan (met een maximum van 

10 jaar). De gemeente verleent sneller een omge-

vingsvergunning. Leegstaande gebouwen kunnen 

gemakkelijker voor een ander doel worden ge-

bruikt.

Werkbonus
Oudere werknemers en oudere zelfstandigen zon-

der personeel (zzp’ers) konden sinds 2013 een 

werkbonus krijgen. De werkbonus is afgeschaft 

voor nieuwe gevallen. De werkbonus vervalt in 

2018 helemaal. Heeft u of uw werknemer voor 1 

januari 2015 recht op de werkbonus, dan blijft dit 

zo. 

Werkkostenregeling (WKR)
Het keuzerecht is vervallen. U kunt niet meer kie-

zen tussen het systeem van vrije vergoedingen 

en verstrekkingen en de werkkostenregeling. Al-

leen de werkkostenregeling bestaat nog. De vrije 

ruimte is omlaag gegaan van 1,5 procent naar 1,2 

procent van uw totale fiscale loon.

Voor gereedschappen, computers, mobiele com-

municatiemiddelen en dergelijke apparatuur geldt 

het noodzakelijkheidscriterium. Als uw werknemer 

deze spullen zonder meer nodig heeft om zijn werk 

te doen, kunt u deze verstrekken zonder fiscaal re-

kening te hoeven houden met het privévoordeel 

van de werknemer. Korting op producten uit eigen 

bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld.

Het onderscheid in fiscale behandeling tussen 

computers, smartphones en tablets is vervallen. 

Voor de zakelijke iPad geldt niet langer de ‘zake-

lijke gebruikseis’.

U hoeft nog maar 1 keer per jaar vast te stellen 

wat uw verschuldigde belasting voor de WKR is. 

Kijk op www.nvv.nl/watisnieuwin2015 

voor nog meer nieuwe wetten en regels

De POR-regeling geeft varkenshouders de mogelijkheid uit te breiden  

met maximaal de helft van het aantal noodzakelijke varkensrechten.
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Kort
nieuws

 Tweede geval PEDv
Op een varkensbedrijf in Nederland is voor de 

tweede keer een milde variant van het PED-

virus vastgesteld. De situatie lijkt  sterk op de 

situatie die eerder in Nederland (in november 

2014) en in andere Europese landen als Duits-

land voorkwam. Kijk voor alle informatie over 

het PED-virus en te nemen maatregelen op 

onze website: www.nvv.nl/dossiers.

 Kennis over boer laag
De kennis over het boerenleven onder basis-

schoolleerlingen is schokkend laag. De NVV, 

gesteund door alle agrarische belangenorga-

nisaties, stelde dat in december al vast bij de 

uitreiking van het zwartboek ‘Meldpunt Valse 

Lesstof’ en nu blijkt dit ook uit onderzoek door 

de Mechan Groep. Een voorbeeld: Eén op de 

acht scholieren denkt dat een boer zijn land 

bemest omdat ‘hij niet weet waar hij de uit-

werpselen anders moet laten’. 

 Good Farming Star
Deze maand start leveranciersvereniging 

Good Farming Star. Good Farming Star-var-

kenshouders worden in principe automatisch 

lid van de vereniging via de samenwerkings-

overeenkomst die elke GFS-varkenshouder 

afsluit met Vion. De vereniging wil een rol 

spelen bij het versterken van de keten, de 

prijsvorming en de productievoorwaarden 

voor Good Farming Star.

 Meldingen varkenspest
De Internationale Organisatie voor dierge-

zondheid OIE heeft over heel 2014 254 mel-

dingen ontvangen van Afrikaanse varkenspest 

in vier EU lidstaten: Polen, Estland, Letland en 

Litouwen. In de meeste gevallen ging het om 

wilde zwijnen die besmet waren met het virus. 

In tien gevallen bleken boerderijen besmet.

 KVP in Oekraïne
Oekraïne heeft drie gevallen van klassieke var-

kenspest onder wilde zwijnen gemeld bij de 

OIE, de internationale organisatie voor dierge-

zondheid. 

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nieuwsdesector

Erkenning voor POV

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en 

MS Schippers hebben voor alle varkenshouders in 

Nederland een fraaie gratis autosticker laten maken.

Met de sticker kunnen de varkenshouders laten zien 

dat ze lid zijn van de POV én trots zijn op hun vak. 

Op de autosticker staat prominent de tekst: ‘Proud 

to be a Pig Farmer’. Daaronder staan de logo’s van 

de POV en MS Schippers. 

De eerste sticker werd vlak voor kerst door var-

kenshouders én POV-bestuursleden Mark Tijssen en 

Johan van Hal op de auto geplakt. ‘Varkenshouders 

kunnen dit beschouwen als een cadeautje vanwege 

de erkenning die wij vorige week hebben gekregen 

van minister Henk Kamp’, aldus Van Hal. 

Varkenshouders kunnen gratis één of meerdere stic-

kers aanvragen bij MS Schippers door een e-mail met 

adresgegevens te sturen aan passionforfarming@

schippers.eu of door te bellen naar 0497-339771. 

Inmiddels zijn al honderden stickers besteld.

Het idee om de autostickers te laten maken, ont-

stond tijdens de informatiebijeenkomst voor de 

periferie, op 3 december jongstleden. Schippers 

beloofde tijdens die avond om de autostickers te la-

ten maken, speciaal met een POV-logo erbij, en die 

voor alle varkenshouders beschikbaar te stellen. ‘Wij 

hopen dat de varkenshouders onze stickers massaal 

gaan gebruiken, zodat iedereen in Nederland kan 

zien dat onze boeren trots zijn op hun vak’, zegt di-

visiemanager Varkens Mart Smolders van MS Schip-

pers, en bedenker van de autostickeractie. 

Mooi voorbeeld
POV-voorzitter Ingrid Jansen noemt de actie van MS 

Schippers in samenwerking met de POV een mooi 

voorbeeld van hoe de periferie in de varkenshouderij 

meedenkt met de varkenshouders. ‘Ook tijdens de 

informatiebijeenkomst op 3 december, toen wij het 

belang van de POV benadrukten voor de gehele var-

kenshouderij, werd duidelijk dat de toeleveringsbe-

drijven zeer begaan zijn met onze boeren.’ 

Minister Henk Kamp heeft vlak voor kerstmis de er-

kenning afgegeven voor de POV. Dit betekent dat 

de doelen die de POV nastreeft, passen binnen de 

EU-verordening voor producentenorganisaties en 

dat de POV dus moet bijdragen aan de versterking 

van de positie van de primaire producent.

De POV voldoet ook aan de representativiteiteis 

voor het verkrijgen van Algemeen Verbindend Ver-

klaringen (AVV’s). Daarvoor moet meer dan de helft 

van de varkenshouders lid zijn, die samen tweeder-

de van de productie vertegenwoordigen. 

Er zijn momenteel twee AVV’s in de maak. Eén 

voor het verbeteren én inzichtelijk maken van de 

diergezondheid op bedrijfsniveau en één voor het  

zodanig produceren van beren, dat geen vlees met 

afwijkende geur bij de consument komt. Een AVV 

wordt alleen aangevraagd na goedkeuring van de 

algemene ledenvergadering van de POV.

3000 leden voor POV
De POV heeft in de eerste week van janu-

ari het drieduizendste lid ingeschreven. Het 

is een nieuwe mijlpaal in het nog maar korte 

bestaan van de POV. ‘Wij zijn in staat geweest 

om in vier maanden tijd vanuit het niets een 

krachtige organisatie neer te zetten. Daar zijn 

wij als bestuur trots op’, zegt voorzitter Ingrid 

Jansen. Het streven is dat iedere varkens-

houder zich aansluit. Nog geen lid? Ga naar  

wwwproducentenorganisatievarkenshou- 

derij.nl en meld u aan! 

Autostickers ‘Proud to be a Pig Farmer’

Mark Tijssen (links) en Johan van 
Hal kregen vlak voor kerst de eerste 
stickers uitgereikt.

Foto: POV



1e halfjaar 2015

20012015: 13.3021.00 uur

Symposium Hogere Varkensgezondheid

Evenementenhal te Venray

29012015: 16.0021.30 uur

Wroeten met VarkensNET i.s.m. Stichting KPV

Thema: Biestmanagement

VIC Sterksel, Vlaamseweg 17 te Sterksel

06022015: 13.3016.00 uur

Open dag CAH Vilentum

De Drieslag 4 te Dronten

07022015: 11.0017.00 uur

Open dag familie Bull

Wolderweg 5 te Maasbommel

24 t/m 26022015: 10.0022.00 uur

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij

Evenementenhal te Venray

07032015: 11.0016.00 uur

Open dag CAH Vilentum

De Drieslag 4 te Dronten

23042015: 18.3021.30 uur

Open dag CAH Vilentum

De Drieslag 4 te Dronten

03 t/m 05062015: 13.0022.00 uur

Land- en tuinbouwbeurs Oost-Nederland

Ruurloseweg/Hoek Petersdijk te Zelhem

Kijk voor meer agendatips op  

www.nvv.nl/agendavarkenshouderij
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In 2012 kreeg ik een zogenoemd twitterblock van Marianne Thieme. De 
fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren blokkeerde mij op twitter, 
zodat ik haar tweets niet meer kon lezen, haar niet meer kon retweeten 
(gebeurde vrij weinig overigens…) en niet meer op haar tweets kon rea
geren. Ik was kennelijk te kritisch voor haar maatstaven.

Ik bleek niet de enige. Thieme blokkeert alles en 

iedereen op Twitter die kritisch op haar tweets rea-

geert. Voor Nieuwe Oogst, het ledenblad van LTO, 

schreef ik destijds een opinieartikel over deze – in 

mijn ogen – opmerkelijke move. Een gekozen volks-

vertegenwoordigster, betaald door de maatschappij, 

die kritische journalisten en burgers boycot op haar 

Twitter-tijdlijn?? 

Diverse Kamerleden reageerden in het artikel 

en waren eensgezind: als democratisch gekozen 

parlements lid hoor je kritiek op Twitter niet onder het 

tapijt te vegen door mensen te blocken. 

Zoals verwacht, reageerde Marianne Thieme zelf niet 

op mijn vragen. ‘Wij hebben met belangstelling ken-

nisgenomen van uw poging om nieuws te maken. We 

zullen daaraan geen bijdrage leveren’, liet zij via haar 

perswoordvoerders in Den Haag weten.

Het ‘twitterblock’ geldt anno 2015 nog steeds en niet 

alleen voor mij. Naar ik begrijp voor vele critici. 

Hypocrisie ten top. Een dag na de verschrikkelijke 

aanslag op Charlie Hebdo in Parijs las ik een tweet 

van partijgenote en Europarlementariër Anja Haze-

kamp. Die luidde: “#JeSuisCharlie @PartijvdDieren 

staat vandaag in NL en Brussel stil bij de afschuwe-

lijke aanslag op #CharlieHebdo.”

#JeSuisCharlie?? Pardon? ‘Je suis Charlie’ staat voor 

de vrijheid van het woord. De vrijheid om geheel in 

de geest van de redactie van Charlie Hebdo je mening 

te mogen uiten. De vrijheid om een debat te kunnen 

voeren. Debat komt echter niet in het woordenboek 

voor van de Partij voor de Dieren. Sterker nog: De par-

tijtop (Lees: Marianne Thieme) is de eerste om critici 

de mond te snoeren.

Ik doe bij deze een dringende oproep aan de Partij 

voor de Dieren: Róep niet alleen maar dat je Charlie 

bent. Bewíjs het en hef alle twitterblocks op! 

Doet de partij dat niet, dan raad ik ze aan nooit meer 

#JeSuisCharlie te twitteren. 

Alleen nog #JeSuisMarianne.  

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie, PR en Beleid 

c.vanderplas@nvv.nl

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns

carolinevanderplas

           @Lientje1967

#JeSuisMarianne
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Zij steunen de vakbond

Financiële resultaten niet in de pers

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

  Vitelia Voeders BV te Oirlo

  Boerenbond Deurne Voeders BV te Deurne

  ForFarmers Hendrix BV te Lochem

  Boon Agrosystems BV te Barneveld

  AgruniekRijnvallei Voer BV te Wageningen

Kijk voor meer sponsors op: www.nvv.nl/sponsorennvv

Nog geen sponsor? Kijk op www.nvv.nl/sponsorworden

Veel bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

Steeds minder accountants- en adviesbureaus stellen financiële cijfers uit de varkenshouderij beschikbaar 

aan de pers. Deze trend werd in 2014 voor het eerst ingezet omdat een toenemend aantal varkenshouders 

niet blij is ‘hun resultaten’ in de pers terug te lezen. De NVV adviseert varkenshouders om ook dit jaar deze 

lijn vast te houden. ‘Wij kunnen niemand iets verbieden, maar ons advies luidt om uw accountant ook dit 

jaar te laten weten dat u het niet op prijs stelt dat uw financiële resultaten met de buitenwereld worden 

gedeeld’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met 

ons hoofdkantoor. Kijk voor onze contactgegevens in de colofon.  

Foto: Fotografie ‘Jeanette’


