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Vol gas vooruit
De varkenshouderij kreeg de eerste helft van dit
jaar weinig cadeau. Een aantal politici greep de
coronacrisis aan om hun statements te maken
tegen onze sector. En in de pijplijn zit een stroom
aan nieuwe regels, die weinig oog hebben voor
de praktijk, maar wel kostprijsverhogend uitpakken. Toch wist onze sector zich goed staande te
houden in de strijd: dankzij bundeling van krachten en met de boer aan het roer. Wij lieten ons
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Alle hens aan dek in coronacrisis

Aanvankelijk leek de varkenshouderij zonder grote kleerscheuren de coronacrisis te doorstaan. De prijzen zakten weliswaar onderuit, maar de verwachtingen voor later dit jaar lijken goed. Ook blijken varkens geen rol te spelen bij
de overdracht van corona-infecties. LTO en POV communiceerden dit goede
nieuws naar het publiek met een infographic (zie afbeelding).

2

DE 15 MOOISTE RESULTATEN

niet tegen elkaar uitspelen in het politieke geweld
op allerlei thema’s, maar bleven elkaar maximaal
steunen. Wij lieten ons ook niet uitspelen tegen
andere landbouwsectoren, maar gingen samen
de strijd aan met de ogen op de bal: de belangen
van onze varkenshouders. Als je geen tijd verspilt
aan een onderlinge concurrentiestrijd, dan kun je
alle tijd en energie besteden aan de dossiers die er
werkelijk toe doen. Samen sterker is ons adagium.
Zo gaan wij samen met LTO de strijd aan tegen de
rap oplopende Rendac-tarieven, trekken wij op

met vele partijen op het stikstofdossier, zoeken
wij samenwerking bij het buiten de deur houden
van varkenspest, trekken wij intensiever op met
pluimveeorganisatie NVP en is ZLTO onze partner
in de Brabantprocedure. Vol gas vooruit, in plaats
van strijdend tegen elkaar.

Linda Janssen
voorzitter POV

e resultaten
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Slachterijen bleken de krapte in
personeel, door een hoog ziekteverzuim, aanvankelijk goed op te
vangen. Daardoor konden varkenshouders de dieren relatief goed
kwijt.
In mei gingen de autoriteiten over
tot controle van slachthuismedewerkers, en uiteindelijk tot tijdelijke
sluiting van slachterijen. Er ontstond een zorgelijke situatie waarin
ook politiek haar kansen greep.
Het POV-bestuur stond voortdurend
in contact met ketenpartijen en
autoriteiten om snel oplossingen te
vinden.
Het POV-bestuur wilde koste wat
het kost voorkomen dat er welzijnsproblemen zouden ontstaan op
bedrijven, de prijzen te ver onderuit
zouden zakken en kosten oplopen,
en er lege schappen zouden komen
in de supermarkten.

Steeds meer WOB-verzoeken
De POV signaleert een toename van het aantal WOB-verzoeken om bedrijfsinformatie van
varkensbedrijven. Vooral inspectierapporten
van controle-organisaties, zoals de NVWA, worden opgevraagd. De POV heeft voor haar leden
standaard bezwaarschriften beschikbaar en
adviseert leden altijd bezwaar aan te tekenen.

Landelijke en lokale overheden zijn gebonden aan de Wet Openbaarheid Bestuur
(WOB) en moeten partijen die om deze
informatie vragen, in principe de stukken
verstrekken. Tenzij het om informatie gaat
die volgens de wet vertrouwelijk moet
blijven, zoals persoonsgegevens.
Overheden zijn ook verplicht eerst contact
op te nemen met de ondernemer, zodat
deze bezwaar kan aantekenen tegen vrij-

gave van zijn bedrijfsinformatie. Deze stap
werd door een provincie al eens vergeten,
de lijst met bedrijfsgegevens van een groot
aantal bedrijven bleek al verstrekt.
De POV heeft overheden aangesproken
op het zorgvuldig omgaan met informatie
van varkenshouders en geen persoonlijke
informatie vrij te geven. Ook ondersteunde
de POV leden met verweer tegen WOB-verzoeken.
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Rendac-tarieven lopen spuigaten uit
De POV is niet akkoord gegaan met de Rendac-tarieven voor 2020. De
tarieven werden opnieuw fors verhoogd door het ministerie van LNV.

De Rendac-tarieven stijgen sinds 2014
fors: met 10 tot 15 procent per jaar. Deze
situatie is naar de toekomst toe niet
houdbaar, vindt POV, die er samen met
LTO werk van maakt. Er wordt onvoldoende inzicht gegeven in de financiële huishouding van Rendac. Dat moet anders.
Degenen die de rekening betalen, moeten
meer inzicht krijgen in de boekhouding
van Rendac. Doordat de kolencentrales worden gesloten (overheidsbeleid)
stijgen de kosten voor de verwerking van
diermeel dramatisch. POV vindt daarom
dat de overheid mee moet gaan betalen
aan de kosten voor het verwerken van kadavers. Dat gebeurt ook in landen om ons
heen. De Tweede Kamer heeft inmiddels
kritische vragen gesteld. De POV heeft een
werkgroep ingesteld om alternatieven
voor Rendac te onderzoeken.
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Innovatie- en saneringsregeling op stoom
Zowel de innovatie- als de saneringsregeling zijn op stoom. Beide regelingen moeten samen leiden tot verduurzaming van de varkenshouderij.
POV is blij met de financiële middelen, maar wil wel dat het geld bij boeren terechtkomt. En het beleid aansluit bij de ontwikkelingen op varkensbedrijven

Voor innovaties is in totaal 172 miljoen
euro beschikbaar. Bedrijven kunnen tussen
25 mei en 15 juli subsidie aanvragen voor
technieken die de emissies van methaan,
ammoniak en geur verlagen. De innovaties
moeten tevens een bijdrage leveren aan
het dierenwelzijn en de brandveiligheid. Zie
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de website www.vitalevarkenshouderij.nl
voor alle informatie.
Voor de saneringsregeling is in totaal 455
miljoen euro beschikbaar. RVO heeft 502
aanvragen ontvangen voor deze regeling,
waarvan er 407 voldoen aan de voorwaarden.

POV vindt het belangrijk dat de gelden
terechtkomen bij varkenshouders en niet
aan de strijkstokken van andere partijen en
de overheid zelf blijven kleven. Ook ziet de
POV erop toe dat de voorgestelde maatregelen in de praktijk haalbaar en werkbaar
zijn.
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Roadmap tegen Afrikaanse Varkenspest

De taskforce ‘Preventie Afrikaanse varkenspest’, ingesteld door het ministerie van LNV
en waarbij ook de POV is aangesloten, kwam
in mei met 16 aanbevelingen. Die moeten
de kans op insleep van AVP minimaliseren.
Beheer van wilde zwijnen is een belangrijke
aanbeveling, POV is hier blij mee.
In 2014 werd Afrikaanse varkenspest (AVP) in enkele Europese
lidstaten vastgesteld, de ziekte
breidt zich sindsdien uit. Als AVP
wordt vastgesteld bij wilde zwijnen
of gehouden varkens in Nederland,
heeft dit grote gevolgen. Afgelopen
jaren zijn daarom al veel maatregelen genomen en acties ingezet
om de kans op introductie van
AVP in Nederland te verkleinen.
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Vrienden van
de POV
welkom
POV heeft de stichting Vrienden van
de POV opgericht. Via deze weg kunnen varkenshouders die stoppen
met hun bedrijf, toch aangesloten blijven bij de POV. Dit was de
voornaamste reden om de stichting
op te richten. Ook anderen die de
varkenshouderij en POV een warm
hart toedragen, kunnen Vriend worden. De bijdrage van 50 euro (excl.
Nieuwe Oogst) tot 250 euro (incl.
Nieuwe Oogst) wordt besteed aan
sector PR.

Om deze kans verder te verkleinen, heeft de taskforce zestien
aanbevelingen gepubliceerd. Voor
de POV waren de reductie van
wilde zwijnen, het naleven van
hygiëneprotocollen, de registratie van hobbydieren zodat die in
beeld zijn, en een goed draaiboek
(crisisoefening) speerpunten. In de
komende periode wordt invulling
gegevens aan de maatregelen.

Landbouwcollectief opent weg
naar samenwerking
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Het Landbouwcollectief heeft zijn waarde bewezen op het stikstofdossier. Partijen hebben elkaar
leren kennen en dat opent de weg om op meerdere fronten samen te werken met andere boerenorganisaties. Al zal dat niet meer onder de vlag van
één collectief zijn, waarin 13 organisaties samenwerkten.
De drie belangrijkste speerpunten voor
de varkenshouderij op het stikstofdossier zijn:
- Geen afname van latente ruimte.
- Bij extern salderen geen uitwisseling van
NH3 (landbouw) en NOx (industrie). Dit
leidt tot kostprijsverhoging en kaalslag
van het landelijke gebied.

- NH3 vanuit de warme sanering varkenshouderij mag niet worden afgepakt.
Deze punten zijn geagendeerd en worden
verder uitgewerkt door de provincies. Ook
worden juridische trajecten verkent. De
POV is goed aangesloten bij de provinciale
overleggen, samen met de andere boerenorganisaties.
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Alfred van Lenthe zet gas op Coviva
Alfred van Lenthe is vanaf 1 maart de nieuwe directeur van de Coalitie
Vitalisering Varkenshouderij.

Van Lenthe: Ik ga aan het werk voor de hele keten. Het Actieplan
Vitalisering Varkenshouderij is een plan dat de sector zelf in samenwerking met het ministerie van LNV en de Rabobank ontwikkelde om de sector te verduurzamen. Hierbij ligt de nadruk op het

versterken van de positie van de Nederlandse varkenshouder en
zijn verdienmodel.

Dat plan bestaat uit vijf sporen:
1. Goede zorg voor de leefomgeving
2. Centrale positie in circulaire economie
3. Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
4. Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
5. Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking
Van Lenthe was sinds 2017 werkzaam bij diergeneesmiddelenfabrikant Boehringer als
manager divisie varkens en pluimvee. Daarvoor werkte hij bij de Gezondheidsdienst
voor Dieren en het Productschap Vee en Vlees. Met zijn aanstelling als directeur, legde
hij zijn functie in het Dagelijkse Bestuur van de POV neer.
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EU-commissaris zet
belediging recht

Europees landbouwcommissaris Janusz
Wojchiechowski zette zijn
opmerking over varkenshouders op social media
recht. Hij noemde de varkenshouderijsector in België, Nederland en Denemarken niet-duurzaam.
POV en LTO verbaasden zich over de
opmerking van Wojchiechowski, die
zelf uit Polen komt, en kaartten het aan
bij het Europarlement. Wojchiechowski
kreeg het verzoek te verduidelijken op
grond van welke feiten en redenen hij
zijn opmerking had gemaakt.
En waarom precies deze lidstaten
werden genoemd. Op 20 april 2020
kwam het verlossende antwoord van
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Wojciechowski namens de Europese
Commissie.
De Commissie erkent dat boeren in
regio’s met een hoge varkensconcentratie, vaak ook koplopers zijn als
het gaat om innovatieve oplossingen
op het gebied van klimaatefficiëntie,
dierenwelzijn en het terugdringen van
antibiotica. De POV blijft zijn handel en
uitspraken monitoren.
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POV pleit voor
eerlijke handelsvoorwaarden
De POV is voor handelsverdragen,
immers zonder dergelijke verdragen zou
internationale handel van varkensvlees
onmogelijk zijn. De POV is echter tegen
voorwaarden in handelsverdragen die
ertoe leiden dat varkensvlees geïmporteerd kan worden in de Europese Unie,
dat aan lagere standaarden voldoet dan
waartegen onze varkenshouders moeten
produceren. Dit POV-standpunt werd
ingebracht bij leden van de Tweede Kamer. Dit heeft er mede toe geleid dat het
handelsverdrag met de Mercosur-landen
van tafel ging.
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POV wil Boxtel-activisten
harder aanpakken

Een deel van de dieractivisten die
vorig jaar de varkensstal in Boxtel
bezetten, is in hoger beroep gegaan.
Op 6 november 2019 werd de groep
veroordeeld tot een geldboete van
300 euro per persoon en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee
weken.
Het beroep stond gepland voor
afgelopen april, maar is uitgesteld vanwege de coronacrisis.
De POV vindt dat dieractivisten
harder aangepakt moeten
worden. Terreur jegens boeren
mag niet worden getolereerd.
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De POV beziet de mogelijkheden van civiele procedures tegen iedere activist afzonderlijk.
Daarnaast blijft de POV zich fel
verzetten tegen dierextremisme
en onderhoudt hierover nauwe
contacten met de overheid.

Rechtbank kritisch over
Brabants stikstofbeleid
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Op 31 januari boog de rechtbank zich
over de Brabantse stikstofregels, deze
liet zich kritisch uit naar de provincie
Noord-Brabant. POV en ZLTO spanden
de procedure aan. De zitting ging over
de (on)rechtmatigheid van de natuureisen. Het doel van POV en ZLTO is om
deze eisen helemaal van tafel te krijgen.
De rechtbank in Den Haag
was kritisch naar de Provincie Noord-Brabant: Is het
rechtvaardig dat veehouders
die voor weinig stikstof in de
natuur zorgen tóch grote investeringen in een nieuwe stal
moeten doen? Moeten boeren
een geplande investering
ineens jaren naar voren halen?

En daarbij komt nog dat er grote twijfels zijn over de herkomst
van stikstof – meetonzekerheden - hoeveel is er nu echt
afkomstig uit de landbouw?
De rechtbank komt naar
verwachting 17 juni met een
uitspraak. Bij het ter perse
gaan van dit nummer was de
uitspraak nog niet bekend.

Linda Janssen wint
Vrouw in de Media
Award
De media weten POV-voorzitter
Linda Janssen goed te vinden.
Zij is zichtbaar in de pers en
weet de ontwikkelingen in de
varkenshouderij helder over
het voetlicht te brengen.

Dat leverde haar in februari de ‘Vrouw in de Media’-award op. Met
grote overmacht van stemmen won Janssen de verkiezing voor de
provincie Gelderland. De organisatie was in handen van Vaker in
de Media en Zijspreekt.
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POV bouwt PR-platform ThePigStory
Medio 2020 lanceert de POV het nieuwe platform
ThePigStory. Op dit platform zullen alle activiteiten op het gebied van sector PR worden gebundeld. ThePigStory laat het publiek zien wat de
maatschappelijke betekenis is van de varkenshouderij in Nederland.

Initiatieven op gebied van sector PR krijgen
een aansluiting op de website. Het gaat
dan om Varkens in Zicht, Weekend van het
Varken, Varkens Vandaag en de varkensactiviteiten van Team Agro.nl, Stichting
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Boerderijeducatie en diverse regionale
initiatieven. Ook worden onder de vlag van
ThePigStory nieuwe promotiematerialen
gemaakt: pennen, wuppies, brochures,
lespakketten.

POV wordt lid van JoinData
Op boerenbedrijven en in allerlei schakels van de keten worden veel data
gegenereerd. Deze datastromen bieden tal van nuttige toepassingsmogelijkheden. Analyses van datastromen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor
het geven van inzicht in de verbeterpunten op bedrijven en het versterken
van de positie van varkenshouders in de keten.

De POV vindt het belangrijk dat de toepassingsmogelijkheden ter beschikking komen van varkenshouders, dat varkenshouders zeggenschap houden over
hun eigen data en dat data toegevoegde waarde
gaan leveren in de keten. Daarom is POV deelnemer
geworden van JoinData. JoinData is een datacoöpe-

ratie waarbij agrarische ondernemers zelf bepalen
met wie zij hun data willen delen en wat ermee
gebeurt.
Er is een klankbordgroep ingesteld, die de toepassingsmogelijkheden voor de varkenshouderij gaat
uitwerken.
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