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LINDA’S GELUID

Wij zijn samen POV
2020 was voor onze sector enerzijds een slecht
jaar. We hoopten dat de stagnerende afzet tijdelijk
zou zijn. Door er hard aan te trekken, samen met
de ketenpartijen, lukte het wel om grote knelsituaties te voorkomen, maar niet om de achterstand
in slachtingen weg te werken. De voorspellingen
worden in de loop van volgend jaar beter. Ook
werd een zware strijd geleverd voor werkbare
milieuwetgeving. Met name stikstof is nog altijd
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Antibioticumgebruik
in varkenshouderij
LAAG

De Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit noemt het antibioticumgebruik in de
varkenshouderij “laag”. Dat is een geweldig knappe prestatie!

De Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit noemt het antibioticumgebruik in de varkenshouderij “laag”. Dat is een geweldig knappe prestatie! De afgelopen jaren is het antibioticumgebruik in de varkenssector
met 61 procent gedaald.
Daarnaast bevindt het grootste deel van de varkensbedrijven (ongeveer
75 procent) zich al in het (groene) streefgebied. Een resultaat waar varkenshouders en hun dierenartsen en andere adviseurs trots op mogen
zijn.
Voor bedrijven die nog niet in het groene gebied zitten, is een programma ontwikkeld, dat op 1 januari 2021 wordt opgenomen in de IKB’s
(meer info: website POV, dossier antibiotica).
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Welzijnscheck ‘meet’
het dierwelzijn
Om het risico op bijten in flanken, oren of staarten bij varkens te beoordelen, ontwikkelde POV samen met partners
de Welzijnscheck Varkens.
De Welzijnscheck is sinds 1 juli opgenomen
in de voorschriften van de IKB’s en laat zien
dat Nederlandse varkenshouders werken
aan een hoog niveau van dierenwelzijn en
diergezondheid. De welzijnscheck is een
hulpmiddel om het risico op bijtgedrag bij
varkens te beoordelen – oftewel met een
andere bril kijken naar het eigen bedrijf.
De ingevulde Welzijnscheck wordt niet gedeeld met andere (overheids)organisaties
(meer info: www.welzijnscheckvarkens.nl.
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een onacceptabele chaos. De overheid krijgt het
niet op de rit. Afgelopen jaar bracht ook veel goeds
voor onze sector. Er was een pluim voor het lage
antibioticumgebruik. Ook voor de goede zorgen
tijdens de hitteperiode was er lof. Verder werden
de sector PR en vleespromotie zichtbaar voor
de buitenwereld. En heel erg trots zijn wij op de
toestroom aan nieuwe leden. Samen vormen wij
een prachtige, sterke organisatie, de POV. In deze

editie leest u wat wij als POV hebben bereikt in de
tweede helft van 2020.
Ik wens u allen ﬁjne feestdagen toe en bovenal een
gezond en succesvol 2021.

Linda Janssen
voorzitter POV

e resultaten
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Hitteprotocol tegen
hittestress bij varkens

Het jaar 2020 kende wederom een
hitteperiode. POV heeft geconstateerd dat de varkenshouderij de warme perioden goed is doorgekomen;
varkenshouders waren voorbereid.
Aan het begin van de zomer kwam het Bedrijfsspecifieke hitteprotocol beschikbaar, ontwikkeld door Wageningen UR. Met
dit hulpmiddel krijgen varkenshouders in beeld hoe zij hun
dieren zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen hittestress
op warme dagen. Het Bedrijfsspecifieke hitteprotocol is
ontwikkeld op basis van onder meer ervaringen die varkenshouders hebben opgedaan tijdens de hete zomer van 2019.
Varkenshouders hebben hun best gedaan om hun dieren te
behoeden tegen hittestress en bedachten daarvoor soms
creatieve oplossingen. Deze oplossingen zijn verzameld. Daarnaast is op basis van literatuur gekeken hoe hittestress bij
varkens het beste voorkómen kan worden (meer info: website
POV, dossier hittestress).
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Beslisondersteuner
helpt bij zorg zieke
dieren

Marktmonitor
voorspelt marktvooruitzichten

De Beslisondersteuner voor varkens vanaf twee maanden is klaar.
Die voor jonge biggen was al langer beschikbaar.
De Beslisondersteuner is een
document dat varkenshouders
kan helpen bij het maken van
een onderbouwde keuze bij het
verlenen van zorg en/of euthanasie aan zieke of gewonde dieren. Het document is tot stand
gekomen met medewerking van
Universiteit Utrecht, Wagenin-
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gen UR, dierenartsenorganisatie
KNMvD, POV en Anoxia BV. De
Beslisondersteuner is een praktisch en overzichtelijk document dat in de stal gebruikt kan
worden door varkenshouders
en hun medewerkers (meer info:
www.uu.nl/CenSAS/beslisondersteuners).

Hij is bijna klaar: de
Marktmonitor, die de
marktsituatie voor de
varkenshouderij gaat
voorspellen.
De Marktmonitor kijkt wanneer er in de markt
ophopingen en onderbezettingen ontstaan,
op basis van het aantal in productie zijnde en
komende dieren. De eerste voorspellingen zijn
een feit: de biggenmarkt gaat vanaf februari
aantrekken. En voor vleesvarkens komt er
vanaf april verlichting. De marktvooruitzichten
zullen in de loop van volgend jaar verbeteren.

Prijsindex wekelijks via Whatsapp
De POV Prijsindex geeft per week het niveau van de
Nederlandse vleesvarkensnoteringen in procenten
weer, ten opzichte van de noteringen in vergelijkbare
landen in Europa.

In week 25 is de POV Prijs Index voor de eerste keer
vastgesteld omdat de politiek toen heeft aangegeven dat de extra kosten in Nederlandse slachterijen
vanwege coronamaatregelen niet mogen worden
afgewenteld op de boer.
De index is gebaseerd op een rekenformule waarbij
de markthistorie van de afgelopen vijf jaar in Nederland en vergelijkbare Europese landen is meegenomen. Dit vormt de referentie, deze is gesteld op 100
procent. POV-leden kunnen zich gratis aanmelden
voor de marktberichten (mail naar info@POV.nl), zij
ontvangen dan ook de Prijsindex-berichten.
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POV scherp op
slachtproces
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De afzet van varkens verloopt moeizaam
door met name de coronacrisis. Er worden
wekelijks iets minder varkens geslacht
dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.
Verder zijn de geslachte gewichten ruim 3 kg hoger dan vorig jaar.
Deze hogere geslachte gewichten
leiden tot forse gewichtskortingen
en gemiste concepttoeslagen. POV
voert wekelijks overleg met alle
ketenpartijen om slachtingen en
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afzet te monitoren en te zoeken
naar mogelijkheden om de slachtcapaciteit te maximaliseren. Voor
varkenshouders waar dierwelzijnsproblemen dreigden te ontstaan, is
steeds onmiddellijk gezocht naar
een oplossing.

Verspreid het goede
nieuws via The Pig Story
Het Platform The Pig Story
ging afgelopen zomer online. Via de website, Facebook en Instagram wil de
varkenshouderij het grote publiek bereiken, met
mooie verhalen, informatieve ﬁlmpjes en interessante
weetjes.

De zichtstalhouders en educatieboeren dragen ook bij aan
The Pig Story. Afgelopen zomer
kwam een lespakket beschikbaar voor scholieren in het
basisonderwijs. Het lespakket is
naar alle basisscholen gestuurd. Varkenshouders die een
bijdrage leveren aan sector PR,
bijvoorbeeld in de vorm van een
varkensles voor scholieren of de
ontvangst van publiek op het

Aanpak valse
informatie
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Diverse actiegroepen
hebben zonder toestemming foto’s en
ﬁlmmaterialen van The
Pig Story gebruikt voor
hun anti-campagnes.
Het zonder toestemming gebruiken van materiaal waarop personen staan, is in strijd met het
portretrecht. En het gebruik van afbeeldingen van
anderen, is aan wettelijke regels gebonden.
POV heeft twee actiegroepen - Varkens in Nood
en de Partij voor de Dieren - een factuur gestuurd
voor het gebruik van het beeldmateriaal van The
Pig Story. Ook zijn beide organisaties gesommeerd het materiaal van hun sociale media te
verwijderen. Varkens in Nood knipte daarop de
mensen van het gebruikte beeldmateriaal af. De
Partij voor de Dieren haalde het hele filmpje oﬀline. De POV overweegt verdere stappen. Immers,
Varkens in Nood heeft een deel van het beeld niet
verwijderd. En ook voor tijdelijk gebruik geldt een
vergoeding.

bedrijf, kunnen promotiematerialen bestellen bij de POV. Deze
zijn gratis voor POV-leden. Naast
de varkensles zijn verkrijgbaar:
ansichtkaarten, kleurkaarten,
rugzakjes, mondkapjes, magneetstickers, pennen en wuppies. Ook zijn video’s beschikbaar in een hoge resolutie, om te
tonen op een groot beeldscherm
(meer informatie: website POV,
dossier Sector PR).
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NAMENS ALLE
VARKENSBOEREN WENSEN
WIJ U FIJNE FEESTDAGEN EN
EEN SMAAKVOL 2021!
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Kerstcampagne
varkensvlees

In de weken voor Kerst verschijnen sfeervolle paginagrote advertenties in enkele
dagbladen, om het grote
publiek te laten zien dat het
met varkensvlees op tafel,
genieten is.

Bij het te perse gaan van Het Varkensgeluid, was de advertentie nog net niet
klaar. De afbeelding betreft een prototype.
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Verdere verspreiding van de boodschap vindt
plaats via sociale media. De advertentiecampagne
is georganiseerd door de Stichting Voorlichting
Varkensvlees, waar de POV deel van uitmaakt. De
campagne wil consumenten laten voelen dat het
eten van varkensvlees puur genieten is.
De POV werkt samen met ketenpartijen Nevedi,
COV en Vee & Logistiek Nederland aan de promotie
van varkensvlees bij het publiek.

POV verwelkomt nieuwe leden en vrienden
De POV heeft het afgelopen half jaar 180 nieuwe leden mogen
verwelkomen. Dit is een relatief forse aanwas.

In diverse regio’s hebben bestuurders persoonlijk contact gezocht met varkenshouders die geen lid waren. Van ongeveer 60
varkenshouders is het lidmaatschap beëindigd, in veruit de meeste gevallen omdat
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het bedrijf werd beëindigd. De POV-statuten vereisen dat leden actief zijn als
varkenshouder. Voor met name voormalig
varkenshouders heeft de POV de stichting
Vrienden van de POV opgericht. Voormali-

ge varkenshouders blijven als ‘Vriend’ dan
toch betrokken bij de POV. Alle financiële
bijdragen van Vrienden van de POV worden
besteed aan sector PR. Inmiddels zijn er
ruim 30 Vrienden geregistreerd.
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Dagelijks bestuur POV weer compleet
Ron Coppens en Cees van den Broek zijn op 23 november
gekozen in het Dagelijkse Bestuur van de POV.
Alfred van Lenthe

Bart Verhees

Ron Coppens

Cees van den Broek
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De POV verwelkomde Ron Coppens en Cees van
den Broek in het Dagelijkse Bestuur en nam
afscheid van Alfred van Lenthe en Bart Verhees.

Dat gebeurde tijdens de
Algemene Ledenvergadering.
Ron Coppens komt uit de
periferie van de varkenshouderij en werkt momenteel als
verkoopmanager bij Agrifirm.
Cees van den Broek heeft met
zijn vrouw een deels gesloten
varkenshouderij in Oud Gastel.
De heren volgen Bart Verhees
en Alfred van Lenthe op.
Verhees en Van Lenthe namen
tijdens de ALV afscheid van het
Dagelijkse Bestuur. Van Lenthe
vertrok afgelopen voorjaar
naar de Coalitie Vitalisering
Varkenshouderij, waar hij
directeur werd.

POV in gesprek
met NVWA over
keuringsbeleid

Bij de POV kwamen steeds meer
signalen binnen dat varkens bij aankomst op de slachterij vaker werden
afgekeurd. Dit signaal blijkt te kloppen. De POV is in gesprek met de
NVWA en de slachterijen om het afkeuringsbeleid te bespreken.
Ook heeft de POV gereageerd
op de meerjarenagenda van
de NVWA (periode 2021-2023).
De POV signaleert dat de
NVWA zich te veel bemoeit met
beleidsvorming en daarmee
een verkeerde richting inslaat.
Beleid en regelgeving zijn taken

voor overheid en politiek.
De POV heeft ook aangedrongen
op meer samenwerking tussen
NVWA en sector. De certificerings- en keuringstaken van de
NVWA zijn voor de varkenshouderijketen een belangrijk werkveld. Deze taken dienen klantge-

richt en in nauwe samenwerking
met het betrokken bedrijfsleven
te worden uitgevoerd.
De NVWA-tarieven zijn al langer
een punt van gesprek. Samenwerking en nieuwe gezamenlijke initiatieven voor risicogerichte controles en toezicht

‘op afstand’ zouden moeten
resulteren in lagere tarieven
voor met name de vleeskeuring
en de exportcertificering voor
levend vee. De POV vindt het
onhoudbaar om deze tarieven
elk jaar maar weer te laten
stijgen.
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POV investeert in politiek
Vanuit het Bestuur en de werkorganisatie is geïnvesteerd in
gesprekken met politici.

Enerzijds om de standpunten van de POV over het
voetlicht te brengen in taaie dossiers, anderzijds om
inbreng te leveren in de verkiezingsprogramma’s. Er

vonden verschillende gesprekken plaats met politici
van CDA, VVD, SGP, CU, Forum voor Democratie en
Groen Links.

Onderzoek naar betere verzekering voor
varkensbedrijven
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Het aantal marktpartijen op de agrarische verzekeringsmarkt neemt snel
af. De verzekeraars die wel op de markt blijven, schroeven de bouwkundige
eisen voor stallen en bijkomende polisvoorwaarden op. Dit met name vanuit
de invalshoek brandveiligheid, asbest en zonnepanelen.
De verzekerbaarheid van individuele varkenshouderijbedrijven komt daardoor onder druk te staan.
De POV wil deze dreiging keren en de positie van de
leden op de verzekeringsmarkt versterken. Samen
met LTO Verzekeringen heeft de POV het initiatief
genomen om de mogelijkheden te onderzoeken om
een nieuw verzekeringspakket in de markt te zetten
specifiek gericht op varkensbedrijven. LTO Verzekeringen heeft eind 2018 een overeenkomst getekend

met de Engelse partij Markel International. Met deze
overeenkomst plaatst LTO Verzekeringen een nieuwe
speler binnen de agrarische verzekeringsmarkt in
Nederland. POV onderzoekt de mogelijkheden om
met deze partij een nieuw verzekeringspakket voor
varkensbedrijven in de markt te zetten om daarmee
een gezonde marktwerking tussen de aanbieders, en
betere voorwaarden voor varkenshouders te realiseren. Dit in samenwerking met LTO Verzekeringen.
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