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DE 15 MOOISTE RESULTATEN

LINDA’S GELUID

Harde tijden
Er breken harde tijden aan voor de veehouderij.
De plannen die de ministers van landbouw en
stikstof in de afgelopen maand presenteerden,
zijn niet mals. Als deze plannen worden
doorgezet, betekent dit het einde van duizenden
boerenbedrijven. Het verzet ertegen neemt toe,
niet alleen bij boeren maar vooral ook buiten
de landbouw, in de plattelandsprovincies. De
kaalslag op het platteland valt hier niet uit te

leggen en is onacceptabel. Er zijn veel betere
en veel goedkopere oplossingen mogelijk, om
te werken aan natuurkwaliteit, woningbouw
en een sterke landbouw. Samen met andere
boerenorganisaties hebben wij tal van
mogelijkheden aangereikt. De ministers hebben
er tot nu toe niks mee willen doen.
Wij gaan door met de belangenbehartiging voor
onze varkenshouders. Krachten bundelen en
actief samenwerken zijn daarbij de basis. Samen
zijn wij sterker en bereiken wij meer. Ondanks

de niet te pruimen plannen van de ministers,
hebben wij het nodige gedaan en weten te
bereiken. In deze editie van Het Varkensgeluid
een overzicht van de 15 mooiste resultaten in de
eerste helft van dit jaar.

Linda Verriet
voorzitter POV

De 15 mooiste resultaten
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POV bouwt Europese lobby uit

POV heeft de internationale
banden aangehaald. Samen
met andere varkenslanden, die
gezamenlijk vertegenwoordigd
worden door COPA, wordt een
vuist gemaakt voor de varkenshouders binnen Europa.
COPA is een invloedrijke Europese boerenlobby-organisatie. Belangrijke Europese thema’s worden
collectief opgepakt, zoals: dierenwelzijn, marktpositie,
Afrikaanse varkenspest en transport. Binnen COPA
werkt de POV nauw samen met Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Met deze landen is recent
een visiedocument opgesteld over transport.
Verder praat POV mee over de toekomst van de varkenshouderij in COPA-verband. In Nederland kijken
politici steeds meer naar de Europese ontwikkelingen.
Het is daarom belangrijk op Europees niveau de belangen van varkenshouders te behartigen. (Foto: EU)
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POV draagt bij aan
maatschappelijk debat
POV-voorzitter Linda Verriet was in
maart te gast in de Tweede Kamer. Zij
heeft hier deelgenomen aan het rondetafelgesprek over het verdienmodel
van agrarisch ondernemers.

Verriet heeft aandacht gevraagd voor het verdienmodel van
varkenshouders. “Faciliteer boeren en geef hen de ruimte en
middelen.” In mei deden varkenshouder Martin Houben en
Verriet mee aan een debat over de duurzaamheid van dierlijke eiwitten. Dit debat werd georganiseerde door Technische
Universiteit Delft. Deze universiteit opende in 2021 een vegetarische kantine. POV reageerde daar toen scherp op, omdat vlees
werd weggezet als klimaatramp. De universiteit overdreef de
klimaatwinst van vega buitenproportioneel. Het maatschappelijke debat moet worden gevoerd in openheid en op basis van
de juiste feiten. Die boodschap werd gedeeld.
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Tweede Kamer
wil geen vleestaks

Een ruime meerderheid in
de Tweede Kamer heeft op
10 mei tegen de vleestaks
gestemd. Een motie van
de PVV om geen vleestaks
in te voeren kreeg brede
steun.
POV is fel tegen een vleestaks, die het vlees
duurder maakt voor burgers. Daardoor is vlees
niet meer vanzelfsprekend voor mensen met een
kleinere beurs. Goed en gezond eten is van groot
belang voor welzijn, volksgezondheid en geluk. Een
vleesbelasting draagt daar niet aan bij en is daarom een onjuist signaal naar onze samenleving.
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Meer dan uitstekende antibioticacijfers

De oorlog in Oekraïne raakt de
wereldwijde voedselvoorziening.
De handel in grondstoffen staat
internationaal onder grote druk.
De voedselzekerheid is in het
geding.

In de afgelopen maanden is met een brede
groep van ketenpartners en boerenorganisaties
samengewerkt aan de realisatie van een nieuw
burgerplatform. Via dit platform worden burgers
en consumenten geïnformeerd over zaken als: voedingswaarde, voedselveiligheid, voedselkringloop,
milieu-voetafdruk, etc. POV heeft nadrukkelijk gekozen voor een brede samenwerking. Vleespromotie is de taak van veel partijen en met een goede
samenwerking is veel meer mogelijk.

Er zitten nog voldoende middelen in het fonds om de vaste
kosten van te betalen. De varkenssector blijft gelukkig al
enkele decennia gevrijwaard van de zeer besmettelijke ziekten KVP, AVP, MKZ en ziekte van Aujeszky. Dit mede dankzij
de grote inzet van dierhouders en ketenpartners voor het
minimaliseren van de risico’s op ziekte-insleep.

4

Het antibioticumgebruik in de
varkenssector is in 2021 met maar
liefst 13,7% gedaald. Het gerapporteerde antibioticumgebruik is
lager dan ooit, sinds de start van
de monitoring in 2009.

Geen factuur voor
DGF-heffing
Varkenshouders kregen
dit jaar geen factuur
voor de DGF-heffing
(Diergezondheidsfonds).
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De campagne voor de
vleespromotie staat in de
startblokken. Nog deze
zomer zal de campagne
van start gaan.

POV dringt er bij het kabinet op aan om verstandige keuzes
te maken, zodat voedsel van plantaardige en dierlijke oorsprong in voldoende mate beschikbaar blijven. En tevens
bereikbaar voor mensen met een kleine beurs. Voor de
beschikbaarheid en prijzen van diervoeders geldt hetzelfde.
POV pleit voor een optimale inzet van grondstoffen. Varkens
zijn weinig kieskeurig, werken veel restproducten van de
voedselindustrie weg, en hebben meer mogelijkheden voor
verschuivingen in hun menu dan andere diersoorten.
Ook de energieprijzen zijn een groot punt van zorg. Die
lopen hard op. Het kabinet moet de leveringszekerheid van
olie en gas in haar beleid centraal stellen. Daarnaast is een
accijnsverlaging noodzakelijk zodat de energieprijzen niet te
hard stijgen.
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Campagne
Vleespromotie in
de startblokken
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Dit is een knappe prestatie in een jaar waarin
de prijzen zo sterk onder druk stonden. Het
gebruik van colistine, een antibioticum dat belangrijk is voor gebruik bij mensen, is na enkele
jaren van stijgen in 2021 gedaald met 23,1%.
De gezamenlijke aanpak van varkenshouders
en dierenartsen begint ook hier zijn vruchten
af te werpen.

Eindelijk beweging in procedure tegen
NVWA-tarieven
Sinds 2017 maken POV-leden
bezwaar tegen de NVWA-tarieven
voor exportkeuringen. Er zijn in het
verleden al meerdere uitspraken
gedaan in deze zaak.

In het kort komt het erop neer dat de NVWA
geen kosten mag opvoeren die niet specifiek
gelabeld zijn aan de exportkeuring. Het bezwaar
van de POV en haar leden is dat dit nu wel degelijk het geval is. Inmiddels heeft de NVWA een
125 pagina’s dikke uitleg gegeven over de totstandkoming van haar tarieven. De POV krijgt nu
de gelegenheid hierop te reageren en zal deze
reactie later dit jaar in een zitting toelichten.
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Drie stagiairs aan de slag
bij POV
POV verwelkomde dit voorjaar drie stagiairs
van de Agrarische Hogeschool: Cas de Boer,
Koen Relou en Daniëlle van den Heuvel.
De drie studenten hopen hun studies voor
de POV deze zomer af te ronden.

Cas werkt aan een opdracht over
buitenvarkens. Hoe kan deze groep
bijdragen aan de landelijke diergezondheid (AVP) en voedselveiligheid?
Cas maakt een handboek waarmee
deze groep dierhouders zich verdergaand kan professionaliseren.
Koen kijkt naar een beter werkklimaat in de stal voor ondernemer en
dier. Uit onderzoeken is gebleken dat
de blootstelling aan stof en endo-

toxine in de varkenssector niet aan
de bestaande normen voldoet. POV
wil inzicht krijgen in de mogelijkheden om de concentraties stof en
endotoxine in de stal te verlagen.
Daniëlle vergelijkt de voedingswaarde van varkensvlees met veel
gekochte vleesvervangers. Wat is het
verschil in voedingswaarde, gezondheid en milieu-impact van beide
productgroepen?
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Volle bak bij ALV POV

Toelating kunstmestvervangers dichterbij
POV zet zich al jaren in voor
de toelating van kunstmestvervangers van dierlijke
oorsprong (Renure).
De toelating lijkt eindelijk
dichterbij te komen.

Op 28 maart vond de
Algemene Ledenvergadering plaats. Na
twee ‘coronajaren’
kon er eindelijk weer
fysiek worden vergaderd. Met ruim 90
deelnemers was de
avond goed bezocht.
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Kunstmestvervangers kunnen een belangrijke rol spelen om te komen tot kringlooplandbouw: circulair, landbouwkundig waardevol en
met lage verliezen naar het milieu. Desondanks maakte de Europese
Commissie geen haast met de toelating. Nu de prijs van kunstmest de
pan uitrijst, en voedseltekorten dreigen, komt de Commissie in beweging. De Nederlandse overheid moet zich maximaal inzetten voor de
toelating en de regelgeving alvast uitwerken om verdere vertraging te
voorkomen.

VVD-Kamerlid vraagt aandacht
voor dierextremisme

Thom van Campen (VVD, Tweede Kamer) heeft aandacht
gevraagd voor dierextremisme. Hij stelde Kamervragen
aan de ministers van Landbouw en Justitie en Veiligheid
over activiteiten van radicaal-extremistische dierenactivisten. POV leverde hiervoor input.
Het eerste deel van de avond bestond
uit een presentatie van Klaas Dijkstra. Hij
werkt samen met POV aan issue-marketing, oftewel het kantelen van negatieve
framing. Hij nam de aanwezigen mee in
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de wereld van ‘onze vijanden’ (activisten)
en de manier waarop zij hun marketing
en communicatie oppakken.
Het tweede deel van de avond bestond
uit het officiële gedeelte. Hier zijn de

actualiteiten op relevante dossiers met
elkaar besproken, is de onderzoeksagenda voor 2022 vastgesteld, en werd
het financiële jaarverslag besproken en
vastgesteld.

Mestafzetclusters bewijzen waarde
Dit voorjaar heeft POV (als pilot) een mestcluster opgezet, om
de afzet van de dikke fractie te verbeteren. Dit mestcluster bewijst inmiddels zijn waarde. De deelnemers hebben een scherpere afzetprijs dan de huidige markt.

In het mestcluster wordt dit jaar 10.000 ton
dikke fractie ingebracht door varkenshouders uit verschillende provincies. Die dikke
fractie wordt verwerkt bij een verwerker,
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voor een vaste all-in prijs. Van de dikke
fractie worden exportwaardige producten
gemaakt. De VVO’s komen volledig ten
gunste van de varkenshouder.

Er is ook een pilot gestart voor de afzet van
spuiwater. Doelstelling is om jaarrond het
spuiwater (van chemische luchtwassers)
gratis af te zetten.

Van Campen wil onder meer een overzicht van dierextremisme op en rond agrarische bedrijven in de afgelopen
10 jaar. Ook wil hij weten hoe vaak aangifte is gedaan
tegen vormen van strafbare feiten en hoe vaak is overge-

gaan tot vervolging. Tot slot wil hij weten of de minister
vindt dat dierextremisme in voldoende mate wordt aangepakt. Er is nog geen vervolg gegeven aan deze actie,
daar vraagt POV nu aandacht voor. (Foto: VVD)

Nieuwe videoserie
‘Koning van de kringloop’
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The Pig Story maakte een serie publieksvideo’s
over de koning van de kringloop: het varken.
Deze video’s laten zien dat varkens een onmisbare
plaats hebben in de voedselkringloop.
De videoserie begint bij het varkensvoer.
Een belangrijk deel van het voer bestaat
uit restproducten uit de levensmiddelenindustrie. Vervolgens wordt gekeken naar
een breed palet aan producten, gemaakt
van het varken. In varkenswinkel Oink

(Veghel) zijn veel van deze producten te
koop. Ook wordt ingezoomd op de planten
die groeien dankzij mest van het varken.
Het mediateam van The Pig Story verspreidt
de video’s via social media. Ook klassenboeren maken gebruik van de video’s.
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Actie Muismat: Samen maken wij het verschil!

Leden en nietleden ontvingen
dit voorjaar een
opvallende muismat, voor naast
hun computer of
laptop. POV hoopt
met de muismat
dagelijks in beeld
te zijn bij haar
(potentiële) leden

Met deze actie wil de POV alle varkenshouders laten zien dat één sterk
varkensgeluid van groot belang is. Op
de muismat staan enkele speerpunten van de POV, alsmede de belangrijkste contactgegevens. Niet-leden

kregen tevens de uitnodiging
vrijblijvend in gesprek te gaan met
een bestuurslid en het lidmaatschap
te overwegen. “Voor een effectieve
belangenbehartiging en groot bereik,
is het van belang dat zoveel mogelijk

varkenshouders aangesloten zijn bij
onze organisatie. Op dit moment vertegenwoordigt POV zo’n 75% van de
varkenshouders in Nederland. Alleen
samen maken we het verschil!”, aldus
POV-voorzitter Linda Verriet.
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