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De varkenshouderij is de sector die 
het meeste werk heeft gemaakt van 
de vermindering van de ammoniak- 
uitstoot. Dit heeft ertoe geleid dat de 
uitstoot inmiddels rond 85 procent is 
gedaald. De POV wil een rechtvaardig 
beleid, dat niet afgeschoven wordt op 
intensieve veehouders en heeft dat 
veelvuldig onder de aandacht ge-
bracht van overheid en politiek.

LINDA’S GELUID  

Vier jaar door
In november zit mijn eerste termijn van drie jaar 
voorzitterschap erop. De tijd is voorbij gevlogen. 
Er speelt heel veel in de varkenshouderij wat 
aandacht vraagt. Onze producentenorganisatie 
is destijds opgericht om meer marktmacht te 
organiseren, met een betere positie voor onze 
boeren. Met de inrichting van marktclusters en 
het organiseren van inzicht in de markt, komt dit 
goed van de grond. Dit gaan we verder uitbou-
wen en verzilveren. Ook sector-PR, The Pig Story, 

begint goed te draaien. De grote meerderheid van 
de Nederlanders denkt in het algemeen positief 
over onze sector, blijkt uit marktonderzoek dat 
wij hebben laten doen. Dat geluid moet veel meer 
worden gehoord en daarvoor gaan we campagne 
voeren. Daarnaast zijn er de pittige overheidsdos-
siers, zoals stikstof en dierenwelzijn. De banden 
met de politiek zijn aangehaald en wij werken 
continu aan meer bekendheid over onze sector en 
een Kamermeerderheid voor onze standpunten. 
Samen met bestuursleden en leden ga ik voor het 
beste resultaat.

In november zit mijn eerste termijn als voorzitter 
erop. Met uw steun, inzet en betrokkenheid, wil ik 
mij beschikbaar stellen voor een tweede termijn 
van vier jaar. Één varkensgeluid, POV, staat op de 
kaart. Samen werken we wat mij betreft door aan 
een betere positie, ruimte en waardering voor 
varkenshouders in Nederland.      

Linda Janssen
voorzitter POV

De 15 mooiste resultaten
Veel inzet voor eerlijk stikstofbeleid

De inzet van de POV is:
- Gemaakte afspraken voor het Programma Vitalisering 

Varkenshouderij zijn leidend. Hieraan wordt momenteel uit-
voering gegeven middels enerzijds een saneringsregeling en 
anderzijds een innovatieregeling en verdere emissiereductie. 

- Integraal beleid. Niet vandaag met maatregelen tegen 
broeikasgassen, morgen met maatregelen tegen geur, die 
vervolgens gedurende de rit ook nog eens worden omgekat 
naar stikstof. Op het huidige one issue- en tevens ad hoc- 
beleid kunnen bedrijven niet investeren, zij hebben een 
langetermijnvisie nodig.  

- Natuurbeleid moet zijn voorzien van een deugdelijke kos-
ten/baten-analyse. De overheid moet duidelijk maken welk 
effect verwacht mag worden op de natuurkwaliteit in het 
veld. De POV wil af van onnavolgbare berekeningen met veel 
te grote onzekerheden. Beleid moet zoveel mogelijk worden 
gemaakt op basis van metingen.
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Rechtbank Den Haag oordeelde dat de Brabantse natuureisen in 
algemene zin zijn toegestaan, maar dat dit in individuele gevallen 
anders kan liggen. Het gaat dan om veehouders die bij de rechter 
hard kunnen maken dat de forse investeringen die zij moeten doen, 
niet opwegen tegen de beperkte milieuwinst. Enkele veehouders 
spanden een procedure aan op persoonlijke titel, de rechter doet 
mogelijk deze zomer uitspraak.
De juridische druk heeft ervoor gezorgd dat de Brabantse natuurei-
sen gedurende het traject enige keren zijn bijgesteld, in het voordeel 
van veehouders. De datum waarop bestaande stallen emissiearm 
moeten zijn, is enkele jaren opgeschoven, naar 1 januari 2024. Ook 
is intern salderen weer mogelijk geworden. Verder is een aantal 
moties aangenomen in Provinciale Staten, die voor meer realiteit 
in de regels zou moeten zorgen, zoals waardering van voer- en ma-
nagementmaatregelen om aan de eisen te voldoen. Tot nu toe werd 
uitsluitend gekeken naar stalaanpassingen.

Drie jaar geleden spanden POV en ZLTO een collectieve juridische procedure aan 
tegen de onhaalbare natuureisen, die de provincie Noord-Brabant in juli 2017 had 
vastgesteld. Hoewel POV en ZLTO niet hun zin kregen, heeft de procedure wel ge-
leid tot meer realiteit in de regels.

2
Brabantprocedure leidt tot realistischer landbouwbeleid
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POV voert intensief overleg met Ja-
gersvereniging KNJV over het beheer 
van wilde zwijnen en het terugdrin-
gen van de populatie. De samenwer-
king wordt gezocht bij onder meer 
de politieke discussie over jachtme-
thodes, het afrasteren van leefgebie-
den en regionale aanpak. 

Dit alles om risico’s te verminderen dat er AVP uitbreekt bij 
wilde zwijnen, wat grote economische gevolgen zou hebben 
en meteen de internationale handel stillegt voor een lange 
periode. 
Er is een AVP-preventiescan ontwikkeld, die deze zomer be-
schikbaar komt. 
Deze externe biosecurity scan is gericht op het in beeld brengen 
van de insleeprisico’s op het bedrijf. Er komt een scan voor 
buitenvarkens, voor biologisch gehouden varkens en voor re-
gulier gehouden varkens. De scan kan via  de website van Vitale 
Varkenshouderij worden ingevuld.

POV levert bijdrage 
aan kennissessies

Medewerkers van de POV worden 
geregeld gevraagd voor een  
bijdrage aan kennissessies. 

In de eerste helft van dit jaar werd een bijdrage geleverd aan ken-
nissessies over:
- bigvitaliteit,
- soepel spenen van biggen, 
- hygiëne.
De kennissessies worden georganiseerd met stichting KPV en 
vakblad Varkens. POV levert niet alleen medewerkers maar is ook 
bestuurlijk betrokken. Dagelijks Bestuurslid José Houben is voor-
zitter van de stichting.  

Marktclusters voor eerlijke 
positie in keten
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Veel leden meldden zich aan voor deelname aan een 
marktcluster. De marktclusters moeten de positie van 
varkenshouders in de keten versterken. Twee clusters 
zijn inmiddels voortvarend aan de slag.

De marktclusters voor de 
ketens Best Star Meat en Keten 
Duurzaam Varkensvlees draai-
en inmiddels. Veel varkenshou-
ders die leveren binnen deze 
ketens, hebben zich verenigd 
in een marktcluster. 
Zo wordt collectief invloed 
uitgeoefend op de prijsvor-

Motie Marktschade 
moet uitgevoerd

In juni 2020 nam de Tweede Kamer een 
motie aan, die stelt dat varkens- en 
pluimveehouders niet de dupe mo-
gen worden van coronamaatregelen 
in slachterijen. POV heeft Kamerleden 
verzocht druk uit te oefenen op de uit-
voering van de motie.

Sinds de motie is aangeno-
men, laat POV de marktsitu-
atie nauwkeurig monitoren. 
Er wordt met name gekeken 
hoeveel geld Nederlandse var-
kenshouders uitbetaald krijgen, 
ten opzichte van Europese 
varkenshouders in vergelijkbare 
marktsituaties. Uit deze moni-
toring blijkt dat de marktscha-
de in Nederland is afgewenteld 
op varkenshouders. Deze 

marktschade bedraagt in totaal 
78 miljoen euro. Het POV-be-
stuur heeft Tweede Kamerleden 
gevraagd om er bij het ministe-
rie op aan te dringen de motie 
snel tot uitvoer te brengen. 
POV heeft een ‘one-pager’ 
onder de aandacht gebracht 
van Kamerleden. Hierdoor is er 
meer aandacht gekomen voor 
de impact van coronamaatre-
gelen op varkensbedrijven. 

Scherpe blik 
op preventie 
varkenspest 
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Uitbreiding 
slachtcapaciteit

De slachtcapaciteit werd 
uitgebreid na forse inspan-
ningen van het POV-be-
stuur. De coronamaatrege-
len hadden geleid tot een 
verwerkingsachterstand 
bij slachterijen. 

De teruggelopen slacht-
capaciteit baarde grote 
zorgen. Dat was reden voor 
POV om een brandbrief te 
sturen naar KDS en NVWA, 
voor verruiming van de 
keuringscapaciteit.
In daarop volgende ge-
sprekken werden instanties 
dringend verzocht om 
keuringsartsen flexibeler 
en ruimer in te zetten: meer 

uren op een dag en meer 
zaterdagen.
 POV is blij dat alle inzet tot 
resultaat heeft geleid. KDS 
en NVWA zijn er uiteinde-
lijk mee akkoord gegaan 
om keuringscapaciteit 
beschikbaar te stellen voor 
extra slachturen op onder 
meer zaterdagen, zodat de 
slachtcapaciteit kon worden 
vergroot.  

87
Meer ruimte in 
wetgeving voor 
innovaties 

LNV-minister Carola Schouten heeft vorig jaar de Taskforce Ver-
snelling Innovatieproces Stalsystemen ingesteld om te kijken hoe 
innovatieve stalsystemen vlotter kunnen worden vergund. Deze 
Taskforce is er gekomen op initiatief van Coviva.
Veehouders en techniekleveranciers bepalen wat ons betreft 
straks zelf de inrichting van stallen, zolang de emissiedoelen maar 
worden behaald. Dat is een groot voordeel omdat dan ook onder-
nemerschap wordt beloond. Binnen de huidige wetgeving kunnen 
varkenshouders alleen kiezen uit voorgeschreven technieken om 
de emissie te verlagen. Voer- en mestadditieven, stalhygiëne en 
emissieverlagende rantsoenen worden nu niet beloond. 

De Coalitie Vitalisering Varkenshoude-
rij (Coviva) heeft zich ingezet voor een 
versnelde vergunningverlening voor in-
novatieve stalconcepten. Overstap van 
middel- op doelvoorschriften en ver-
snelling van de vergunningenprocedure 
zijn winstpunten. De overheid werkt de 
nieuwe systematiek momenteel uit. 
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ming, marketing, datagebruik 
en voorwaarden.
Ketenpartners moesten aan-
vankelijk wennen aan deze 
nieuwe ‘marktmacht’, maar de 
nieuwe gesprekspartner wordt 
nu gewaardeerd. De gesprek-
ken verlopen constructief en 
opbouwend. De POV streeft 

ernaar om de marktclusters 
voor de resterende ketens in 
de komende tijd op te starten. 
Verder wil POV de slagkracht 
van de marktclusters verho-
gen. Daarvoor is Annet van 
den Akker, beleidsmedewerker 
Producent en Markt, aange-
trokken. 
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De PR-groep zorgt tevens voor een continue stroom van 
leuke berichten om te delen. Bas Baas, een bekende in-
fluencer van het jeugdige publiek, werkte onlangs mee aan 
videomateriaal voor The Pig Story. Ook blogde hij zelf over 
zijn bezoek aan een varkensbedrijf. De amusante filmpjes 
zijn in trek bij jongeren. The Pig Story is met dank aan een 
grote groep varkenshouders die zich hiervoor inzet, uitge-
groeid tot een bekend en breed gedragen PR-platform voor 
de varkenshouderij.

De app ‘POV Leden’ is gereed. Via deze app 
worden leden op de hoogte gebracht van de 
laatste marktberichten. De marktberichten 
zijn alleen via de app te volgen.  

Met de nieuwe ledenapp kan ook 
het POV-nieuws worden bekeken 
en er is een inlog voor het doen 
van I&R/VVL-meldingen. De app is 
gekoppeld aan de nieuwe website 

van de POV, die beide services 
ook biedt. De app ‘POV Leden’ is 
alleen beschikbaar voor leden, 
en is te downloaden in de Google 
Play store en App store. 

Een soortgelijk onderzoek werd 
uitgevoerd voor de pluimvee-
sector. POV en diverse par-
tijen in de pluimveehouderij 

presenteerden de uitkomsten 
op 14 juni aan de pers. De pers-
conferentie is het begin van 
een campagne om de goede 

resultaten over het voetlicht te 
brengen. Iedere week verschijnt 
een nieuwsbrief waarin een 
onderzoeksuitkomst wordt 

uitgelicht. Op de website bou-
wenopframesoffeiten.nl is alle 
informatie te vinden. 

Inmiddels hebben zo’n 30 geïnteresseerde 
varkenshouders en/of familieleden een 
cursus gevolgd van social media deskundi-
ge Wija Koers. Zij vormen samen de PR-
groep van de POV. Met samen optrekken 
op social media kunnen PR-boodschappen 
veel breder worden verspreid. 

De grote meerder-
heid staat pal achter 
de boer. Slechts een 
kleine minderheid 
werpt zich op als 
tegenstander. Dat 
is de belangrijkste 
conclusie uit het 
onderzoek, waarin 
2.000 Nederlanders 
werden gevraagd 
naar hun visie op 
de varkenshouderij. 
Het onderzoek is uit-
gevoerd door markt-
onderzoeksbureau 
Zest in opdracht van 
de POV. 

Burgers positief over varkenshouderij

Samen sterk op social media
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Veel POV-leden hebben POV en LTO Verzekeringen 
gemachtigd om informatie over hun verzekeringspak-
ket op te vragen. Het ging met name over de polis-
voorwaarden en schade-afhandeling. Deze informatie 
wordt gebruikt voor onderhandelingen over een nieuw 
verzekeringspakket met een nieuwe aanbieder. Het 
opvragen van deze informatie had als gunstige bijwer-
king dat er reuring ontstond op de verzekeringsmarkt: 
nieuwe aanbieders hebben zich gemeld. 

Nieuw 
verzekeringspakket 
varkensbedrijven

POV en LTO Verzekeringen 
willen meer concurrentie 
op de verzekeringenmarkt. 
Om zo te komen tot een 
beter verzekeringspakket 
voor varkenshouders. 
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App ‘POV Leden’ voor 
marktinfo en nieuws
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POV is vorig jaar de samenwerking aangegaan 
met JoinData. JoinData zorgt ervoor dat aan-
geslotenen zelf bepalen wat er met hun data 
gebeurt. En dat data niet zonder meer gebruikt 
of doorverkocht kunnen worden door aller-
hande partijen. Momenteel worden de da-
tastromen in kaart gebracht en worden afspra-
ken gemaakt met partijen. 

POV-bestuurslid Eric Stiphout bracht 
het aantal datastromen in kaart 
voor zijn bedrijf, en kwam tot wel 35. 
Met én zonder machtiging delen var-
kenshouders hun data met allerlei 
partijen. 
Data zijn geld waard als je die ergens 
voor gaat gebruiken. De POV wil dat 
varkenshouders zelf beslissen over 
hun data, wie daarvan gebruik mag 
maken, en voor welk doel. JoinData 

regelt dit voor varkenshouders. Is 
de zakelijke relatie voorbij, dan zit 
er in het dashboard van JoinData 
een knop waarmee het delen van de 
data wordt stopgezet.
 Via JoinData krijgen varkenshou-
ders zicht op de datastromen op 
hun bedrijf, grip op de machtigingen 
en JoinData zorgt ervoor dat de 
gegevens niet in verkeerde handen 
vallen. 

Baas over eigen data 9

V.l.n.r. José Houben (POV), Cees de Jong (LTO/NOP), Hennie de Haan (NVP), Linda Janssen (POV).
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POV Het varkensgeluid is met 
de grootste zorgvuldigheid 
samengesteld. Niets uit deze 
uitgave mag worden overge-
nomen zonder voorafgaande 
toestemming van de redactie.
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Beleidsmedewerkers POV 15
Het POV-bestuur wordt ondersteund door een team 
van beleidsmedewerkers. Dit zijn: 

14 POV scoort dikke voldoende

‘POV scoort een dikke voldoende en ligt op koers’. Dat is de uitkomst van 
het onderzoek naar de waardering van varkenshouders en ketenpartners 
voor de POV. Het onderzoek is uitgevoerd door vakblad Boerderij.

‘Bel een willekeurige varkenshouder en in veruit 
de meeste gevallen is hij tevreden over het werk 
van de POV’, rapporteert Boerderij. Tachtig procent 
van de respondenten beoordeelt de inzet van de 
POV met een voldoende tot een zeer goed. De 
waardering voor POV-voorzitter Linda Janssen 

is vergelijkbaar met die voor de hele organisatie, 
overwegend goed tot zeer goed. Boerderij onder-
zocht ook de waardering voor een aantal dossiers. 
De dossiers waarop de POV het hoogste scoort 
zijn: sectorpromotie, stikstofvraagstuk en vitalise-
ring varkenshouderij. 

Annet van den Akker.
Dossiers:  

producent en markt

Fleur Bartels
Dossiers: 

dierenwelzijn, diergezondheid

Floortje Herder
Dossiers:  

diergezondheid, dierenwelzijn, IKB

Marieke van Beers
Dossiers:  

omgevingszaken, milieuwetgeving

Welmoed Rijpkema
Dossiers:  

bestuurszaken, politiek


