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Betreft: Franse acties / financiële situatie 
 
 
Geacht NVV-lid, 
 

In Frankrijk wordt door boeren al enige tijd actie gevoerd tegen de lage prijzen die zij voor hun 

producten ontvangen. De NVV heeft kennis genomen van die acties en heeft er sympathie en begrip 

voor. In Nederland verkeert de varkenshouderij ook al langer in financieel slechte tijden en ook hier 

begint - begrijpelijk - de roep om acties te klinken. 
 
Voordat wij ingaan op eventuele acties door de NVV, willen wij u eerst informeren over de acties die de NVV 
uitvoert en heeft uitgevoerd om te komen tot een beter verdienmodel voor u.  
 

 Geen bovenwettelijke maatregelen 
De NVV heeft ervoor gezorgd dat staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, afgelopen 
periode géén kostprijsverhogende wettelijke maatregelen meer heeft afgekondigd voor de varkenshouderij. 
Dijksma heeft de laatste maanden al meerdere verzoeken daartoe van o.a. de Partij voor de Dieren, afgewezen 
omdat zij – mede dankzij de inzet van de NVV op het Recept voor Duurzaam Varkensvlees – meent dat extra 
eisen voor de varkenshouderij door de boer uit de markt moeten kunnen worden terugverdiend. Nieuwe wetten 
en regels, opgelegd door de overheid, verhinderen dat. 

 

 NVV initiatiefnemer voor oprichting POV 
De NVV heeft in juli 2014 de oprichting door 17 NVV-leden van de Producenten Organisatie Varkens-houderij 
(POV) mogelijk gemaakt. Het collectief is essentieel en varkenshouders zien dat in: 80 procent van de NL 
productie is al aangesloten bij de POV. De varkenssector heeft hiermee aangetoond dat de tijd rijp is voor 
een collectief om een sterkere positie in de keten in te nemen. De POV heeft hiervoor het programma 
Marktkracht ontwikkeld, dat momenteel tot uitvoering wordt gebracht.  

 

 Marktkrachtprogramma varkenshouderij 
Het programma bestaat uit: 
 ontwikkeling ketenkwaliteitssysteem ‘Holland Varken’; 
 het vermarkten en verwaarden hiervan via (Europese) afzetbevordering; 
 het versterken van de kwaliteit en de afzet van varkensproducten;  
 het concentreren van het aanbod via producentengroepen; 
 een soortgelijk initiatief als het Duitse Initiative Tierwohl opzetten, waarbij supermarkten 

uit een fonds varkenshouders extra betalen voor het toepassen van extra welzijnseisen; 
 Vitaal Varkenshouderijplan. 

 

 Vitale Varkenshouderij 
De POV heeft het plan Vitale Varkenshouderij in gang gezet. In dit traject wordt, onder leiding 
van oud-minister Uri Rosenthal samen met het ministerie van Economische Zaken en de 
Rabobank, via een gefaseerde aanpak gewerkt aan meer rendement en marktkracht voor de 
varkenshouder. Herstructurering van de varkenshouderij moet niet alleen op korte termijn, maar 
vooral op langere termijn perspectief bieden aan u en uw bedrijf. De eerste fase wordt 
momenteel uitgevoerd. De uitkomsten van deze fase worden in september opgeleverd.  
 

Vanaf heden houden wij u op de hoogte van de uitvoering van deze trajecten. 
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Werk in uitvoering 
Wij realiseren ons echter maar al te goed dat al dit ‘werk in uitvoering’ niet altijd zichtbaar is voor u. En wij 
begrijpen dat u liever gisteren dan vandaag resultaten ziet. Wij begrijpen óók dat u de barricaden op wilt, om uw 
noodkreet te laten horen. De NVV schuwt acties ook niet. Wij hebben de laatste jaren al diverse acties gevoerd 
voor een betere inkomenspositie voor u als boer. Denk bijvoorbeeld aan de blokkades bij slachterijen, de acties 
tegen de supermarkten en de rechtszaak tegen de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, waarvan de 
uitspraak landelijke consequenties kan hebben. 
 

Waarom nu geen actie? 
‘Waarom voeren we nu dan geen actie?’ vraagt u zich wellicht af.  
Wij vinden het op dit moment (nog) te vroeg om uit emoties blind het Franse voorbeeld te volgen. Vandaag – bij 
wijze van spreken – met de trekkers opstomen naar Den Haag, levert weliswaar veel publiciteit op en zal de 
slechte situatie in onze sector onder de aandacht van het publiek brengen. Maar u ziet niet direct resultaat in 
uw portemonnee. 
 
Wij sluiten acties zeker niet uit. Het verbeteren van uw inkomenspositie is namelijk wél ons ultieme doel, maar 
wij willen het voeren van acties effectief inzetten. Acties moeten het grootst mogelijke positieve effect bereiken 
voor u als varkenshouder. Niet alleen publicitair, maar vooral financieel. Actie voeren moet kortom het sluitstuk 
zijn om de overheid en de politiek te overtuigen van de noodzaak van financiële steun. 
 

Hoe nu verder? 
Als Brussel akkoord gaat met de 600 miljoen euro steun van de Franse regering aan de veehouders, dan is er 
óók voor onze overheid ruimte om de varkenshouderij te herstructureren. De Fransen hebben de weg naar 
overheidshulp voor ons als het ware geplaveid.  
Hulp kan bijvoorbeeld in de vorm van extra (Europese) financiële middelen voor promotiecampagnes en 
vleesvoorlichting. Of door ondersteuning te bieden aan maatregelen die de export van varkensvlees naar 
nieuwe markten bevorderen. Ook schuldverlichting, uitstel van betaling en lastenverlichting (zoals ontheffing 
van bepaalde onroerend goedbelasting en ontheffing van bepaalde sociale lasten en premies) zijn opties. 
Verder zou het kabinet actie kunnen ondernemen tegen oneerlijke concurrentie, zoals import van vlees dat niet 
voldoet aan onze welzijnseisen en dus voor een lagere kostprijs is geproduceerd. 
 
Wij roepen het kabinet nu alvast op om de varkenshouderij deze hulp te bieden, als ook de Franse regering dit 
wordt toegestaan.  
 
Het kabinet steekt vaak genoeg de loftrompet over onze varkenshouders voor de economische waarde die zij 
toevoegen aan de BV Nederland. Ministers, staatssecretarissen en Kamerleden delen nationaal en 
internationaal pluimen uit voor onze rol als koploper in de wereld op het gebied van duurzaamheid, dierwelzijn 
en antibioticareductie. 
 
Het zijn allemaal mooie woorden. Maar die moeten wat ons betreft worden omgezet in daden. Gebeurt dit niet, 
dan kunnen wij altijd nog op de barricaden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen met het Dagelijks Bestuur of met ons kantoor in Barneveld. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Het Dagelijks Bestuur van de NVV, 
Ingrid Jansen 
Theo Duteweerd 
Frank Donkers 
Gert van Beek 
Paul Wouters  
Herma van Vilsteren 
Johan Walvoort 
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