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Geen steun voor
varkenshouderij

Het kabinet vraagt in het kader 
van de handelsverdragen geen speci-
fieke aandacht voor de Nederlandse 
varkenshouderij bij de andere EU-
lidstaten. Dat schrijft staatssecreta-
ris Sharon Dijksma (EZ) in reactie op 
vragen van Tweede Kamerleden Lod-
ders en Teeven (VVD).

De kosten van de Europese stan-
daarden voor dierenwelzijn, milieu 
en gezondheid zijn 5 procent van de 
kostprijs. De hoge milieukosten van 
de Nederlandse varkenshouderij zijn 
een gevolg van de specifieke situatie 
in Nederland, schrijft Dijksma. 

In 2013 was 19 cent per kilo 
geslacht gewicht toe te schrijven aan 
overheidsmaatregelen tegenover 7 
á 8 cent in andere belangrijke lid-
staten. Van die 19 cent hangt 13 cent 
samen met extra kosten die in Neder-
land moeten worden gemaakt om 
aan de Europese milieuregelgeving 
te voldoen. Die kosten vloeien voort 
uit een relatief hoge veebezetting en 
milieubelasting.

Dijksma schrijft dat tegenover de 
hogere kosten voordelen staan op 
het gebied van productie-efficiëntie, 
sector- en kennisinfrastructuur en de 
nabijheid van consumentenmarkten. 

het is donderdagavond een paar minuten voor acht als de 
112 BiG Challenge-fietsers en runners aan de Alpe d’huZes 
voor de laatste keer met elkaar over de finish komen. de 
berg is bedwongen en de missie volbracht. dat moment 
wordt gemarkeerd met het finishbord waarmee de jongste 

deelnemer, de 13-jarige inge van Schip, en Bart Gussin-
klo uit eibergen de laatste meters hebben afgelegd. de 
Nederlandse deelnemers brachten de afgelopen jaren 
gemiddeld 7.400 euro sponsorgeld per persoon mee voor 
de strijd tegen kanker. Foto: Jannemieke Termeer

De berg op voor het goede doel

Kamer hoort kritiek op ACM
Jan van Liere

De houding van de Autoriteit Consu-
ment en Markt (ACM) ten opzichte 
van de Kip van Morgen is ‘echt niet 
meer van deze tijd’. Dat zegt Sijas 
Akkerman, hoofd Voedsel bij de 
stichting Natuur & Milieu. 

Akkerman deed zijn uitspraak 
donderdag in de Tweede Kamer. Die 
hield een hoorzitting over het afwij-
zen door de ACM van de duurzaam-
heidsafspraken voor pluimveevlees.

‘Het is mijn stellige overtuiging 
dat je moet samenwerken om ver-
duurzaming te realiseren. Maar de 
ACM plaatst de partijen die betrokken 
zijn bij de Kip van Morgen al bij voor-
baat in het verdachtenbankje’, bekri-
tiseerde Akkerman de opstelling van 
de mededingingsautoriteit.

Natuur & Milieu stelt dat de Kip 
van Morgen pluimveehouders helpt 
te verduurzamen ‘op een onderne-
mende manier’. Het concept biedt 
volgens Akkerman ‘een reëel alterna-
tief voor zoveel mogelijk produceren 
tegen zo laag mogelijke kosten’.

Suzan van der Meij van het plat-
form Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen hield de Kamerleden 
voor dat de houding van de ACM leidt 
tot terughoudendheid bij het Neder-
landse bedrijfsleven. ‘Dit belemmert 
nieuwe verduurzamingsinitiatieven.’ 
Volgens haar gaan andere landen 
hier soepeler mee om.

Verschillende organisaties dron-
gen aan op aanpassing van de mede-
dingingswetgeving. ACM-voorzitter 
Chris Fonteijn ziet daar helemaal 
niets in. Daarvoor moeten in Brus-

sel besluiten worden genomen en hij 
denkt dat de lidstaten het er nooit 
over eens worden. ‘Theoretisch is het 
een mogelijkheid, maar het is niet 
realistisch.’ 

De Utrechtse hoogleraar Anna 
Gerbrandy, gespecialiseerd in ver-
duurzaming, bleek niet onder de 
indruk. ‘Als we dat proces nu niet 
inzetten, dan verandert er sowieso 
niets.’ Ze wil dat het volgend jaar een 
speerpunt wordt van Nederland tij-
dens het EU-voorzitterschap.

Tijdens de hoorzitting was ove-
rigens ook steun te horen voor de 

houding van de ACM. De organisatie 
Foodwatch kwalificeerde de Kip van 
Morgen als ‘consumentenbedrog’. 
Wakker Dier liet weten dat er te wei-
nig verbetering van het dierenwelzijn 
wordt gerealiseerd.

MotivAtie iS er
Voorzitter Eric Hubers van de 

LTO-vakgroep Pluimveehouderij ver-
woordde de teleurstelling van de pri-
maire sector over de houding van de 
ACM.

Hij benadrukte dat de pluimvee-
houderij gemotiveerd is om volgens 
hogere standaarden te produceren. 
Maar dan moet wel de plofkip, bij-
voorbeeld uit het buitenland, uit de 
schappen geweerd kunnen worden. 
‘Want als je het aan de consument 
overlaat, dan gaat het niet lukken.’

n houding achterhaald

n rem op initiatieven

n Maak regels ruimer

iLona Lesscher

De leden van de European Pig 
Producers stonden deze week in het 
Belgische Brugge stil bij het 25-jarig 
bestaan van de netwerkorganisatie. 
EPP werd in 1990 in het Deense 
Herning opgericht door 12 vooruit-
strevende varkenshouders. Hun doel 
was kennis en ervaring uitwisselen. 
De club telt nu 510 leden, waarvan 
er bijna 400 het jubileumcongres 
bijwoonden. Vijf vragen voor EPP-
voorzitter Erik Thijssen.

INTERvIEw

welke boodschap heeft u uw leden mee-
gegeven tijdens de opening?
‘Afgelopen 25 jaar is het speelveld van 
de varkenshouderij veranderd van 

lokaal naar mondiaal. Varkenshou-
ders worden met veel zaken gecon-
fronteerd waarop ze geen invloed 
hebben.
‘Maar focus op zaken waarop je wel 
invloed hebt. Bijvoorbeeld op de 
genetische capaciteit van onze die-
ren, die wordt bij lange na nog niet 
benut.’

Als het om varkenshouderij gaat, wat 
baart u zorgen voor de komende jaren?
‘De kostprijsontwikkeling. Als je kijkt 
hoe de welzijnsdiscussie zich ontwik-
kelt, dan krijg ik daar wel eens hoofd-
pijn van.
‘Uit een onderzoek van InterPig blijkt 
bijvoorbeeld dat Nederlandse var-
kenshouders met +19 cent door onder 
andere welzijnsmaatregelen, boven-
aan staan qua kostprijs.’ 

En wat zijn lichtpuntjes?
‘In West-Europa staat de vleescon-
sumptie onder druk. Dat is zorgelijk, 
maar je ziet allerlei concepten en 
merken ontstaan om de markt die er 
is, vast te houden of te laten groeien. 
Mondiaal echter groeit de consump-
tie van vlees.
‘In bijvoorbeeld China en Rusland 
worden op dit moment grote inte-

graties opgezet. De consolidatieslag 
waar wij ruim 30 jaar over deden, 
maken zij in één keer, maar zelfvoor-
zienend zijn ze nog lang niet. China is 
wel enorm groot, maar heeft relatief 
weinig grond om goed varkensvoer te 
produceren.’

Hoe kijkt u naar de Nederlandse var-
kenshouderij?

‘In Europa staat de varkenshoude-
rij economisch onder druk en voor 
Nederlandse varkenshouders komen 
daar de problemen met mestafzet 
bij. Maar je ziet dat ondernemers die 
daarop hebben voorgesorteerd met 
grond, mestverwerking, afzet in de 
omgeving of een goed contract, ook 
de komende jaren doorkomen.’

En de Nederlandse veehouderij in zijn 
algemeenheid?
‘Het proces van schaalvergroting dat 
in de pluimveehouderij heeft plaats-
gevonden, dat gebeurt nu in de var-
kenshouderij. En ook de rundveehou-
derij moet nog een hele slag maken 
in het beheersen van de kostprijs. De 
Europese melkproductie stijgt en de 
melkprijs gaat omlaag. Dan weet je 
als veehouder wat je te doen staat.’

‘Focus op zaken waarop je als varkenshouder invloed hebt’

in China en rusland worden 
grote slagen gemaakt, maar 
zelfvoorzienend zijn ze nog 
lang niet. tot die tijd gaan wij 
daar geld aan verdienen. 

erik tijssen, voorzitter european Pig Producers Eigen foto

Meer nieuws: bezoek onze site

Lokaal geproduceerd voer
De productie van varkensvlees op basis 
van (deels) lokaal geteeld voer, zoals 
tarwe en lupine, scoort beter op broei-
kasgasemissies en energiegebruik dan 
gangbare varkensvleesproductie. Dat 
blijkt uit een studie van cLM. het trans-
port van veevoer is het meest debet aan 
emissies en energieverbruik. het gebruik 
van lokale reststromen uit de levensmid-
delenindustrie vermindert emissie.

Plukon door grens
Plukon Food Group heeft de productie-
grens van een half miljoen vleeskuikens 
per week die op een diervriendelijkere 
wijze worden gehouden bereikt. het 
betreft biologische en scharrelvlees-
kuikens en andere concepten waarbij 
langzaam groeiende kuikenrassen de 
basis vormen. voor alle concepten is 
Plukon op zoek naar pluimveehouders 
die de overstap naar een van deze hou-
derijsystemen willen maken. 

Nederlands ei naar vS
het amerikaanse ministerie van 
Landbouw UsDa heeft nederland equi-
valent verklaard voor eiproducten naar de 
verenigde staten. Dit houdt in dat neder-
landse eiproductenbedrijven die hieraan 
hebben deelgenomen en de nederlandse 
controleautoriteiten als gelijkwaardig zijn 
beschouwd. het wachten is nu nog op het 
exportcertificaat eiproducten dat de vs 
moet goedkeuren. De verwachting is dat 
dat op korte termijn gebeurt.

Uitloopeis BLK ter discussie
De Dierenbescherming besluit in de loop 
van dit jaar of ze de voorwaarde van een 
overdekte buitenuitloop voor vleeskui-
kens bij de productie van vlees met een 
ster van het Beter Leven-keurmerk (BLK) 
laat vallen. Dat zei directeur Frank Dales 
van de Dierenbescherming onlangs tij-
dens het nationaal Pluimveecongres in 
veenendaal. veel kuikenhouders vinden 
de kosten van een overdekte uitloop te 
hoog. ook het krijgen van een vergun-
ning verloop niet altijd vlot. De sector had 
de Dierenbescherming al vaker gevraagd 
om de regels aan te passen.

Import twee derde omlaag
rusland heeft in het eerste kwartaal van 
2015 bijna twee derde minder varkens-
vlees geïmporteerd. Tussen 1 januari en 
eind maart voerde rusland nog 36.878 
ton varkensvlees en spek in. Dat is 67,9 
procent minder dan in het eerste kwartaal 
van 2014 en zelfs 81,1 procent minder 
dan het eerste kwartaal van 2013.


