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VOORWOORD
Het afgelopen jaar zijn er veel veranderingen opgetreden in de wet- en regelgeving
omtrent de varkenshouderij. De Herstructureringswet heeft voor nogal wat commotie
gezorgd en de gevolgen worden langzaam
maar zeker duidelijk. Er is behoefte om de
verwachte toekomstige structuur en omvang
van de varkenshouderij in kaart te brengen.
Hiervoor is vanuit het Bestuurlijk Platform
Limburg in samenwerking met de LLTB een
project opgezet met als titel: “Reconstructie
vanaf de basis”. Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij is gevraagd fase 1 van het project uit te voeren,
Dit verslag is tot stand gekomen aan de
hand van discussies tussen varkenshouders, dierenartsen en onderzoekers van het
Praktijkonderzoek Varkenshouderij.
Daarnaast waren de gebiedscoördinator van
de provincie Limburg en een persoon van
de LLTB-SEV bij de discussie ter ondersteuning aanwezig. Een aantal varkenshouders
was sceptisch over het nut van het project.
Gedurende de weken dat de discussies
werden gevoerd verschenen er regelmatig
berichten over de reconstructie in de pers.
Deze berichten moesten gezien worden als
vingeroefening over mogelijke invulling van
de reconstructie, maar ze gaven wel het
gevoel dat alles al geregeld was

Aan het begin van elke discussie werden
alle ongenoegens en twijfels uitgesproken.
Ondanks de onzekere situatie, waarin veel
varkenshouders zich op dit moment bevinden, zijn er goede discussies gevoerd en
durfde men ver te gaan in de aanpassingen
en aanbevelingen voor de toekomst. Wel
kwam steeds naar voren dat er alleen over
de toekomst van de varkenshouderij gesproken kan worden als er voor de wijkers en uitdrijvers goede sociale en/of economische
plannen beschikbaar zijn. Er dient een geintegreerde aanpak te komen.
Van de resultaten van de discussies is intensief gebruik gemaakt bij het tot stand komen
van dit rapport. Er is gestreefd naar een
algehele consensus. Dit wil niet zeggen dat
alle individuele deelnemers achter de gehele inhoud van het rapport staan. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het Praktijkonderzoek Varkenshouderij.
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij wil
iedereen bedanken voor de eerlijkheid,
gedrevenheid en openheid waarmee aan de
discussies is deelgenomen.
ir. J.A.M. Voermans, waarnemend directeur
Praktijkonderzoek Varkenshouderij
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SAMENVATTING
Toekomstverkenningen

De veranderende wereld rondom het varkensbedrijf zal de komende jaren een enorme invloed hebben op de omvang en structuur van de varkenshouderij in Nederland.
Met deze ontwikkelingen dient rekening
gehouden te worden bij de uitwerking van de
Reconstructiewet. Op de korte termijn moeten er goed uitgewerkte plannen op tafel
komen op basis waarvan alle varkenshouders een gefundeerde keuze voor de toekomst kunnen maken.

De varkenshouder wordt meer afhankelijk
van door retailers (grote supermarktketens)
geformuleerde eisen. Dit vereist van de varkenshouderij een omslag van producentgericht denken (zo laag mogelijke kosten) naar
consument- of marktgericht denken (garanties en waarborging eindproduct). Er zal een
grotere marktsegmentatie ontstaan, waarbij
onderscheid gemaakt wordt op basis van
productie-eisen en productkwaliteit.
Certificering van slachterijen, varkensbedrijven en andere schakels in de productiekolom zal dit onderscheid voor de klant zichtbaar maken. De Herstructureringswet en de
concept-Reconstructiewet zullen een versnelling teweeg brengen in de keuzes die
de bedrijven vanwege de markt en de
samenleving moeten maken.

Het project “Reconstructie vanaf de basis” is
een gezamenlijk initiatief van de provincie
Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouw
Bond (LLTB) en de vier Limburgse gemeenten Venray, Helden, Nederweert en Horst.
Het project is onderverdeeld in drie fasen.
De eerste fase bestaat uit de verkenning van
de gevolgen van de Herstructureringswet,
de maatschappelijke ontwikkelingen, de
marktontwikkelingen en de toekomstverwachtingen van de varkenshouderij.
Gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een analyse
gemaakt van de huidige omvang en structuur van de varkenshouderij in Nederland en
in de vier Limburgse gemeenten. Daarna
zijn er toekomstverkenningen gemaakt van
de samenleving en de markt waarin het varkensbedrijf opereert, met de nadruk op relevante beleidsterreinen als dierenwelzijn,
diergezondheid, milieu, arbeidsomstandigheden en intrinsieke productkwaliteit. De
toekomstverkenningen zijn vervolgens voorgelegd aan en bediscussieerd met de reconstructiegroepen die speciaal voor dit
project in de vier gemeenten zijn opgericht.
De reconstructiegroepen bestonden uit een
wethouder, een aantal praktizerende varkenshouders, een dierenarts, afgevaardigden van de provincie Limburg, van de LLTBSEV, van de gemeente en van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Per gemeente
zijn er drie bijeenkomsten met de eigen
reconstructiegroep gehouden. Ter afsluiting
heeft nog een vierde plenaire bijeenkomst
plaatsgevonden met de vier reconstructiegroepen samen.

In 2010 ziet het varkensbedrijf er als volgt
uit. De bedrijven hebben een omvang van
twee VAK, waarvan minimaal één VAK in de
varkenshouderij. De bedrijven zijn gecertificeerd en zij zijn gesloten of maken deel uit
van een gesloten structuur (vaste relaties
met minimale contacten). De contactstructuur is controleerbaar en dus verzekerbaar.
De bedrijven zijn familiebedrijven, met vaak
personeel in loondienst, en hebben een zelfstandige ondernemersvorm.
Alleen bedrijven die over voldoende cash
flow beschikken en die bovendien gevestigd
zijn op een locatie met groeimogelijkheden
zullen in staat zijn om op te schalen naar
twee VAK. Deze bedrijven zullen gecertificeerd zijn voor de bedrijfsonderdelen dierenwelzijn, diergezondheid, milieubelasting,
voer- en medicijngebruik en arbeidsomstandigheden. Managementinformatiesystemen
(MISsen) zullen als ondersteuning van de
bedrijfsvoering een belangrijke rol in de
bedrijfsvoering spelen. Door gebruik te
maken van computernetwerken kan er ook
een intensieve uitwisseling van gegevens
met dierenarts voorlichter, slachterij of
accountant plaatsvinden.
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Discussie met de reconstructiegroepen
Vanwege het ontbreken van een rationele
onderbouwing bestaat er in de reconstructiegroepen geen draagvlak voor het fenomeen
clusters en varkensvrije zones. Gedurende
de discussies is voortdurend gezocht naar
de argumentatie. Vanuit diergezondheidsoogpunt is de argumentatie niet gevonden,
Maatregelen op bedrijfsniveau en het beperken van de contacten zien de varkenshouders als meer doeltreffend om de risico’s met
betrekking tot diergezondheid te beperken.
De Regeling “Hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten” ziet men dan ook niet als
een belemmering. De varkenshouders zijn
van mening dat tegen collega’s die onverantwoord met de preventie van dierziektes
omgaan, hard moet worden opgetreden.
Het grootste deel van de varkenshouders
vindt dat welzijnseisen meegenomen moeten worden in de certificering en dat precieze invulling van het dierenwelzijn op bedrijven afhankelijk moet zijn van de eisen van
het marktsegment waarvoor geproduceerd
wordt. Overheidsregulering is alleen acceptabel wanneer het op EU-niveau geschiedt.
In de toekomst zullen arbeidsomstandigheden steeds belangrijker worden. Varkenshouders werken steeds meer met personeel
in loondienst en ook hun eigen verzekeringspremies zijn erg hoog. De dierenwelzijnseisen die volgen uit de Herstructureringswet
en het Varkensbesluit hebben volgens de
reconstructiegroepen negatieve gevolgen
voor de arbeidsomstandigheden.
Ook het milieu blijft bij de varkenshouders
een aandachtspunt. Het energieverbruik
moet geoptimaliseerd worden en de introductie en ontwikkeling van emissie-arme
stallen, mineralen-arm voer en alternatieve
energiebronnen ervaren zij als positief. Er zal
steeds meer maatwerk bij de afzet van mest
geleverd moeten worden. Hierdoor zal mestbewerking op bedrijfsniveau vanuit de afzetmarkt verder worden gestimuleerd.
Er wordt geconstateerd dat de wet- en regelgeving slecht op elkaar is afgestemd. Dit
geldt voor de dierenwelzijnsmaatregelen en
de regels voor arbeidsomstandigheden,

maar ook voor de diergezondheids-, de dierenwelzijns- en de milieumaatregelen. Deze
drie regelingen werken elkaar zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau tegen. Een
groter oppervlak voor de dieren leidt bijvoorbeeld tot een hogere ammoniakemissie; afroming van de varkensrechten bij verplaatsing
belemmert het gesloten maken van bedrijven. Een ander knelpunt is de spanning tussen het beleid voor diergezondheid, het locale milieubeleid en het bestemmingsplan. Dit
blijkt bijvoorbeeld bij de aanleg van kadaverplaatsen naast de openbare weg.
De kwaliteit van het stukje vlees staat hoog in
het vaandel. Vooral met betrekking tot antibiotica is de sector er zich van bewust dat er zo
snel mogelijk aanpassingen moeten komen.
Conclusie
De sector zal grootschaliger worden en het
aantal bedrijven zal fors afnemen. Als gevolg
van de 10% generieke korting zal de financieel-economische situatie de komende tijd
verslechteren. Met name de kleinere bedrijven zullen vanwege de financiële situatie en
de verplichte bedrijfsaanpassingen ervoor
kiezen de bedrijfsvoering te staken. Dit zal
een groot effect hebben op de situering van
varkensbedrijven in het buitengebied en dus
op de inrichting van het buitengebied.
De Reconstructiewet is gerelateerd aan de
inrichting van het buitengebied. Bij de invulling en realisatie van deze wet dient niet
alleen rekening gehouden te worden met de
invulling van de Herstructureringswet, het vernieuwde Varkensbesluit en de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten, maar ook met autonome ontwikkelingen Aanbevolen wordt om bij de reconstructie drie doelgroepen te onderscheiden: de
blijvers, de uitdrijvers en de wijkers’. Voor alle
groepen dienen afzonderlijke plannen gemaakt te worden. De praktijk beveelt met
nadruk aan om geen halfwassaneringsbeleid
te voeren. Voorkom dat bedrijven in gebieden
waar geen toekomst voor de varkenshouderij
is weggelegd, een langzame dood tegemoet
gaan. Geef deze bedrijven een goede kans
om te stoppen of om elders door te gaan.

1 blijvers: bedrijven die in de toekomst blijven bestaan;
uitdrijvers: bedrijven die geen opvolger hebben en/of over een aantal jaren willen stoppen;
wijkers: bedrijven die op korte termijn stoppen.

SUMMARY
The changing world surrounding swine farming wil1 have an enormous impact on the
size and structure of pig farms in the Netherlands coming years. These developments
should be considered in implementing the
Reconstruction Act. In the short term well
worked-out plans should come on the table,
on the basis of which all pig farmers can
make well-founded decisions for the future.

and other stages in the production chain will
reveal this distinction to the customer. The
Restructure Act and the draft Reconstruction
Act wil1 accelerate the decisions that have to
be made by the farms due to market and
society demands.
In 2010 a pig farm wil1 look as follows. The
farms employ two fte’s (full-time equivalent),
one of whom will operate in swine farming.
The farms are certified and are closed or are
part of a closed structure (set relations with
minimal contacts). The contact structure can
be controlled and is therefore insurable. The
farms are family farms, with often hired
labour, and are independent.
Only farms that have sufficient cash flow and
are at such a location that they can expand
the business wil1 be able to increase to two
fte’s. These farms will be certified as to animal welfare, animal health, environmental
pollution, use of feed and medicines and
working conditions. Management Information Systems (MIS) will play an important role
as a supporting tool in running the business.
By making use of computer networks, an
extensive exchange of data between veterinarians, extension workers, slaughterhouse
or accountant can take place.

The project ‘Reconstruction from the basis’ is
a joint initiative of the province of Limburg,
the LLTB (Limburg farmers’ union) and the
four Limburg councils of Venray, Helden,
Nederweert and Horst. The project has been
divided into three stages. The first stage is a
study on the consequences of the Restructure Act, developments in the society and
market, and swine farming’s expectations for
the future.
Based on data from the Central Statistical
Office (CBS), an analysis has been made of
the current size and structure of swine farming in the Netherlands as wel1 as in the
four Limburg areas. After this, studies on the
future have been done on the society and
the market in which swine farming operates,
with focus on relevant policy areas, such as
animal welfare, animal health, environmental
issues, working conditions and intrinsic product quality. The studies have been presented to and discussed with the reconstruction
groups that had especially been established. Each of the reconstruction groups had
three meetings. To conclude, a fourth meeting has taken place with the four reconstruction groups together.

Discussions with the reconstruction groups
Due to the lack of a rational basis, the reconstructions groups do not support clustering
and pig free zones. During the discussions
there was a constant search for evidente.
From the animal health point of view, argumentation to opt for these solutions could
not be found. The farmers consider measures at farm leve1 and limiting contacts more
effective in limiting the risk of disease. The
regulation ‘Hygiene instructions contagious
animal diseases’ is not considered an impediment. The pig farmers have the opinion
that firm action should be taken against colleagues who act irresponsibly as to prevention of animal disease.
Most pig farmers are of the opinion that
requirements as to welfare should be considered in certification and that the exact

Studies on the future
Pig farmers are becoming more dependent
on demands formulated by retailers (large
supermarket chains). This requires a change
from a producer-oriented (to keep costs as
low as possible) attitude to a consumer or
market-oriented one (certifying end product).
A larger segmentation of the market will
arise, where a distinction will be made on
the basis of product demands and quality.
Certification of slaughterhouses, pig farms
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application of animal welfare at the farms
should be dependent on the demands
set by the market segment for which is produced. Regulation by the government is only
acceptable if it is done at European Ievel.
In the future, working conditions will increase
in importante. Pig farmers increasingly work
with hired labour and also insurance premiums for themselves are very high. The requirements as to animal welfare that result from
the Restructure Act and the Pig Order (i.e.
minimum requirements for space per animal)
have negative consequences for the working conditions, according to the reconstruction groups.
Pig farmers also find the environment an
area for special attention. Energy use should
be optimized and introducing and developing emission-poor barns, mineral-poor feed
and alternative energy sources are seen as
positive developments. The removal of manure should be tailored to the needs of the
market, by which manure processing at farm
leve1 wil1 be further promoted.
Legislation and rules are considered badly
geared to each other. Measures as to animal
welfare and working conditions conflict with
each other, as are the animal health, welfare
and environmental measures. These three
regulations counteract one another at farm
leve1 as wel1 as at sector level. More space
for the animals leads, for example, to a higher ammonia emission; diminishing pig rights
at removal hinders farmers from making their
farms closed ones. Another bottleneck is the
tension between animal health policy, local
environmental policy and landscape plan-

ning. This shows up, for example, in establishing depots for dead animals beside
public roads.
The meat quality is considered of paramount
importante. Particularly with respect to antibiotics the sector is aware of the need for
changes.
Conclusions
The sector will operate at a larger scale and
the number of farms will decrease considerably. As a result of the 10% generic reduction per farm the financial-economie situation
will worsen. Particularly the smaller farms will
go out of business, which will have a great
impact on the location of pig farms in the
countryside.
The Reconstruction Act is related to the layout of the countryside. By interpreting and
implementing this Act, not only the interpretation of the Restructure Act, the renewed
Pig Order and the ‘Regulation on hygiene
contagious diseases’ should be taken into
account, but also autonomous developments. The reconstruction groups advise to
distinguish three target groups in reconstructing the sector: stayers, pushers and
yielders. For all groups separate plans
should be made. The reconstruction groups
strongly advise not to take half measures in
reconstructing the sector. It should be prevented that farms in areas without any future
prospects for swine farming die a slow
death. Give these farms a fair chance either
to go out of business or to start elsewhere,
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1 INLEIDING
- Fase 2: opstellen van een samenhangende gebiedsvisie. Er wordt een samenhangende gebiedsvisie ontwikkeld, waarin het
verslag van fase 1 wordt geintegreerd met
de andere functies van het platteland en
waarin het wordt afgestemd met het bestaande beleid van de overheden. Deze
gebiedsvisie is een belangrijke bouwsteen
voor het te ontwikkelen provinciale reconstructieplan.
- Fase 3: implementatiefase. Er komen projecten tot stand, gereed voor uitvoering,
die passen in de ontwikkelde gebiedsvisie. Deze projecten hebben betrekking op
de reconstructie van het buitengebied en
zij hebben een relatie met de Reconstructiewet.

In de afgelopen decennia heeft de varkenshouderij een stormachtige ontwikkeling
doorgemaakt. Voorbeelden zijn een toename van de omvang van de bedrijven en een
grotere mate van specialisatie binnen de
bedrijven. Vooral in grote delen van Zuid- en
Oost-Nederland heeft deze ontwikkeling een
aanmerkelijke bijdrage geleverd aan de toename van welvaart en werkgelegenheid.
Mede door de omvang van de epidemie van
klassieke varkenspest in Nederland in 1997
en 1998 zijn de sector en de samenleving
geconfronteerd met de kwetsbaarheid van
de sector op het gebied van diergezondheid. De varkenspestepidemie heeft naast
economische schade ook imagoverlies en
verminderde maatschappelijke acceptatie
van de varkenshouderij in de huidige vorm
in Nederland opgeleverd. Op diverse
niveaus wordt daarom nagedacht over de
toekomst van de Nederlandse varkenshouderij. Om de kwetsbaarheid van de sector te
verminderen en de maatschappelijke acceptatie te vergroten, zijn door de overheid de
Herstructureringswet en de Reconstructiewet opgesteld.

Het onderzoeksteam van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft fase 1 van het
project uitgevoerd. In dit rapport zijn de
resultaten daarvan weergegeven.
De doelstellingen van fase 1 zijn het vaststellen van de te verwachten gevolgen van
de Herstructureringswet voor varkensbedrijven en het bepalen van de te verwachten
toekomstige omvang en structuur van de
varkenshouderij. Daarnaast wordt in fase 1
gekeken naar de haalbaarheid van verschillende voorstellen van de overheid en van initiatieven vanuit de sector in relatie tot de
invulling van de Reconstructiewet.

Het project “Reconstructie vanaf de basis” is
een gezamenlijk initiatief van de provincie
Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouw
Bond (LLTB) en de vier Limburgse gemeenten Venray, Helden, Nederweert en Horst.
Het project heeft als doel de reconstructie
van de varkenshouderij mede vorm te geven
aan de hand van gegevens over de bedrijfsgrootte en bedrijfsstructuur, de contactstructuur en het bestaande beleid van rijk, provincie en gemeente. De reconstructie dient te
leiden tot een economisch sterke varkenshouderij, die in relatie tot haar omgeving harmonieus opereert. Het project “Reconstructie vanaf de basis” is onderverdeeld in drie
fasen, die elk een eigen afronding hebben:
- Fase 1: verkenning van de gevolgen van
de Herstructureringswet, de maatschappelijke ontwikkelingen, de marktontwikkelingen en de toekomstverwachtingen van
de varkenshouderij. Er wordt een document opgeleverd dat de resultaten van de
verkenningen weergeeft.

Afbakening
Ondanks de grote diversiteit in bedrijfsgrootte, bedrijfstype en mate van specialisatie
wordt er meestal gesproken over “de varkenshouderij”. Om een goed en objectief
beeld te krijgen van de toekomst van de varkenshouderij wordt in dit onderzoek onderscheid gemaakt op basis van toekomstverwachtingen; niet alle bedrijven willen of kunnen in de toekomst voortbestaan.
In dit rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die in de toekomst
blijven produceren en bedrijven die geen of
een twijfelachtige toekomst hebben. Er is
gekozen voor een onderverdeling in drie
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Opbouw van het rapport

groepen:
- bedrijven die in de toekomst blijven
bestaan (blijvers);
- bedrijven die geen opvolger hebben en/of
over een aantal jaren willen stoppen (uitdrijvers);
- bedrijven die op korte termijn stoppen
(wijkers).
In het project “Reconstructie vanaf de basis”
wordt gekeken naar de toekomst. Om hier
een duidelijk beeld over te krijgen is voornamelijk gezocht naar de mening van de blijvende ondernemers.

Het rapport is als volgt opgebouwd. In
hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode
beschreven. Hoofdstuk 3 is geheel gewijd
aan de verkenningen door het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. In hoofdstuk 4 worden
de reacties van de reconstructiegroepen op
de verkenningen uit hoofdstuk 3 weergegeven. In hoofdstuk 5, de discussie, worden
de resultaten van de verkenningen en de
reacties van de reconstructiegroepen per
thema weergegeven. De conclusies en aanbevelingen zijn verwoord in hoofdstuk 6.
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2 ONDERZOEKSMETHODE
structurering en de toekomstige ontwikkelingen. Daarom is gekozen voor een samenstelling van de reconstructiegroepen met
voornamelijk praktizerende varkenshouders.
De varkenshouders zijn geselecteerd door
de LLTB in samenwerking met de voorzitters
van de Vereniging van Varkenshouders in
de vier kringen. De varkenshouders kwamen
uit de vier gemeenten of uit omliggende
gemeenten.

Gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een analyse
gemaakt van de huidige omvang en structuur van de varkenshouderij in Nederland en
in de vier Limburgse gemeenten Venray,
Horst, Helden en Nederweert. Daarnaast is
een beeld geschetst van de omgeving,
zoals die zich de laatste jaren ontwikkeld
heeft. Deze informatie is verzameld tijdens
verschillende gesprekken met personen binnen het Praktijkonderzoek Varkenshouderij.
Ook is een schets gemaakt van het “bedrijf
van de toekomst”. Hierbij is gebruik gemaakt van deskundigheid die bij het Praktijkonderzoek Varkenshouderij aanwezig is.

Per gemeente zijn van april tot en met juli
1998 drie bijeenkomsten met de betreffende
re~onstructiegroepen gehouden. De bijeenkomsten vonden telkens plaats in het gemeentehuis van de betreffende gemeente,
waarbij de wethouder van agrarische zaken
de voorzitter van de bijeenkomst was. Alle
gemeenten hadden een bijeenkomst in dezelfde week. Tussen de verschillende bijeenkomsten zat enkele weken. Elke bijeenkomst
duurde ongeveer drie uur, waarbij halverwege de middag of avond een pauze van een
kwartier was ingelast. In sommige bijeenkomsten werd de pauze overgeslagen omdat de tijd nodig was voor de discussie. De
uitkomsten van de discussie werden meegenomen in de voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst. Ter afsluiting heeft nog
een vierde plenaire bijeenkomst plaatsgevonden met de vier reconstructiegroepen
samen.

Vervolgens zijn er toekomstverkenningen
gemaakt van de samenleving en de markt
waarin het varkensbedrijf opereert, met extra
aandacht voor relevante beleidsterreinen als
dierenwelzijn, diergezondheid, milieu, arbeidsomstandigheden en intrinsieke produ~tkwaliteit. In de analyse is gebruik gemaakt van literatuur en van deskundigheid
binnen en buiten het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Relevante economische kengetallen en gegevens zijn ge’inventariseerd
en geanalyseerd ter onderbouwing van de
toekomstverkenningen.
De toekomstverkenningen zijn vervolgens
voorgelegd aan en bediscussieerd met de
reconstructiegroepen die speciaal voor dit
project in de vier gemeenten zijn opgericht.
De samenstelling van de reconstructiegroepen was als volgt: een wethouder (voorzitter), tien varkenshouders, een dierenarts, de
gebiedscoördinator van de provincie Limburg, een afgevaardigde van de LLTB-SEV,
een gemeentefunctionaris en het onderzoeksteam van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. De deelnemende varkenshouders hadden bedrijven die verschilden in
specialisatie en in omvang. Het waren allen
ondernemers die hun bedrijf wensten voort
te zetten.
Uit deze fase van het project moest duidelijk
worden welke aanpassingen in de bedrijfsvoering en verschuivingen in de varkenshouderijstru~tuur het gevolg zijn van de her-

In de eerste bijeenkomst werd het doel van
het totale project en van fase 1 nader toegelicht. Het onderzoeksteam schetste een
beeld van de huidige varkenshouderijstructuur in Nederland en in de gemeenten
Venray, Horst, Helden en Nederweert. De
mogelijke gevolgen van de Herstructureringswet kwamen hierbij aan de orde. Ingegaan werd op een aantal aspecten die een
rol spelen bij de afweging van een ondernemer om wel of niet door te gaan met het varkensbedrijf.
De veranderende wereld rondom het varkensbedrijf met betrekking tot samenleving
en markt werd toegelicht en met de reconstructiegroep bediscussieerd. Aan het einde
van de eerste bijeenkomst kregen de deel-
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nemende varkenshouders de opdracht na te
denken over de toekomst van hun eigen
bedrijf, waarbij ze vijf thema’s aangereikt kregen, te weten diergezondheid, dierenwelzijn,
arbeidsomstandigheden, milieu en intrinsieke productkwaliteit.

nomische positie van de varkensbedrijven en
de verwachtingen voor de toekomst.
Vervolgens werden de doelstellingen van de
Rijksuitgangspuntennota (voorloper van de
Reconstructiewet) besproken. De derde bijeenkomst werd afgesloten met een discussie
over de invulling van de Reconstructiewet.

In de tweede bijeenkomst bracht elke deelnemende varkenshouder per thema zijn/
haar ideeën over mogelijke aanpassingen of
veranderingen op zijn/haar bedrijf naar
voren. Hieruit werd per thema een overzicht
van aanpassingen/veranderingen opgesteld,
met daarnaast de visie van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Over een aantal
aspecten bestond verschil van mening tussen de deelnemers onderling enlof het Praktijkonderzoek. Het eindresultaat van de
tweede bijeenkomst was een overzicht van
alle zaken waarover overeenstemming en
verschil van mening bestond.

De vierde, plenaire bijeenkomst is georganiseerd om met alle reconstructiegroepen de
resultaten te bespreken, met als doel consensus te bereiken. Aan de hand van een
vijftigtal stellingen werd door middel van
stemmen de mening van de deelnemers
gevraagd (bijlage 1). De stemming was anoniem; van de deelnemer is wel de woonplaats genoteerd. Tijdens de pauze werden
de stemmen geteld, waarna deze gepresenteerd werden. Stellingen waar minder dan
70% van de deelnemers mee instemde werden besproken in de discussie die op de
presentatie volgde. Stellingen die, hetzij
direct, hetzij na de discussie de goedkeuring hadden van meer dan 70% van de
deelnemers, zijn opgenomen in het rapport.

In de derde bijeenkomst werd het “bedrijf van
de toekomst” besproken. Het onderzoeksteam ging in op de huidige financiële en eco-
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3

VERKENNINGEN DOOR HET PRAKTIJKONDERZOEK
VARKENSHOUDERIJ

.
31

Wetgeving

niet gebruikt zijn (latente rechten) worden
geschrapt, hetgeen voor een aantal bedrijven tot een extra korting leidt. Voor een aantal specifieke knelgevallen komt er een knelgevallenregeling (AMvB hardheidsgevallen
herstructurering varkenshouderij).

De omgeving van het varkensbedrijf zorgt
voor grote veranderingen op de bedrijven.
Er zijn steeds meer regels die het varkensbedrijf beperkingen opleggen: regels met
betrekking tot de ammoniakemissie en
ammoniakdepositie, het mineralengebruik,
dierenwelzijn, hokoppervlak, stankcirkels,
diergezondheid et cetera. Voorbeelden van
deze regels zijn het Ammoniak Reductie
Plan (ARP), de Stankrichtlijn en Identificatie
en Registratie (I&R).
De emoties rondom de varkenspestepidemie in 1997 en 1998 hebben geleid tot een
groot maatschappelijk draagvlak voor radicale veranderingen. Het imago van de sector is verslechterd en voor de politiek is de
tijd nu rijp voor vergaande maatregelen.
Enkele van die maatregelen zijn de Herstructureringswet, het gewijzigde Varkensbesluit
en de concept-Reconstructiewet.

De generieke korting op varkensrechten zal
op korte termijn rendementseffecten hebben. De mate waarin individuele bedrijven
getroffen worden verschilt van bedrijf tot
bedrijf en is afhankelijk van de mate van
specialisatie in de varkenshouderij. De
mogelijkheid voor de bedrijven om te herstellen, onder andere door het aankopen
van varkensrechten, hangt sterk af van de
rentabiliteit en schuldpositie van het bedrijf.
Bij het aankopen van gekorte rechten vindt
er afroming plaats van van derden aangekochte rechten, en wel 40% in 1998 en 60%
in 1999. Afhankelijk van de hoeveelheid
rechten die voor 2000 via afroming of opgekochte productierechten van de markt is verdwenen, volgt er een tweede generieke korting van maximaal 15%. Bedrijven die het
zogenaamde “voerspoor” volgen worden
5% minder gekort. Deze bedrijven moeten
aan strenge eisen voldoen.

3.1.1 De H~rstructureringswet
De Herstructureringswet van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV) is in december 1997 door de Tweede
Kamer vastgesteld. Op 7 april 1998 werd de
wet ook in de Eerste Kamer aangenomen.
De wet is op 1 september 1998 in werking
getreden. De meest ingrijpende bepalingen
in de wet zijn het vaststellen en vervolgens
korten van het aantal varkensrechten per
individueel bedrijf.
Het aantal werkelijk gehouden varkens in
1995 (of 1996) wordt als referentie gehanteerd voor het vaststellen van de hoeveelheid varkensrechten dat een bedrijf krijgt
toegewezen. Deze toegewezen varkensrechten worden op 1 september 1998 met
10% generiek gekort. Voor de zogenaamde
“voorloperbedrijven” geldt een lagere korting
van 5% (Groen Label-stal op 9 juli 1997,
scharrelvarkenshouderij, groepshuisvesting
zeugen). De varkensrechten van biologische
varkenshouderijen en van varkensbedrijven
met grondgebonden productie worden niet
gekort. Varkensre~hten die in 1995 of 1996

3.1.2 Het gewijzigde Varkensbesluit
In het nieuwe Varkensbesluit worden verscherpte eisen gesteld aan het welzijn van
varkens. De belangrijkste eisen zijn een vergroting van het hokoppervlak voor biggen
en vleesvarkens en groepshuisvesting voor
guste en dragende zeugen. Alle bedrijven
moeten uiterlijk in 2008 aan het nieuwe
besluit voldoen. Als er uitbreiding van het
aantal dieren plaatsvindt, dan dienen alle
stallen echter direct aan de hoogste eisen te
voldoen. Een uitzondering hierop geldt voor
het opvullen van gekorte varkensrechten in
1998 of 1999.
Het effect van deze maatregelen op de
technische resultaten is nog niet duidelijk.
De aanpassingen in de stallen leiden tot
investeringen, waardoor een Iastenverzwaring ontstaat.
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3.1.3 De concept-Reconstructiewet
De precieze invulling van de Reconstructiewet bepaalt de uitwerking van alle voorgestelde maatregelen voor de varkenssector
op de (midden)lange termijn en moet een
kader vormen voor het aanpassen van de
ruimtelijke structuur van de varkenshouderij.
In de Rijksuitgangspuntennota (RUN) worden de uitgangspunten voor het opstellen
van de Reconstructiewet verder uitgewerkt.
Hierin wordt vermeld, dat bij de reconstructie de volgende doelstellingen nagestreefd
dienen te worden:
- het verbeteren van de ruimtelijke structuur
van de varkenshouderij, ter vermindering
van veterinaire risico’s;
- het verbeteren, versterken en verbreden
van de economische structuur, waaronder
de agrarische structuur, van de concentratiegebieden als geheel;
- het verbeteren van de kwaliteit van het
milieu;
- het verbeteren van de kwaliteit van natuur
en landschap.

Het verbeteren, versterken en verbreden
de economische structuur, waaronder de
agrarische structuur, van de concentratiegebieden als geheel
De doelstelling verbetering, versterking en
verbreding van de economische structuren
van de concentratiegebieden, is in de RUN
niet nader uitgewerkt. Als reden wordt aangegeven dat de overige doelstellingen voldoende impulsen zullen geven. Daarnaast
wordt de verantwoordelijkheid aan de regio’s
overgelaten, omdat zij daartoe het beste in
staat zouden zijn.

Het verbeteren van de milieukwaliteit
Naast geurhinder, ammoniakemissie en
ammoniakdepositie spelen er in de reconstructiegebieden ook nog andere problemen. Zo is er sprake van fosfaatverzadiging
en nitraatuitspoeling. Ook verdroging van de
hogere zandgronden is een probleem dat in
de betrokken gebieden speelt. De gebieden
waar deze problematiek zich afspeelt, worden in dit rapport aangeduid met de term
“waardevolle en kwetsbare gebieden”.
Het reconstructieplan geeft aan welke maatregelen er op welke plaats worden genomen
ten behoeve van het veiligstellen van de
functies van de “waardevolle en kwetsbare
gebieden”. Deze maatregelen zijn gericht
op:
- een reductie van het doorslagprobleem
van fosfaat;
- vermindering van de nitraatuitspoeling op
de droge zandgronden;
- herstel van hydrologische systemen en
opheffing van de verdroging van bestaande en te ontwikkelen bos- en natuurgebieden;
- het stimuleren van de omschakeling, de
verbreding en de extensivering van de
landbouw ten behoeve van de ontwikkeling van duurzame en schone agrarische
productiesystemen;
- het voorkomen van ongezuiverde lozingen
in kwetsbare oppervlaktewateren veroorzaakt door overstort van de riolering;
- het opheffen van ongezuiverde lozingen in
niet gerioleerde situaties buiten de bebouwde kom door de aanleg van een collectief zuiveringssysteem of door aansluiting op de gemeentelijke riolering;

Het verbeteren van de ruimtelijke structuur
van de varkenshouderij ter vermindering van
veterinaire risico 3
Met de Reconstructiewet wil de rijksoverheid
de veterinaire risico’s in de concentratiegebieden beperken door invoering van clusters
en varkensvrije zones. In een varkensvrije
zone is vestiging en uitbreiding van varkenshouderijen niet toegestaan. Geprobeerd
wordt om corridors zoveel mogelijk te laten
samenvallen met de ecologische hoofdstructuur (EHS). Onder EHS wordt verstaan
het samenstel van de bos- en natuurgebieden en de concreet begrensde natuurontwikkelings- en reservaatgebieden en verbindingszone, zoals opgenomen in het rapport
~~Natuurverkenning 97” (Ministerie van LNV;
vastgesteld door de Tweede Kamer). Indien
hiervan moet worden afgeweken heeft het
de voorkeur de corridors aan te sluiten bij
waardevolle en kwetsbare gebieden, infrastructuur van wegen, spoorwegen en waterlopen en bestaande en toekomstige stedelijke bebouwing. De kosten die samenhangen
met de uitbraak van besmettelijke dierziekten in varkensdichte gebieden moeten door
deze clustering worden verminderd.
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- het opheffen van de aanwezige bodemverontreiniging, voorzover die door activiteiten op of in die bodem wordt veroorzaakt.

3.2

Analyse van de maatschappij en de
markt

Sinds het begin van de jaren ‘90 stelt de
maatschappij in toenemende mate eisen
aan vleesproducten voor wat betreft de productie-omstandigheden en de productgaranties. Deze eisen bepalen meer en meer
de wijze waarop de varkenshouder zijn
bedrijfsvoering uitoefent met betrekking tot
diergezondheid en dierenwelzijn. Hele houderijsystemen moeten worden aangepast
om aan de veranderende eisen van de
markt te kunnen voldoen.
Naast alle maatregelen vanuit de overheid
moet een varkenshouder rekening houden
met een sterk veranderende markt. Retailers
(grote supermarktketens) worden steeds
groter en krijgen steeds meer macht. Ze
stellen eisen aan leveranciers, zodat ze zich
kunnen onderscheiden van de concurrent.
De omzet van de retailers (tabel 1) is veel
groter dan de nationale omzet in de varkenshouderij. De totale omzet van de kleinste retailer in het rijtje is nog altijd 1233 miljard dollar, terwijl de totale productie van de
varkenshouderij in Nederland 7,3 miljard gulden (ongeveer 4,3 miljard dollar) bedraagt.

Het verbeteren van de kwaliteit van natuur
en landschap
Natuur en landschap worden steeds belangrijker in de belevingswereld van de maatschappij. Doordat het buitengebied steeds
voller wordt, neemt ook de discussie toe
over de indeling van het buitengebied in
infrastructuur, natuur, landschap, recreatie,
agrarische bestemming et cetera. In het rapport “Natuurverkenning 97” (Ministerie van
LNV) wordt geconstateerd dat “voor de
natuur in met name zandgebieden (onder
andere Zuid-Nederland) de milieukwaliteit,
met name de depositie van ammoniak, ook
bij realisatie van het bestaande mestbeleid
onvoldoende blijft om de milieudoelen te
realiseren”. In de Reconstructiewet wordt
daarom een beleidsintensivering doorgevoerd om de gestelde natuurdoelen te kunnen halen.
In de RUN wordt gesteld dat er in het reconstructieplan maatregelen zijn opgenomen ter
stimulering van bedrijfsbeëindiging of ter stimulering van verplaatsing van intensieve
veehouderijen gelegen in of nabij de begrensde EHS. Daarnaast bevat het reconstructieplan een programma van maatregelen voor herstel en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het landschap, met inbegrip van cultuurhistorie en aardkunde.

Retailers maken steeds vaker lange-termijnafspraken met slachterijen. Er worden leveringsvoorwaarden opgesteld en de slachterijen mogen alleen vleesproducten leveren,
als deze aan alle gestelde voorwaarden voldoen. In een dergelijk protocol met voor-

Tabel 1: Top negen van Europese retailketens (Bron: Financial Times, 1996)
Bedrijf
Metro (Duitsland)
Carrefour (Frankrijk)
Promodès (Frankrijk)
Karstadt (Duitsland)
J. Sainsburry (Verenigd Koninkrijk)
Ahold (Nederland)
Tesco (Verenigd Koninkrijk)
P’Printemps (Frankrijk)
Casino (Frankrijk)

Omzet
(miljard dollar)

Winst
(miljoen dollar)

31,19
27,82
-lg,24
17,51
17,15
16,86
15,25
14,97
12,33

235,72
680,17
192,74
123,Ol
808,61
238,27
573,80
290,46
121,67
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voor de vleesproducten door de contractpartners vastgelegd. Een varkenshouder die
voor een hoger segment produceert, moet
aan meer eisen voldoen en zal in principe
per kilo vlees een hogere prijs ontvangen
dan een varkenshouder die niet aan het
contract deelneemt. Omdat zaken als de
leefomstandigheden van de varkens bij de
vermarkting een belangrijke rol spelen, vereist segmentatie van de varkenshouders
een omslag van producentgericht denken
(zo laag mogelijke kostprijs) naar consument- of marktgericht denken (garanties en
waarborging van eindproduct).

waarden kunnen eisen gesteld worden aan
dierenwelzijn (hokoppervlak, vloersubstraat,
huisvestingsmethoden et cetera), diergezondheid (invoeren van dierveiligheidsindex,
gezondheidsplanners et cetera) en intrinsieke productkwaliteit (geen residuen van antibiotica en hormonen et cetera). Door deze
afspraken zal de varkenshouderij een toenemende invloed van de retailer voelen en zal
zij meer afhankelijk worden van door de
retailer geformuleerde eisen.
Als reactie op de lange-termijnafspraken
met de retailers sluiten slachterijen langlopende contracten (1 - 2 jaar) met varkenshouders af. Ondernemers die in staat zijn
aan alle eisen te voldoen, kunnen op basis
van een contract met prijsafspraken gaan
leveren. Om de waarde van de contracten te
waarborgen, zullen slachterijen en varkenshouders in de toekomst gecertificeerd moeten zijn.

3.3

Analyse van de huidige omvang en
structuur van de sector varkenshouderij en een doorkijk naar de toekomst

Nederland raakt voller en voller. In tabel 2 is
een overzicht van de ruimtedruk en het
energieverbruik in 1990 - 1992 weergegeven; deze zijn de jaren erna alleen nog maar
toegenomen. Een gevolg hiervan is dat er
steeds vaker een discussie op gang komt
over de invulling van de nog te besteden
ruimte. Er moeten keuzes gemaakt worden
tussen het agrarische bedrijf, natuur en
landschap, huizenbouw, bedrijventerreinen,
aanleg infrastructuur et cetera.

Als gevolg van eisen vanuit de maatschappij
en de markt zijn de productiekosten van
Nederlands varkensvlees hoog in vergelijking met de productiekosten elders in
Europa. Om de kapitaalintensieve varkenshouderij in Nederland toch concurrerend te
laten zijn, is het noodzakelijk dat er segmentatie van de vleesmarkt tot stand komt, bijvoorbeeld in deelmarkten voor bacon, retailers/vers vlees en industrie. Door segmentatie kan er immers een betere verwaarding
van vleesproducten plaatsvinden.
Het leveren op contract stimuleert de marktsegmentatie en kan daardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij verbeteren. Per marktsegment worden
de productie-eisen en de kwaliteitseisen

Door de herstructurering, de aanpassingen
op het gebied van welzijn en gezondheid
van dieren en de op handen zijnde reconstructie van het buitengebied, wordt een
deel van de ondernemers eerder geconfronteerd met het niet meer levensvatbaar zijn
van hun bedrijf dan verwacht. Het is mogelijk dat men in de toekomst minder alterna-

Tabel 2: Ruimtedruk en energieverbruik in Nederland (1990 - 1992) (Bron: OESO)

Bevolkingsdichtheid (inwoners/kmz)
Runderen en varkens (stuks/km*)
Wagenpark (voertuigen/km*)
Lengte wegennet (km/km2)
Bos (% van landoppervlak)
BNP (miljoen $/km*)
Energieverbruik (per eenheid BNP)

Nederland

OESO - Europa

407
549
182
3f5
979
67
0’26
1

98
52
40
33’4 08
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114
0,19

tieven heeft dan wanneer men op dit
moment een gerichte afweging op basis van
argumenten zou kunnen maken. Om in dit
proces inzicht te krijgen gaat dit hoofdstuk
eerst in op de huidige structuur van de varkenshouderij in Nederland en in vier varkenshouderijkernen in Limburg. Daarna worden
handvatten aangereikt voor financiële en
economische afwegingen. Vervolgens worden de gevolgen van de veranderingen uit
de vorige hoofdstukken voor de bedrijven en
de sector weergegeven.

tabel 3a en 3b.
In tabel 3a valt voor Nederland het grote
aantal kleine bedrijven op (61%) terwijl dit in
de vier gemeenten gemiddeld maar 28% is
(tabel 3b). De bedrijven in de vier gemeenten hebben een grotere omvang in Volwaardige Arbeidskracht (VAK) binnen de
verschillende bedrijfsgrootten dan gemiddeld in Nederland. Het percentage van
mensen ouder dan 55 jaar is bij de grote
bedrijven in Nederland (25%) beduidend
lager dan bij de grote bedrijven in de vier
Limburgse gemeenten (34%). In de vier
Limburgse gemeenten is een groter deel
van het inkomen afkomstig uit varkens dan
gemiddeld in Nederland (respectievelijk
54% en 35%).

3.3.1 De huidige structuur van de
varkenshouderij
In Nederland zijn ongeveer 21.000 varkenshouderijbedrijven (CBS, 1996). De structuurkenmerken van bedrijven in Nederland en in
de vier Limburgse gemeenten Venray, Horst,
Helden en Nederweert, zijn weergegeven in

In bijlage 2a en bijlage 2b worden overzichten van de aantallen varkensbedrijven in

Tabel 3a: Structuurkenmerken van de varkenshouderij in Nederland (Bron: CBS-meitelling, 1996)
Aantal
bedrijven

Procentuele
verdeling

Omvang
in VAK

Leeftijd
(% > 55 jaar)

Inkomen uit
varkens (%)

Klein*
Middelgroot
Groot

12.844
5.908
2.140

61%
28%
10%

08 9
13 9
22 1

45
31
25

18
56
76

Totaal

20.892

100%

35

* klein: minder dan 100 zeugen en/of minder dan 500 vleesvarkens; middelgroot: 100 tot 200 zeugen
en/of 500 tot 2.500 vleesvarkens; groot: meer dan 200 zeugen en/of meer dan 2.500 vleesvarkens

Tabel 3b: Structuurkenmerken van de varkenshouderij in de gemeenten Venray, Horst, Heiden
en Nederweert (Bron: CBS-meitelling, 1997)
Aantal
bedrijven

Procentuele
verdeling

Klein*
Middelgroot
Groot

193
287
200

28%
42%
29%

Totaal

680

100%

Omvang
in VAK

Leeftijd
(% > 55 jaar)

Inkomen uit
varkens (%)

09 !
14
2:6

46
33
34

23
57
78

*

54

* klein: minder dan 100 zeugen en/of minder dan 500 vleesvarkens; middelgroot: 100 tot 200 zeugen
en/of 500 tot 2.500 vleesvarkens; groot: meer dan 200 zeugen en/of meer dan 2.500 vleesvarkens
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Nederland, in 15 gemeenten in Limburg ten
westen van de Maas (wordt verder Limburg
genoemd) en in Venray, Horst, Helden en
Nederweert weergegeven. Om de structuur
van de sector in kaart te brengen zijn de
bedrijven onderverdeeld naar grootte en
naar mate van specialisatie. Hoe dit is
gebeurd, staat beschreven in bijlage 3.
Uit bijlage 2b blijkt dat er een verschuiving
in grootte van de bedrijven optreedt naarmate men meer naar een varkensdicht gebied
gaat. In Nederland is ruim 60% van de bedrijven klein, terwijl in Limburg het percentage rond de 30% ligt. In Venray heeft de
groei in bedrijfsomvang het meeste doorgezet; hier is slechts 22% van de bedrijven
klein en 35% van de bedrijven groot. Landelijk is het percentage grote bedrijven lO%,
in heel Limburg is dit 26%.
In Nederland is het aantal zeugenbedrijven
redelijk verdeeld over de verschillende bedrijfsgrootteklassen. Opvallend is dat het
percentage grote bedrijven met 26% het
kleinst is. In Limburg en in de vier varkenshouderijkernen bestaat een veel groter verschil tussen de bedrijfsgrootteklassen. Er
zijn relatief weinig kleine zeugenbedrijven
(5 - 14%) en veel grote bedrijven (41 - 86%).
Bij de vleesvarkensbedrijven valt in Nederland het relatief grote percentage kleine bedrijven op (77%) ten opzichte van het percentage grote bedrijven (1%). In Limburg en
de vier gemeenten varieert bij de vleesvarkensbedrijven de verdeling in grootteklassen
van 42 - 51% voor de kleine bedrijven tot
4 - 8% voor de grote bedrijven.
Ook de verdeling van (half)gesloten bedrijven laat eenzelfde beeld zien: in Nederland
wordt 61% aangemerkt als klein bedrijf en
10% als groot bedrijf. In Limburg en de vier
Limburgse gemeenten vormen de middelgrote bedrijven met 29 - 43% de grootste
categorie. Het aantal kleine bedrijven varieert van 22 - 33%, het aantal grote bedrijven van 24 - 35%.

drijf doorgaat. Bij het maken van een keuze
speelt een aantal individuele omstandigheden een rol. De belangrijkste zijn leeftijd en
gezondheid, bedrijfsopvolging, managementkwaliteiten, financieel-Economische
positie en locatie van het bedrijf. Leeftijd,
gezondheid en bedrijfsopvolging zeggen
iets over het willen doorgaan, de overige
omstandigheden geven een indicatie over
het kunnen doorgaan.
Leeftijd en gezondheid zullen vooral een rol
spelen op bedrijven waar geen bedrijfsopvolger aanwezig is. Bedrijven met een bedrijfsopvolger zullen overwegen hoe hun
bedrijf er in de toekomst uit dient te zien.
Bedrijven met een slechte financieel-economisch positie of met een te geringe omvang
zonder uitbreidingsmogelijkheden zullen ook
alles goed op een rij zetten om te kijken hoe
hun toekomst het beste kan worden ingevuld. Een bedrijf kan er financieel-economisch goed voor staan, maar bij te weinig
managementkwaliteiten krijgt een dergelijk
bedrijf het in de toekomst moeilijk.
De laatste jaren is de locatie waar het bedrijf
gevestigd is een doorslaggevende factor
geworden voor de toekomstmogelijkheden
van het bedrijf. Er worden steeds meer beperkingen opgelegd aan bedrijven die in de
buurt van de bebouwde kom, van burgerwoningen in het buitengebied of van de ecologische hoofdstructuur (EHS) liggen. In het
ARP heeft men een indeling gemaakt in A-,
B- en C-gebieden. De bedrijven in de Agebieden zijn (‘op slot gegaan”, wat wil zeggen dat uitbreiding van deze bedrijven niet
meer is toegestaan.
Bedrijven, die hun eigen individuele omstandigheden goed in beeld hebben gebracht,
zullen een keuze maken waarbij de volgende alternatieven mogelijk zijn:
- doorgroeien naar een groter bedrijf met
een omvang van twee VAK, waarvan minimaal één VAK in de varkenshouderij;
- nog een aantal jaren op de huidige wijze
doorgaan en op termijn stoppen;
- het bedrijf c.q. de varkenshouderijtak
direct afbouwen en stoppen;
- omschakelen naar de alternatieve varkenshouderij zoals de scharrel- of biologische varkenshouderij.

3.3.2 Factoren op bedrijfsniveau die van
invloed zijn op de ontwikkeling van de
structuur van de sector
Individuele omstandigheden
Elke ondernemer stelt zich de vraag of en zo
ja hoe hij in de toekomst met het varkensbe-
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varkensplaatsen in plaats van in zeugenplaatsen. Het gesloten maken van het bedrijf
heeft als voordeel dat gesloten bedrijven
korting krijgen op de varkensheffing, omdat
ze geen aan- of afvoer van biggen hebben.
Daartegenover staan de hogere investeringen voor een vleesvarkensplaats in vergelijking met de investeringen voor een zeugenplaats.
In tabel 4 is een overzicht gegeven van de
investeringen per VAK, het arbeidsinkomen
in guldens per jaar per kilo fosfaat en het
arbeidsinkomen in guldens per jaar per kilo
ammoniak. Uit deze tabel blijkt dat het bij de
gehanteerde prijzen aantrekkelijker is om in
zeugen te investeren dan in vleesvarkens.
Berekeningen als in tabel 4 vormen evenals
de berekeningen van de schaalvoordelen
een handvat voor het nemen van beslissingen over het gesloten maken van het bedrijf,
danwel het doorgroeien als gespecialiseerd
zeugen bedrijf.

Financiële en economische afwegingen
Veel ondernemers willen de gekorte varkensrechten opvullen om zo hun uitgangspositie in 2000 veilig te stellen. Naast economische aspecten spelen ook fiscale overwegingen en individuele omstandigheden een
rol bij de afweging om de korting ongedaan
te maken. Het is op dit moment moeilijk in te
schatten of bedrijven met varkens als hoofdtak, of juist bedrijven met varkens als neventak de korting zo snel mogelijk ongedaan
willen maken. Indien er veel maatregelen,
met name op het gebied van hygiëne, verplicht worden, is het duidelijk dat de kleinere
varkensbedrijven moeilijker in staat zullen
zijn hierop in te spelen dan de grotere
bedrijven. Om deze reden zullen de kleinere
bedrijven vermoedelijk besluiten het varkensdeel van het bedrijf te beëindigen.
Uit een eerdere studie naar de toekomstperspectieven van bedrijven met varkens is
naar voren gekomen dat doorgroeien naar
twee VAK het varkensbedrijf het meeste perspectief biedt. Vanuit economisch oogpunt
spelen de schaalvoordelen een doorslaggevende rol. De kostprijs van een kilo vlees
daalt een kwartje als een vleesvarkensbedrijf
van 0,25 naar 2 VAK groeit. In de zeugenhouderij is de invloed ook noemenswaardig:
de kostprijs daalt met vier gulden per big als
een zeugenbedrijf van 0,25 naar 2 VAK
groeit. In bijlage 4 worden de investeringskosten per zeugen- en vleesvarkensplaats
voor verschillende bedrijfsvarianten weergegeven.
Zeugenhouders stellen zich regelmatig de
vraag of het zinvol is om het bedrijf gesloten
te maken. Men zal dan investeren in vleesTabel 4: Vermogensbehoe~e

3.3.3 Verkenning van de toekomstige
structuur van de sector
Ondernemers die een kleiner varkensbedrijf
als neventak hebben hebben de laatste
jaren meestal weinig geinvesteerd in de
vaak oude stallen. Voor deze ondernemers
hangt het van de financiële en economische
positie af of ze met de varkenstak door zullen gaan. De verwachting is dat een groot
deel van deze bedrijven ervoor kiest om op
kortere termijn de varkenshouderijtak te
beëindigen.
Bedrijven die de laatste jaren wel een aantal
aanpassingen hebben doorgevoerd, hoeven
nu minder te investeren. Voor deze bedrijven
geldt echter wel dat ze vaak volledig in de

en arbeidsinkomen naar bedrijf
Zeug

Investering per VAK’ (miljoen guldens)
Arbeidsinkomen (guldens/jaar)
- per kilo fosfaat*
- per kilo ammoniak*
1
2

Vleesvarken

12
9

26

14,4
39,9

58
15’9
7

exclusief dieren en rechten
fosfaat en ammoniak zijn uitgedrukt in forfaitaire hoeveelheden
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3.4

varkenshouderij gespecialiseerd zijn, en dus
ook financieel voornamelijk afhankelijk zijn
van de varkens. Mede door de varkenspest
en de lage prijzen van de laatste maanden
is bij deze bedrijven de financiële ruimte
kleiner geworden. De individuele situatie is
bepalend voor het wel of niet doorgaan in
de toekomst.
Uit een eerdere studie naar de toekomstperspectieven van bedrijven met varkens blijkt
dat voornamelijk de kleine en middelgrote
bedrijven er financieel niet erg goed voorstaan Toch zijn er in beide groepen een
aantal bedrijven die genoeg financiële middelen hebben om nu in één keer door te
groeien naar twee VAK. Landelijk gezien kan
5% van de kleine bedrijven en 21% van de
middelgrote bedrijven dat.

Economische kenmerken van het
toekomstige primaire bedrijf

Alle veranderingen die in dit rapport zijn
genoemd met betrekking tot samenleving,
markt, individuele bedrijven en economie
roepen de vraag op wat de economische
kenmerken van het toekomstige primaire
bedrijf zullen zijn. Volgens onderzoek naar
de toekomstperspectieven van bedrijven
met varkens ziet het “bedrijf van de toekomst” er in 2010 als volgt uit:
- omvang van twee VAK;
- minimaal één VAK in de varkenshouderij;
- het bedrijf is gecertificeerd;
- het bedrijf is gesloten of maakt deel uit
van een gesloten structuur (vaste relaties
met minimale contacten);
- er is sprake van een controleerbare en
dus verzekerbare contactstructuur;
- het bedrijf heeft een zelfstandige ondernemersvorm;
- het bedrijf is familiebedrijf, met vaak
personeel in loondienst (mogelijk eigen
familie).

Er is een schatting gemaakt van de omvang
van de Nederlandse varkenshouderij in
2010 (tabel 5). Hierin is duidelijk te zien dat
vooral het aantal kleine bedrijven enorm zal
dalen. Van de middelgrote bedrijven zullen
er rond de 2.000 bedrijven stoppen en zullen er 1.000 overgaan naar de categorie
grote bedrijven. Voor een beperkt aantal
bedrijven is er toekomst in de scharrel- of
biologische varkenshouderij.

Op dit moment komt twee VAK overeen met
4.000 vleesvarkens of met 320 zeugen. Deze
getallen zijn rekenfactoren De precieze omvang van de individuele bedrijven is onder
andere afhankelijk van de managementkwaliteiten, het bedrijfstype en de mate van automatisering. Bedrijven kunnen gemengd,
gesloten en gespecialiseerd zijn. Op gemengde bedrijven heeft de varkenstak een
omvang van ten minste één VAK. Vaak is er
de combinatie van één VAK melkveehouderij
of akkerbouw met één VAK vleesvarkens.
Indien bedrijven veel groter worden dan

Tabel 5 laat zien dat de hele sector grootschaliger wordt, terwijl het aantal bedrijven
verder afneemt. Dit heeft een grote invloed
op de situering van varkensbedrijven in het
buitengebied. De sector zelf heeft hier een
aantal goed beargumenteerde ideeën over.
Deze ideeën worden weergegeven in hoofdstuk 4, in de reacties van de reconstructiegroepen op deze toekomstverkenningen.

Tabel 5: Schatting van de toekomstige omvang van de varkenshouderij in Nederland
_ _
Klein
Middelgroot
Groot

1996

2010

stoppen

2 VAK

doorgaan

alternatief

13.000
6.000
2.000

3.000
3.000
3.000

10.000
2.000
100

2.500
2.750
250

500

1.250
1.750

Totaal

21 .ooo

9.000

12.100

3.000

5.500

500
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twee VAK ontstaat al snel het beeld van een
industrie. Dit is zeker in een klein land als
Nederland niet goed voor het imago.
Mammoetbedrijven zullen wel steeds meer
voorkomen in de extensieve landen in het
Oostblok of Zuid-Europa. In Nederland blijft
het zelfstandig gezinsbedrijf met één of
meer arbeidskrachten in loondienst de
boventoon voeren.
Een omvang van twee VAK is in verschillende opzichten voordelig. Naast schaalvoordelen heeft een tweemansbedrijf het voordeel
dat er verdeling van de arbeid en specialisatie in bepaalde werkzaamheden kan plaatsvinden. Een ander voordeel is dat een
bedrijf met een omvang van twee VAK de
bedrijfsopvolging meer kans van slagen
geeft.

sectorniveau van toepassing zijn. Soms zijn
aanbevelingen sectoroverstijgend. Een compleet overzicht van alle aspecten van “het
bedrijf van de toekomst”, inclusief alle opmerkingen van de reconstructiegroepen,
wordt gegeven in bijlage 5.
3.5.1 Algemene aspecten van het bedrijf
van de toekomst
Bedrijven zin gecertificeerd
Door middel van een certificeringssysteem
zal de productie van de varkenshouderij
gewaarborgd zijn. Te certificeren zaken zullen onder andere zijn: de wijze waarop varkens worden gehouden (dierenwelzijn, diergezondheid), de wijze waarop rekening
wordt gehouden met het milieu, het gebruik
van medicijnen’ de kwaliteit van het gebruikte voer (samenstelling en additieven) en
arbeidsomstandigheden. Het verplicht regelmatig bijscholen van ondernemer en personeel zal deel uitmaken van het certificeringssysteem.
Een gecertificeerd bedrijf zal op gezette tijden worden gecontroleerd. Ook zal het
bedrijf verantwoording afleggen door middel
van een door de accountant gefiatteerd
document. Het certificeringssysteem zal
worden beheerd door een instantie waarin
verschillende belanghebbende partijen van
zowel binnen als buiten de sector (bijvoorbeeld milieu-organisatie, overheid, retailers,
slachterijen, voerfabrieken et cetera) zitting
zullen hebben.

De kostprijs blijft ook in de toekomst erg
belangrijk, maar is niet langer de alles bepalende factor. Het voldoen aan de eisen van
de retailer om zo voor een specifiek segment (en dus een hogere prijs) te produceren zal een belangrijke drijfveer worden.
3.5

Beschrijving van het bedrijf van de
toekomst

Door alle veranderingen in de markt en
samenleving, ziet “het bedrijf van de toekomst” er voor veel varkenshouders anders
uit dan ze een aantal jaren geleden hadden
verwacht. Het bedrijf van de toekomst is een
dynamisch geheel en is voortdurend aan
veranderingen onderhevig. Onder “toekomst” wordt in dit rapport verstaan: over
vijf tot tien jaar.
Aan de hand van vijf thema’s wordt een
overzicht gegeven van het bedrijf van de
toekomst zoals het Praktijkonderzoek Varkenshouderij (PV) dat ziet. De vijf thema’s
zijn: diergezondheid, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden, milieu en intrinsieke productkwaliteit. Voordat de afzonderlijke thema’s behandeld worden, wordt in de paragraaf “algemeen” een aantal aspecten van
het toekomstige primaire bedrijf weergegeven die niet specifiek tot één van de thema’s
behoren.
Bij enkele thema’s is onderscheid gemaakt
tussen aanbevelingen die op bedrijfsniveau
van toepassing zijn en aanbevelingen die op

Management Informatie Systemen (MISsen)
MISsen zullen een centrale rol in de bedrijfsvoering spelen. Door optimaal gebruik te
maken van computernetwerken zal er ook
een intensieve uitwisseling van gegevens
met dierenarts, voorlichter, slachterij of
accountant plaatsvinden. Alle dieren zullen
individueel worden geregistreerd. Zieke dieren of dieren met afwijkingen zullen in een
vroeg stadium worden gesignaleerd. Het klimaat in de stal zal nauwkeurig door het MIS
worden geregeld. Dit zorgt voor optimale
omstandigheden voor zowel mens als dier.
Managementkwaliteiten van de ondernemer
De bijdrage in de arbeid door gezinsleden
zal afnemen. Er zal meer met vast personeel
met een arbeidscontract worden gewerkt.
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Personeelszorg zal een belangrijk deel van
de werkzaamheden van de manager zijn:
over het algemeen wordt immers aangenomen dat wanneer je goed bent voor het personeel, dat dan het personeel ook goed
voor jou (en je bedrijf) is
De toenemende complexiteit van de onderneming zal meer managementvaardigheden
van de ondernemer vragen. Een ondernemer zal veel meer met de lange termijn
bezig zijn. Het goed kunnen inspelen op
lange-termijnontwikkelingen zal noodzakelijk
zijn om het bedrijf levensvatbaar te houden.

aankleding en uitstraling van de bedrijven
zal continu aandacht hebben en planmatig
worden aangestuurd. De sector zal zelf hard
optreden tegen individuen binnen de sector
die het imago van de sector zouden kunnen
schaden.
Bedrijven kiezen een marktsegment
Bedrijven zullen voor een specifiek marktsegment produceren. De goed geleide
hoogkwalitatieve bedrijven zullen voor het
beter betaalde kwaliteitssegment leveren.
Vooral deze bedrijven zullen toekomst hebben, aangezien zij in staat zullen zijn structureel te concurreren in de internationale
markt. Deze bedrijven zullen een nauwe
samenwerking met de slachterijen en afzetondernemingen hebben. De samenwerking
zal een vrij structureel, meerjarig karakter
hebben. Prijsafspraken en leveringsvoorwaarden zullen deel uitmaken van de
samenwerking.

Verwerking van reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie en het gebruik van diermeel
De varkenshouderij zal een belangrijke afnemer van reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie zijn. Het toepassen en gebruik
van deze reststoffen zal met strenge regels
zijn omgeven, zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden, Er zal kritisch met het
gebruik van reststoffen worden omgegaan,
vanwege de imago-risico’s. Het gebruik van
diermeel zal worden geminimaliseerd, De
kwaliteit en het toepassen van reststoffen en
diermeel zal een nadrukkelijk onderdeel vormen van het certificeringssysteem.

35.2 Diergezondheid
Con tactstructuur en registratie
Om de insleep van besmettelijke ziekten te
minimaliseren, zal de varkenssector van de
toekomst een gesloten structuur met minimale contacten kennen, Niet alleen gesloten
bedrijven (biggenproductie en mesten op
hetzelfde bedrijf; zeugenbedrijven die gelten
zelf opfokken) zullen onder deze definitie
vallen. Ook gespecialiseerde zeugen- en
vleesvarkensbedrijven zullen hiertoe behoren, doordat tussen zeugen- en vleesvarkensbedrijven vaste relaties bestaan. Daardoor wordt een gesloten bedrijfsstructuur op
afstand gecreëerd. De structuur is controleerbaar, en daardoor ook te verzekeren. Er kan
een verzekering worden afgesloten die de
totale schade binnen de contactstructuur in
geval van een uitbraak van een besmettelijke
ziekte dekt. De premie hiervoor is door de
individuele ondernemer te betalen.
De sector zal nauwgezet de contacten tussen bedrijven reguleren en registreren, Het
I&R-systeem zal hiertoe als basis dienen,
Op bedrijfsniveau zal het certificeringssysteem een belangrijke rol spelen bij het naleven van de contact- en registratievoorschriften. Er zullen algemene regels bestaan voor
bezoekers, transporteurs en functionarissen
die een varkensbedrijf aandoen.

Flexibele, duurzame en brandveilige stallen
en s talinrich tingen
Stallen zullen snel en eenvoudig kunnen
worden omgebouwd. Dit zal mogelijk zijn
door het toepassen van flexibele stalinrichtingen. Hiermee kan snel ingespeeld worden
op veranderende markteisen met betrekking
tot de dierhouderij. Ook zullen de dierhouderijsystemen meer flexibele stalsystemen verlangen als gevolg van groepshuisvesting en
het houden in stabiele groepen. De gebruikte bouwmaterialen zullen recyclebaar en
brandveilig zijn.
Het imago van de sector
De sector zal planmatig het imago van de
sector monitoren. De sector zal “open” opereren en de visie van de samenleving betrekken in de bedrijfsvoering. Het imago van
de sector is een collectief belang waarbinnen elk varkensbedrijf een individuele verantwoordelijkheid heeft om het imago te
bewaken en verder te ontwikkelen. Het initiatief zal vanuit de sector moeten komen. De
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Dierveiligheidsindex (D Vl) en gezondheidsplanners
Om inzicht te hebben in de ziektestatus en
-geschiedenis van individuele dieren zal van
een gezondheidsplanner gebruik gemaakt
worden. Deze sluit aan bij de Dierveiligheidsindex (DVI). Het betreft een uniform
systeem dat deel uitmaakt van het certificeringssysteem. Er zal een nauwe samenwerking van dierenartsen en technische voorlichters bestaan. Het MIS zal een belangrijke
basis vormen voor het gezondheidsmanagement op de varkensbedrijven.
Dierenartsen zullen gecertificeerd zijn en
zullen de varkenshouders goed begeleiden.
De mate van ziektevrij-status voor meerdere
ziekteverwekkers zal de basis zijn voor de
gezondheidsmaatregelen op de bedrijven.

naamde stabiele groepen worden gehuisvest. Voor kraamzeugen zal deze huisvestingsvorm niet gelden. De zeugen zullen
ruwvoeders verstrekt krijgen. Het couperen
van staarten en het castreren van biggen zal
niet worden toegestaan.
De vleesvarkens hebben meer netto vloeroppervlak ter beschikking dan nu het geval
is. Het aandeel dichte vloer per diereenheid
is fors toegenomen. Diervriendelijke vloersubstraten (stro, kunststofvezel of ander
materiaal) worden toegepast. In de stallen
wordt afleidingsmateriaal aangebracht
(speeltjes).
De meeste van deze welzijnsaspecten zijn al
opgenomen in het vernieuwde Varkensbesluit.
Transport van levende dieren
Er worden stringente eisen gesteld aan het
transport van levende dieren. Tijdsduur van
het transport is afhankelijk van het gebruikte
transportmiddel. Transporteurs moeten gecertificeerd zijn. Het eigen vervoer van biggen en fokdieren moet gestimuleerd worden.

Hygiënemaatregelen
Alle bedrijven zullen hygiënevoorzieningen
hebben voor de aan- en afvoer van dieren,
waaronder een doelmatige scheiding van
het schone en vuile gedeelte binnen het
bedrijf en een ontsmettings- en reinigingsplaats voor vervoermiddelen. Alle voertuigen
die op het schone gedeelte van het bedrijf
komen, zullen eerst worden gereinigd.
Vrachtwagens die varkens aanleveren zullen
worden gereinigd voordat ze het bedrijf verlaten.
De hygiënesluis zal op alle bedrijven gemeengoed zijn. Op alle bedrijven zal bedrijfskleding worden gedragen (minimaal laarzen
en overalls). Deze kleding blijft op het bedrijf
en wordt op het bedrijf gereinigd. Er zal gebruik worden gemaakt van bedrijfseigen materialen als drijfschotten, merktangen en slaghamers die na elke levering gereinigd en
gedesinfecteerd zullen worden.
Alle bedrijven zullen een gekoelde kadaverplaats hebben, die buiten het schone gedeelte van het bedrijf ligt. Op de bedrijven
vindt een effectieve ongediertebestrijding
plaats en op plaatsen waar varkens zitten zullen geen andere dieren worden gehuisvest.
De handhaving en controle van de hygiënemaatregelen zal door middel van het certificeringssysteem verlopen.

3.5.4 Arb~idsoms~andigheden
ARBO-wetgevingsuitvoerders en verzekeringsmaatschappijen zullen door middel van
de verzekeringspremies prikkels hebben ingevoerd om de arbeidsomstandigheden te
verbeteren. Aspecten als geluid, stofconcentraties in de lucht en ergonomie zullen forse
aandacht hebben. Het certificeringssysteem
zal een rol vervullen bij de verdere optimalisatie van de arbeidsomstandigheden op het
bedrijf.
3.55 Milieu
Mineralenbeheer
De totale productie van mest zal dalen,
maar er zal nog steeds landbouwgrond verdwijnen ten behoeve van de uitbreiding van
de groene (natuur, bossen et cetera) en grijze (wegen, woningen en industrie) infrastructuur in Nederland. Hierdoor zal er
steeds een druk blijven op mestafzetruimte.
De mineralenkringloop zal jaarlijks verder
worden geoptimaliseerd. Hierbij zal gebruik
gemaakt worden van mineralen-arm voer,
waarbij rekening gehouden wordt met de
minimale behoefte van het individuele dier.
Op een aantal bedrijven vindt mestbewerking plaats, maar andere bedrijven zullen
kiezen voor een centrale oplossing. De tech-

3.53 Dierenwelzijn
Groepshuisvesting, stabiele groepen, meer
netto vloeroppervlakte, ruwvoeders
Guste en dragende zeugen zullen in zoge24

ranties worden geproduceerd en aangeleverd. Dierenartsen zullen zeer kritisch het
geneeskundig gebruik van antibiotica toepassen. Elk varken zal in het slachthuis worden gecontroleerd op antibiotica. Overtreding van de regels zal zwaar worden gesanctioneerd. Het certificeringssysteem zal
hierbij een belangrijke rol spelen.
Overheid en marktpartijen zullen het gebruik
van hormonen in voeders niet toestaan. Elk
varken zal in het slachthuis worden gecontroleerd op hormonen. Overtreding van de
regels zal zwaar worden gesanctioneerd. Het
voer zal door gecertificeerde voederfabrikanten met garanties worden geproduceerd en
aangeleverd. Ook hierbij zal het certificeringssysteem een belangrijke rol spelen.

niek blijft nog verder in ontwikkeling. De varkenshouders zullen maatwerk leveren aan
de akkerbouwers die de mest afnemen.
Milieuvergunning en handhaving
De handhaving en verantwoording van
milieu-aspecten kan door middel van het
certificeringssysteem verlopen. Ondernemers die kunnen aantonen dat zij voor een
aantal milieu-aspecten gecertificeerd zijn,
zullen vrijstelling krijgen in hun vergunning.
Jaarlijks brengen deze ondernemers een
milieujaarverslag uit aan de overheid. Een
stofstromenbalans maakt deel uit van de
jaarlijkse milieuverantwoording.
Stallen: emissie-arm en duurzaam
De meeste bedrijven zullen emissie-arme
stallen hebben. Dit geldt zowel voor stank
als ammoniak.
Er zullen milieuvriendelijke bouwmaterialen
gebruikt worden die in principe bij de sloop
van de stal weer kunnen worden hergebruikt.

Salmonella en andere bacteriologische
besmettingen
De overheid en de marktpartijen zullen eisen
stellen ten aanzien van Salmonella en andere ziekte-veroorzakende bacteriën. Stallen
zullen effectief en goed worden gereinigd en
ontsmet, zodat er minder kans op besmetting met bacteriën bestaat. De kans op ziektevrij-status wordt op deze manier vergroot
en het gebruik van antibiotica kan sterk verminderen Het vrij van bacteriën kunnen
leveren zal een eis zijn die via de certificering zijn invulling krijgt Elk varken zal in het
slachthuis op het bacterievrij zijn worden
gecontroleerd.

Energie
Het gebruik van alternatieve energiebronnen
als zonnecellen, zonnecollectoren, warmte
van dieren en energie uit mest zal jaarlijks
toenemen,
Afval
De afzetkosten van afval zullen ondernemers prikkelen de productie van afval zo
klein mogelijk te maken. Het afval zal gescheiden worden aangeleverd en jaarlijks
wordt verantwoord waar het afval is afgezet
en verwerkt.

Biotechnologie
Biotechnologie zal een toenemende rol spelen bij de ontwikkeling van rassen en soorten die minder ziektegevoelig zijn. Het
gebruik van additieven zou daarmee sterk
kunnen worden teruggedrongen, zonder
concessies te hoeven doen aan de opbrengsten De samenleving zal zeer kritisch
staan ten aanzien van deze techniek. Desalniettemin zal de technische vooruitgang
blijven doorgaan.

3.5.6 Intrinsieke prod~~tkwaliteit
Antibiotica en hormonen
De overheid zal het gebruik van antibiotica
in veevoer en het geneeskundig gebruik bij
de dieren zeer beperkt toestaan. Vanaf een
gewicht van 35 kilo krijgen de varkens voer
dat vrij is van antibiotica. Het voer zal door
gecertificeerde voederfabrikanten met ga-
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4

REACTIE VAN DE RECONSTRUCTIEGROEPEN

In dit hoofdstuk worden de visies en meningen van de reconstructiegroepen weergegeven. De visies en meningen zijn een reactie
op de feiten en ontwikkelingen zoals die in
hoofdstuk drie door het Praktijkonderzoek
Varkenshouderij zijn geschetst.
4.1

maatregelen om de insleep van ziekten te
beperken.
Vooral het verplicht stellen van een hygiënesluis, een schoon en vuil bedrijfsgedeelte,
bedrijfskleding, voorzieningen voor de aanen afvoer van dieren en materialen, het gebruik van bedrijfseigen materialen en het verplicht stellen van een gekoelde kadaverplaats verkleinen de kans op besmetting met
een Veewetziekte behoorlijk. Een aantal van
deze zaken is al per 1 juli 1998 verplicht.
Bij de aanleg van de kadaverplaats treedt
momenteel een aantal problemen op. De
varkenshouder en de gemeente hebben in
sommige situaties verschil van mening over
de plek van de kadaverplaats. Het komt in
de praktijk voor dat de gemeente niet instemt
met de plek waar de destructor de kadavers
wil opladen. De plek die de gemeente wil,
ligt dan voor het bedrijf weer erg ongunstig.
De destructor kan er erg moeilijk bij of er
moet met dode dieren binnen het schone
gedeelte van het bedrijf worden gesleept. Er
zullen dus nog een aantal randvoorwaarden
moeten worden opgelost voordat de gekoelde kadaverplaats aan een vuile weg op alle
bedrijven verplicht gesteld kan worden. Een
goede afstemming tussen het overheidsbeleid en het bevoegde gezag voor de vergunningverlening is zeer wenselijk.

Reactie van de reconstructiegroepen
op de concept-Reconstructiewet

Het verbeteren van de ruimtelijke structuur
van de varkenshouderij ter vermindering van
veterinaire risico’s
Binnen de reconstructiegroepen bestaat
veel weerstand tegen het vormen van clusters en varkensvrije zones. Een varkensvrije
zone heeft geen nut en dus geen toegevoegde waarde. Het totaal gesloten maken
van clusters, dus inclusief alle transporten
van toeleveranciers en destructor, is erg
moeilijk realiseerbaar. Men verwacht bovendien dat de Europese wetgeving toch boven
de Nederlandse wetgeving zal staan. Indien
er op de grens van een cluster een besmettelijke Veewetziekte uitbreekt, dan zal het
Veterinaire Comité van de EU zonder meer
een vervoersverbod van een bepaalde
omvang uitvaardigen. Ook heeft clustering
bij diersoort-overschrijdende ziektes als
mond- en klauwzeer geen effect wanneer
andere diersoorten wel in de varkensvrije
zone gehouden mogen worden; er zou
daarom eigenlijk sprake moeten zijn van een
veevrije zone. Voor andere besmettelijke
Veewetziekten dan de varkenspest is een
veevrije zone van een kilometer tussen twee
cluster echter veel te klein om verspreiding
te voorkomen. Dus ook een veevrije zone
heeft volgens de groepen geen zin. Alleen in
“oorlogstijd” (dus bij uitbraak van een besmettelijke Veewetziekte) zou het goed zijn
als er een vorm van compartimentering
plaatsvindt. In “vredestijd” moet de compartimentering op non-actief staan.
Om clusters met corridors te realiseren is
erg veel geld nodig. Een idee is om een
gedeelte van dit geld te gebruiken om de
aanpassingen op de bedrijven te stimuleren
en waar nodig te subsidiëren. De varkenshouders willen ver gaan in het treffen van

Het verbeteren, versterken en verbreden van
de economische structuur, waaronder de
agrarische structuur, van de concentratiegebieden als geheel
De reconstructiegroepen hebben vooral vanuit de agrarische belangen geredeneerd.
Om de economische structuur van het concentratiegebied als geheel, inclusief de agrarische structuur te verbeteren, te versterken
en te verbreden is het nodig dat er een varkenshouderijsector overblijft die economisch
sterk is. Dit wordt vanuit de overheid gedeeltelijk tegengewerkt aangezien alle bedrijven
beperkingen krijgen opgelegd, waaronder
de 10% generieke korting. Deze inkrimping
wordt als een aanslag op het rendement van
het bedrijf gezien: bedrijven die goed draaien zien hun kasstroom dalen door heffingen
en de aankoop van dure rechten.
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zijn enkele zaken waaraan aandacht is
besteed binnen de discussie. Bij een aantal
van deze aspecten geldt volgens de groepen wel dat de overheid de randvoorwaarden moet creëren of aanpassen.
Op de bedrijven wordt gestreefd naar een
optimaal gebruik van energie, het inzetten
van alternatieve energiebronnen en een optimale stroom aan mineralen. Het is noodzakelijk dat er meer bekend wordt over mineralen-arm voer, omdat de diergezondheid en
het dierenwelzijn er niet onder mogen lijden.
Een maatregel die algemene instemming
vindt, is mestbewerking op het bedrijf. Ook
hiervoor geldt dat er nog een aantal zaken
(zoals de afvoer van restwater) beter geregeld moet worden voordat het in de praktijk
toepasbaar is.

Er is momenteel een grote groep ondernemers die twijfels heeft over de toekomst. In
alle discussiegroepen is ingegaan op de
stelling: “bedrijven die over enkele jaren wi
len stoppen moeten gestimuleerd worden
om nu te stoppen”. Hierover waren de
meningen verdeeld. Het grootste deel van
de deelnemers wil in elk geval niet voor collega’s beslissen wie wel en wie niet door
mag gaan. Deze keuze moet iedere ondernemer zelf maken.
Er moet op de korte termijn duidelijkheid
komen over “het bedrijf van de toekomst”
met al z’n beperkingen en aanpassingen.
Voordat ondernemers zelf een goede keuze
kunnen maken voor de toekomst zal er daarnaast een goed sociaal-economisch plan
klaar moeten liggen. Hierin moeten wel prikkels tot stoppen worden opgenomen, zodat
meer bedrijven autonoom kunnen kiezen om
direct te stoppen. Voor de toekomst van de
sector wordt het in het algemeen als positief
ervaren dat er binnen niet al te lange tijd
veel rechten op de markt komen. De overlevingskansen van de blijvers worden hierdoor
vergroot,
Voor het behoud van een sterke sector is het
van belang dat ontwikkelingen op bedrijfsniveau gestimuleerd worden. Van deze ontwikkelingen kan het milieu ook profiteren als de
regels uit het Limburgse ARP blijven gelden.
Hierdoor ontstaat er een win-winsituatie voor
het milieu en voor de varkenshouders. Bedrijven, die ‘op slot moeten’ omdat ze binnen de EHS of in de buurt van voor verzuring gevoelige gebieden liggen, mogen van
de reconstructiegroepen niet langzaam
doodbloeden. Er zal een goede uitkoopregeling toegepast moeten worden, opdat
ondernemers de mogelijkheid krijgen om
zelf te kiezen of ze het varkensbedrijf voort
willen zetten en zo ja, hoe en waar.

Het verbeteren van de kwaliteit van natuur
en landschap
In de discussies over het verbeteren van de
kwaliteit van natuur en landschap is vooral
ingegaan op de manier van omgaan met bedrijven in de EHS. Om te voorkomen dat bedrijven binnen of in de buurt van de EHS langzaam doodbloeden, moeten deze bedrijven
worden uitgekocht. Dit is niet alleen voor de
varkenshouders erg belangrijk, het komt ook
de on~ikkeling van de EHS ten goede.
In het reconstructieplan is sprake van ontwikkelingsgebieden, waar bedrijven die
afkomstig zijn van locaties zonder toekomst
zich kunnen hervestigen. Deze ontwikkelingsgebieden zijn hard nodig: slechts 19%
denkt dat er ook zonder deze ontwikkelingsgebieden genoeg ruimte vrijkomt om aan
ondernemers die uitgekocht worden een
locatie met toekomstperspectief beschikbaar
te stellen. Doordat een relatief grote groep
ondernemers zal stoppen, zal er volgens de
groepen echter ook in de niet-ontwikkelingsgebieden ruimte zijn voor ontwikkeling van
een aantal blijvers.
De deelnemers aan de discussies vinden
dat er vooraf geen keuze gemaakt mag worden ten aanzien van de mogelijkheid tot hervestiging voor verschillende bedrijfstypen.
Of er nu sprake is van een klein bedrijf of
een groot, allebei moeten ze opgekocht kunnen worden. De varkenshouders beslissen
dan zelf of, en zo ja, waar ze zich - binnen
alle regels en wetten - hervestigen.

Het verbeteren van de milieukwaliteit
De varkenshouders realiseren zich dat er
problemen zijn met betrekking tot het milieu
en zij willen hier verder aan werken. De varkenshouders zijn ervan overtuigd dat de
sector geen toekomst heeft wanneer zij er
niet in slaagt om binnen milieurandvoorwaarden te produceren.
Mineralenbeheer, milieuvergunning, emissiearme stallen en goed gebruik van energie
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Op een aantal locaties komen varkensstallen
leeg te staan. Een mogelijk gevolg hiervan is
dat het buitengebied verpaupert. Er wordt
voorgesteld om te stimuleren dat deze gebouwen gesloopt worden wanneer ze langer
dan een bepaalde tijd leegstaan. Gebouwen
die een andere functie krijgen hoeven niet
afgebroken te worden. Als stimulans kan
een deel van het geld dat voor reconstructie
gereserveerd is, als subsidie voor afbraak
beschikbaar gesteld worden; meer dan de
helft van de deelnemers vindt dit een goed
idee. Een andere mogelijkheid is dat de kosten voor afbraak een aftrekpost voor de verkochte rechten zijn. Op deze manier kan
een fiscaal voordeel als extra stimulans worden gebruikt. Iets minder dan de helft van
de deelnemers vindt dit een goed idee. Om
ervoor te zorgen dat bedrijven de beslissing
tot afbraak niet te lang uitstellen, moet er
een tijdslimiet ingebouwd worden. Na het
verstrijken van deze limiet zal het voordeel
niet meer gelden, terwijl sommige gebouwen toch nog verplicht moeten worden afgebroken. Wat te allen tijde voorkomen moet
worden is het ontstaan van een “stallenquoturn”. Het mag niet zo zijn dat er alleen maar
een stal mag worden gebouwd als elders
eenzelfde oppervlakte aan stal wordt afgebroken Dit zou weer een extra belemmering
betekenen voor de blijvers. Afbraak van stallen moet niet beperkt blijven tot de varkenssector, maar geldt voor alle belanghebbenden in het buitengebied.
Een bijkomstigheid van de maatregelen ten
behoeve van het verbeteren van de kwaliteit
van natuur en landschap is het ontstaan van
burgerwoningen op plaatsen waar voorheen
agrarisch bedrijven actief waren. Ook hier
moeten randvoorwaarden aangepast worden (bijvoorbeeld de Stankrichtlijn).
Het doel van al deze maatregelen is dat er
opgeruimd wordt in het buitengebied. Zich
ontwikkelende bedrijven zullen een bijdrage
leveren om verpaupering van het buitengebied te voorkomen. Zij doen meer aan erfbeplanting. Indien dit op een verantwoorde
wijze gebeurt heeft het geen negatieve
invloed op de hoeveelheid ongedierte.
Daarnaast kunnen de bomen gebruikt worden als windbreker en luchtfilter en zorgen
ze voor minder last van koude wind in de
winter en zon in de zomer.

4.2

Reactie van de reconstructiegroepen
op de marktanalyse

De varkenshouders produceren in de toekomst meer marktgericht en zij zullen op de
eisen die de retailers stellen inspringen. Dit
kan een kostprijsstijging tot gevolg hebben.
Waarschijnlijk gaat de verkoopprijs ook omhoog, aangezien er voor een ander marktsegment geproduceerd gaat worden. De
vrees die bij veel varkenshouders leeft is dat
de prijsstijging tot gevolg heeft dat het vlees
té duur wordt. De afzet zal dan stagneren
ten gunste van de varkenshouders in het
buitenland, die omdat zij met minder regelgeving te maken hebben, minder kosten
hebben. Dit zou funest zijn voor de hele varkenssector in Nederland.
Uit de discussies kwam naar voren dat varkenshouders niets tegen contracten met
slachterijen hebben, zolang er binnen een
contract naast aan- en aflevergaranties ook
prijsafspraken worden meegenomen.
Produceren voor een hoger segment betekent verdergaande aanpassingen op het
bedrijf. De extra investeringen moeten terug
te verdienen zijn door een hogere eindprijs.
Varkenshouders verwachten dat de ontwikkelingen de komende jaren in de richting
van contracten met slachterijen gaan. Het is
een ontwikkeling waartegen binnen de sector ook weerstand is. De vrijheid van handelen wordt beperkt en er is minder ruimte
voor eigen initiatief. De zekerheid die een
contract voor een bepaalde periode biedt,
wordt als positief ervaren.
Er moet meer aandacht aan beeldvorming,
imago-opbouw en positieve public relations
worden besteed. In de huidige situatie reageren consumenten pas nadat een overheid
of retailer iets roept. Volgens de reconstructiegroepen is er bij de consument een te
grote onwetendheid over de varkenshouderij, waardoor er verkeerde conclusies worden getrokken. Een voorbeeld hiervan is dat
consumenten denken dat varkens die zonder stro gehouden worden, op een kale,
koude betonvloer liggen. Dit hoeft niet het
geval te zijn. Vloerverwarming en alternatieve vloermaterialen worden veel toegepast.
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4.3

fen uit de voedingsmiddelenindustrie en het
gebruik van diermeel. Het mag niet zo zijn
dat de sector gevaar loopt door een verkeerd gebruik van deze producten of andere
grondstoffen van voer.

Factoren op bedrijfsniveau die van
invloed zijn op de ontwikkeling van de
structuur van de sector; reactie van de
reconstructiegroepen

In de huidige situatie verdwijnt er veel geld
in rechten voor mest en dieren. Indien een
bedrijf beëindigd wordt, krijgt de stoppende
ondernemer geld en dat verdwijnt hiermee
uit de sector. Voor de sector is dit ongunstig.
Het zou beter zijn wanneer er voor de wijkers een saneringsregeling tot stand zou
komen. Een deel van het geld dat door de
blijvende ondernemers voor de aankoop van
rechten is gereserveerd zou dan geinvesteerd kunnen worden in individuele aanpassingen op het gebied van diergezondheid
en milieu.
4.4

Men staat positief tegenover de ontwikkeling
van flexibele, duurzame en brandveilige stallen en stalinrichtingen. Voordat deze nieuwe
stalsystemen op grote schaal in de praktijk
ingezet kunnen worden, zal er meer onderzoek moeten worden verricht. Er moet meer
duidelijkheid komen over de voordelen van
de systemen. Men wil niet dat toepassing
van de nieuwe systemen ten koste gaat van
de technische resultaten.
De reconstructiegroepen benadrukken het
belang van een positief imago en komen
met voorstellen als erfbeplanting (zonder
verhoogde risico’s voor ongedierte) en het
netjes onderhouden van het bedrijf om de
beeldvorming positief te be’invloeden.

Reactie van de reconstructiegroepen
op de beschrijving van het bedrijf van
de toekomst

Deze paragraaf is tot stand gekomen aan
de hand van de discussies die tijdens de
bijeenkomsten van de reconstructiegroepen
gevoerd zijn. In dit hoofdstuk zijn vooral de
meningen opgenomen die door 70% van de
deelnemers werd gedeeld. Een compleet
overzicht van de reacties en opmerkingen
die tijdens de bijeenkomsten gemaakt zijn,
wordt weergegeven in bijlage 1 en bijlage 5.

De varkenshouders zien dat de markt zich in
de richting van productsegmentatie en
meerjarige leveringscontracten ontwikkelt,
maar zien dit niet allemaal als een positieve
ontwikkeling. Ze behouden graag een stukje
eigen initiatief en een vrije ondernemersgeest. Toch ziet het merendeel van de varkenshouders het als een positief punt dat er
contracten worden afgesloten, aangezien dit
voor een bepaalde tijd zekerheid geeft.

4.4.1 Algemene aspecten van het bedrijf
van de toekomst
Varkenshouders zijn het eens met de aanbeveling om bedrijven te certificeren.

4.4.2 Diergezondheid
Varkenshouders willen graag hun bedrijfsstructuren gesloten maken, maar voorzien
wel problemen hierbij. Van overheidswege
zal het gesloten maken gestimuleerd moeten
worden. Samenvoegen van bedrijven zou bijvoorbeeld gestimuleerd moeten worden; op
dit moment wordt dit door de afroming van
aangekochte varkensrechten juist afgeremd.

Managementinformatiesystemen (MISsen)
kunnen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering gebruikt worden. Het is niet een vervanging voor de ondernemer, Er moet voor
worden gewaakt, dat het varkensbedrijf niet
het imago krijgt van een geheel geautomatiseerde fabriek.
De varkenshouders zijn het er mee eens dat
een ondernemer meer manager zal zijn. De
ondernemer zal veel meer inspelen op langetermijnontwikkelingen. Personeelszorg zal een
belangrijke taak van de ondernemer zijn.

De varkenshouders zijn voor een goede
registratie van contacten.
Er is nog veel onduidelijkheid over dierveiligheidsindex (DVI) en gezondheidsplanners.
Door deze onduidelijkheden kunnen de varkenshouders geen mening vormen over het
nut van een dergelijke aanpassing. Men ziet

De varkenshouders benadrukken het gevaar
voor het imago bij het gebruik van reststof-
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het als weer een extra systeem, dus als
weer meer papierwerk. De deelnemende
dierenartsen zijn unaniem vóór een DVI.

investeringsritme van de ondernemer.
Men plaatst vraagtekens bij de vermarkting
van het beertjesvlees.

De varkenshouders willen dat er noodentingen mogen worden uitgevoerd bij uitbraak
van bepaalde Veewetziektes.

Met de eisen aan transport van levende dieren zijn alle varkenshouders het eens. Door
te kijken naar fysiologische parameters is
het welzijn van de dieren te bepalen.

Men is het er over eens, dat er op elk varkensbedrijf een schone en een vuile weg
aanwezig moet zijn. Binnen een van de discussiegroepen sprak men liever over een
aan- en afvoerweg dan van een schone en
vuile weg. Een aantal varkenshouders vraagt
zich bij het verplicht reinigen en ontsmetten
van vervoermiddelen af wat te doen bij een
bedrijf met verschillende locaties, of bij een
bedrijf waar een openbare weg tussen de
stallen doorloopt. De varkenshouders zijn het
eens over hygiënemaatregelen ten aanzien
van bedrijfskleding, bedrijfseigen gereedschap en materialen en ongediertebestrijding

4.4.4 Arbeidsomstandigheden
De varkenshouders zien de arbeidsomstandigheden voor zichzelf en het personeel ook
als een belangrijk aandachtspunt. Veilig, eff iciënt en gezond werken zullen meer aandacht krijgen.
4.4.5 Milieu
De reconstructiegroepen geven aan dat het
milieu een belangrijk speerpunt blijft in de
toekomstige bedrijfsvoering.
De varkenshouders staan niet negatief
tegenover mineralenarm voer, maar dit mag
niet ten koste gaan van gezondheid of technische resultaten. Ze benadrukken het
belang van de minimale behoefte van het
individuele dier.

Alle bedrijven moeten een kadaveropslag
hebben. Dit levert in de praktijk soms problemen op omdat de gemeente en de varkenshouder/destructor het niet altijd eens
kunnen worden over de plaats van de kadaverplaats. Het merendeel van de varkenshouders is het ermee eens dat de kadaverplaats gekoeld moet zijn.

Bij het leveren van mest aan akkerbouwers
bestaat het probleem dat er gewacht moet
worden op analyse-uitslagen die de samenstelling van de mest laten zien.

4.4.3 Dierenwelzijn
Er zal gekeken moeten worden of de voordelen van groepshuisvesting, stabiele groepen, vloersubstraat en meer netto vloeroppervlak ten behoeve van welzijn opwegen
tegen de effecten op diergezondheid en
medicijngebruik, milieu, arbeidsomstandigheden en technische resultaten. Men vindt
op dit moment de tijd er nog niet rijp voor,
omdat er nog onderzoek loopt. Vooral het
huisvesten in stabiele groepen levert in de
praktijk nogal wat problemen en dus weerstand op. Het gebruik van vloersubstraat
leverde in de reconstructiegroepen discussies op. Voordat de voor- en nadelen duidelijk zijn, wil men niet verplicht worden aanpassingen door te voeren. Daarnaast wil
men dat er voor bewegingsruimte Europese
normen gaan gelden. Alle investeringen
voor aanpassingen op het gebied van welzijn moeten ingepast kunnen worden in het

De reconstructiegroepen willen een oplossing voor de problemen met het effluent dat
vrijkomt bij individuele mestbewerking. Op
dit moment geldt er een maximum voor de
hoeveelheid effluent die per hectare mag
worden uitgereden. Men vindt het meer voor
de hand liggen dat er regelgeving komt,
waarbij de hoeveelheden mineralen bepalend zijn.
Over ammoniak is intensief gediscussieerd
bij het tot stand komen van de regionale
Ammoniak Reductie Plannen (ARP’s). Door
het systeem van het Limburgse ARP over te
nemen in de Reconstructiewet ontstaat er
een win-winsituatie voor zowel het milieu als
voor de varkenshouders.
De reconstructiegroepen zien vooral problemen waar de regelgeving achterloopt op de
technische ontwikkelingen.
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De varkenshouders willen best alternatieve
energiebronnen in hun bedrijfsvoering inpassen, maar zolang er een prijsverschil bestaat
tussen alternatieve en conventionele energie
zal de toepassing minimaal zijn, tenzij de
toepassing op een andere wijze wordt beloond.

of ond ernemers zelf bijvoorbeeld koper en
zinksu Ifaat aan het voer gaan toevoegen,
ontstaat er een nog groter gevaar, dat te
allen tijde voorkomen moet worden. Het streven is dat het algehele medicijngebruik naar
beneden gaat. Er zal veel meer duidelijkheid
moeten komen over alternatieven.
De varkenshouders zijn het ermee eens dat
er geen hormonen in het voer mogen zitten.

De varkenshouders willen hun afval scheiden, als het ook gescheiden kan worden
aangeleverd en gescheiden wordt verwerkt.

Varkenshouders willen meewerken om de
kans op Salmonellabesmetting te minimaliseren Zij willen streven naar een ziektevrijstatus.

4.4.6 Intrinsieke productkwaliteit
De sector ziet duidelijk het gevaar van overmatig antibioticumgebruik in de vleessector
voor de volksgezondheid. Dit onderwerp is
maatschappelijk erg actueel en men wil
meedenken en meewerken om tot een
oplossing te komen. Wanneer het curatief
gebruik van antibiotica explosief gaat stijgen

De varkenshouders willen naast biotechnologie ook aandacht voor genetische selectie,
omdat genetische selectie tot een positievere beeldvorming in de samenleving leidt dan
biotechnologie.
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RESUMÉ VANI DE RESULTATE

De resultaten van de verkenning en de reacties van de reconstructiegroepen worden
hier per thema weergegeven. Het thema
wordt voorafgaand aan de verkenning en de
reactie van de reconstructiegroepen kort
toegelicht.
.
51

eindproduct). Er zal een grotere marktsegmentatie ontstaan, waarbij onderscheid
gemaakt wordt op basis van productie-eisen
en productkwaliteit. Certificering van slachterijen, varkensbedrijven en andere schakels
in de productiekolom zullen dit onderscheid
voor de klant zichtbaar maken.
De verwachting van het Praktijkonderzoek is
dat over tien jaar nog maar 43% van het huidige aantal varkensbedrijven over zal zijn
(zie tabel 6) Dit beeld verschilt overigens
niet veel van de situatie in de vier Limburgse
gemeenten, De overlevingskansen van varkensbedrijven worden vooral bepaald door
de mogelijkheden om op te schalen naar
minimaal 2 VAK. De volgende randvoorwaarden spelen daarbij een rol:
- heeft het bedrijf voldoende cash flow om
deze stap financieel te maken?
- is de locatie van het bedrijf voldoende toereikend om een verdere opschaling te
maken?

Sector

Veranderende eisen van de markt en maatschappelijke eisen met betrekking tot diergezondheid, dierenwelzijn en milieubelasting
hebben geleid tot extra productiekosten in
vergelijking met de rest van Europa.
Retailers (grote supermarktketens) worden
steeds groter en stellen eisen aan leveranciers, opdat zij zich kunnen onderscheiden
van de concurrent. De veranderende wereld
rondom de varkensbedrijven met betrekking
tot de markt en de samenleving heeft de
komende jaren een grote invloed op de
structuur van de varkenshouderij. De Herstru~tureringswet en de concept-Reconstructiewet zullen een versnelling teweeg
brengen in de keuzes die op de bedrijven
vanwege de markt en de samenleving gemaakt moeten worden.

Naar de mening van het onderzoeksteam
vallen de bedrijven die in potentie de stap
naar 2 VAK kunnen maken voornamelijk in
de categorie “grote bedrijven” (meer dan
200 zeugen en/of meer dan 2.500 vleesvarkens). De kenmerken van de bedrijven in
2010 zijn:
- omvang van 2 VAK;
- minimaal 1 VAK in de varkenshouderij;
- de bedrijven zijn gecertificeerd;
- de bedrijven zijn gesloten of maken deel
uit van een gesloten structuur (vaste rela-

51.1 Verkenning
De varkenshouder wordt meer afhankelijk
van door retailers geformuleerde eisen. Dit
vereist van de varkenshouderij een omslag
van producentgericht denken (zo laag mogelijke kosten) naar consument- of marktgericht denken (garanties en waarborging
Tabel 6: Bedrijven met varkens in Nederland
Bedrijven met varkens
(CBS, 1996)

Bedrijven met varkens
in 2003

Bedrijven met varkens
in 2010

Klein’
Middelgroot1
Groot1

13.000
6.000
2.000

8.000
4.500
2.500

3.000
3.000
3.000

Totaal

21.000

15.000

9.000

1 klein: minder dan 100 zeugen en/of 500 vleesvarkens; groot: meer dan 200 zeugen en/of 2.500 vieesvarkens
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ties met minimale contacten);
- er is sprake van een controleerbare en
dus verzekerbare contactstructuur;
- de bedrijven hebben een zelfstandige
ondernemersvorm;
- de bedrijven zijn familiebedrijven, met
vaak personeel in loondienst (mogelijk
eigen familie).

(bedrijven die in de toekomst door zullen
gaan), de wijkers (bedrijven die stoppen) en
de uitdrijvers (bedrijven die geen toekomstmogelijkheden hebben maar ook niet direct
zullen stoppen, dus als het ware “uitdrijven”). Er moet niet alleen duidelijkheid
komen voor de blijvers, maar er moeten ook
goede sociaal-economische plannen komen
voor de wijkers en de uitdrijvers. In deze
plannen zullen prikkels moeten worden
opgenomen, zodat twijfelaars ervoor kiezen
‘versneld hun bedrijf te beëindigen.

De bedrijven zullen gecertificeerd zijn voor
de bedrijfsonderdelen dierenwelzijn, diergezondheid, milieubelasting, voer- en medicijngebruik en arbeidsomstandigheden.
Managementinformatiesystemen (MISsen)
zullen als ondersteuning van de bedrijfsvoering een belangrijke rol in de bedrijfsvoering
spelen. Door gebruik te maken van computernetwerken kan er ook een intensieve uitwisseling van gegevens met dierenarts, voorlichter, slachterij of accountant plaatsvinden.

5.2

Diergezondheid

Met de invoering van de Herstructureringswet Varkenshouderij wordt een diergezondheidsheffing ingevoerd. Deze heffing is een
prikkel om tot diergezondheidsmaatregelen
te komen in de varkenssector, zowel op
bedrijfs- als op sectorniveau. Daarnaast is
de Reconstructiewet in ontwikkeling, die
door middel van het creëren van ruimtelijke
structuren dierziekte-epidemieën moet beperken en deze bij een eventuele uitbraak
beter beheersbaar moet maken.
Per 1 juli is de Regeling “Hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten” in werking getreden, waarin voor 1 december 1998 een
fors aantal maatregelen op bedrijfsniveau
wordt afgedwongen.

5.1.2 Reactie van de reconstructiegroepen
De varkenshouders binnen de reconstructiegroepen vinden de grotere afhankelijkheid
van afnemers niet bezwaarlijk, zolang er binnen de contracten naast de aan- en aflevergaranties ook prijsafspraken worden meegenomen. De verhoogde investeringen moeten
terug te verdienen zijn. Aan de andere kant
constateren de varkenshouders ook dat er
binnen de sector weerstand is tegen deze
ontwikkeling, omdat de vrijheid van handelen wordt beperkt en er minder ruimte is
voor eigen initiatief.

5.2.1 Verkenning
De komende jaren zal de Nederlandse varkenshouderij een cultuuromslag doormaken
met betrekking tot diergezondheidszorg.
Veel kleine varkenshouders zullen besluiten
de noodzakelijke investeringen niet meer te
doen. Kleine zeugenhouders zullen daarnaast geconfronteerd worden met behoorlijke afzetproblemen vanwege de te kleine
koppels biggen.
De sector zal nauwgezet de contacten tussen bedrijven reguleren en registreren. Het
I&R-systeem zal hiertoe als basis dienen. Er
zullen algemene regels bestaan voor personen die een varkensbedrijf bezoeken. De
verplichtingen zullen in het certificaat zijn
vastgelegd.
De huidige voorgestelde concept-Reconstructiewet zal, wanneer deze wet wordt
ingevoerd, leiden tot het instellen van clusters en het varkensvrij maken van zones.

Binnen de reconstructiegroepen heerst veel
twijfel over de inschatting dat de afname van
57% van het aantal bedrijven werkelijkheid
zal worden. Wel is een meerderheid (72%)
van de leden van de reconstructiegroepen
van mening, dat de autonome ontwikkeling
van de varkenshouderij al een groot deel
van de huidige problemen zal oplossen.
Men is dan ook van mening dat hiermee bij
de uitwerking van de Reconstructiewet rekening gehouden dient te worden.
Daarnaast wordt opgemerkt dat er op dit
moment nog teveel onduidelijkheid in de
regelgeving is. Men is van mening dat er op
korte termijn duidelijke plannen moeten
komen die een gefundeerde keuze voor de
toekomst mogelijk maken. Daarbij zijn drie
doelgroepen te onderscheiden: de blijvers
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Deze clusters en zones worden ter voorkoming van verspreiding van dierziekten ingesteld. Dit zal grote consequenties hebben
voor de structuur van de varkenssector en
de individuele bedrijven die het aangaat.

deze eisen nog niet. Na 1999 worden de
aanpassingen op het gehele bedrijf bij elke
uitbreiding of verbouwing verlangd. Vanaf
2008 moeten alle varkensbedrijven aan alle
eisen uit het Varkensbesluit voldoen.

5.22 Reactie van de reconstructiegroepen
Varkenshouders zien meer in aanpassingen
op bedrijfsniveau dan in de vorming van
clusters en varkensvrije zones. Een vorm
van compartimentering, die geactiveerd kan
worden bij uitbraak van een besmettelijke
dierziekte, wordt wel als nuttig gezien. Het
gevormde compartiment moet dan wel
geheel afgesloten kunnen worden (inclusief
alle transporten van leveranciers en destructor), anders heeft het geen zin. Van een varkensvrije zone verwacht men absoluut geen
toegevoegde waarde, alleen al niet omdat
andere diersoorten wel in deze zone mogen
rondlopen. Men verwacht dat bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte de Europese regelgeving boven de Nederlandse
regelgeving wordt gehanteerd. Indien het
Permanent Veterinair Comité van de EU zonder meer beslist dat 10 km rond de plaats
van uitbraak van de besmettelijke ziekte
geen vervoer van dieren of varkens mag
plaatsvinden, dan heeft het weinig zin om
geld te gaan investeren in het invoeren van
compartimenten of varkensvrije zones.
De Regeling “Hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten” ziet men niet als een
belemmering. Op enkele punten wil men in
de reconstructiegroepen zelfs verder gaan.
Er zal wel gekeken moeten worden naar een
acceptabele aanpassingstermijn. Na het
verstrijken van deze termijn moeten sancties
worden opgelegd aan bedrijven die niet voldoen De varkenshouders zijn van mening
dat tegen collega’s die onverantwoord met
de preventie van dierziektes omgaan hard
moet worden opgetreden.

5.3.1 Verkenning
De aanpassingen op de bedrijven hebben
verregaande consequenties voor de interne
bedrijfsvoering. Ook hier kan over een cultuuromslag gesproken worden, ditmaal op
het gebied van dierenwelzijn. Voor veel
ondernemers met een klein of middelgroot
bedrijf kan dit de aanleiding zijn om het
bedrijf niet verder op te schalen en op termijn tot bedrijfsbeëindiging te besluiten.

5.3

54.1 V e r k e n n i n g
De invoering van de Herstructureringswet en
het Varkensbesluit heeft consequenties voor
de arbeidsomstandigheden. Vooral de veranderende bedrijfssystemen als gevolg van
de dierenwelzijnsmaatregelen kunnen op
gespannen voet staan met de kwaliteit van
de arbeidsomstandigheden. Voorbeelden
zijn de arbeidsintensiviteit (groepshuisves-

53.2 Reactie reconstructiegroepen
Er is veel onbegrip bij de varkenshouders
over de wijze waarop in de media de huidige houderijsystemen ter discussie worden
gesteld. Men vraagt zich af of “de nieuwe
inzichten” wel zoveel diervriendelijker zijn.
Aanpassingen op het gebied van welzijn
worden geaccepteerd, zodra onderzoek
heeft uitgewezen dat een verandering ook
praktisch uitvoerbaar is. Het grootste deel
van de varkenshouders vindt dat welzijnseisen meegenomen moeten worden in de certificering, en dat precieze invulling van het
welzijn op bedrijven afhankelijk moet zijn van
de eisen van het marktsegment waarvoor
geproduceerd wordt. Daarnaast dienen de
aanpassingen in het investeringsritme te
passen. Overheidsregulering is alleen
acceptabel indien het op EU-niveau
geschiedt.
5.4 Arbeidsomstandigheden
Vanuit de Herstructureringswet wordt niets
met betrekking tot arbeidsomstandigheden
gereguleerd.

Dierenwelzijn

Het uitbreiden van een varkensbedrijf boven
het uitgangsniveau van 1996 zal in 1998 en
1999 volgens het Varkensbesluit een complete aanpassing van het uitbreidende
bedrijf op het gebied van dierenwelzijn vergen. Indien men alleen de 10% generieke
korting opvult in 1998 en 1999, dan gelden
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bewerking op bedrijfsniveau vanuit de afzetmarkt verder worden gestimuleerd.
Het ammoniakbeleid zal de komende jaren
in de kwetsbare gebieden van grote invloed
zijn op de varkenshouderijstructuur, zeker
als de Reconstructiewet werkelijkheid wordt.
Emissie-arme stallen worden gemeengoed
en worden verder geoptimaliseerd in relatie
tot welzijnsvriendelijke systemen.
Energiegebruik blijft zowel op bedrijfs- als
op sectorniveau veel aandacht vragen.

ting, stabiele groepen) en de stofproductie
als gevolg van het gebruik van bodemsubstraten. Desalniettemin zullen in het bedrijf
van de toekomst de arbeidsomstandigheden steeds belangrijker worden.
Varkenshouders werken steeds meer met
personeel in loondienst en ook hun eigen
verzekeringspremies zijn erg hoog. Veilig,
efficiënt en gezond werken krijgt meer aandacht dan voorheen. Stof en lawaai zullen
worden gereduceerd en er worden zoveel
mogelijk aangepaste hulpmiddelen en beter
(de-)monteerbare en minder zware hokafscheidingen gebruikt.

55.2 Reactie reconstructiegroepen
Milieu blijft in de toekomst een belangrijk
issue. Men ziet een duidelijke spanning tussen diergezondheids-, dierenwelzijns- en
milieumaatregelen. Er wordt sterk gepleit
voor meer onderzoek om oplossingen te bieden voor het spanningsveld tussen de verschillende aandachtsgebieden.

5.4.2 Reactie reconstructiegroepen
De reconstructiegroepen concluderen dat
vooral de dierenwelzijnseisen zullen leiden
tot slechter wordende arbeidsomstandigheden. Daarom pleiten zij zeer sterk voor het
meewegen van de arbeidsomstandigheden
bij de besluitvorming rondom dierenwelzijnssystemen.

5.6 Intrinsieke

productkwaliteit

In de Herstructureringswet en de conceptReconstructiewet worden geen impulsen
gegeven met betrekking tot de intrinsieke
productkwaliteit.

5.5 Milieu
Door de Herstructureringswet zullen toekomstige uitbreidingen van varkensbedrijven
alleen worden toegestaan wanneer men het
bedrijf volledig aanpast aan de milieu-eisen
van de toekomst. Bij invoering van de huidige concept-Reconstructiewet zullen in de
zogenaamde kwetsbare gebieden aanvullende eisen gelden met betrekking tot
ammoniak- en stankemissie en het uitrijden
van varkensmest.

5.6.1 Verkenning
Resistentie-ontwikkeling tegen antibiotica
wordt een steeds groter volksgezondheidsprobleem. Het gebruik van antibiotica als
veevoedingsadditief en als medicijn zal in
de varkenshouderij steeds verder aan banden gelegd worden.
De besmetting van vlees met bijvoorbeeld
salmonella krijgt steeds meer aandacht. Dit
zal leiden tot een verdere aanscherping van
hygiënemaatregelen op de varkensbedrijven.
De varkenshouderij zal een belangrijke afnemer van reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie zijn. De kwaliteit en het toepassen
van reststoffen en diermeel zullen nadrukkelijk
deel uitmaken van het certificeringssysteem.

5.5.1 Verkenning
Milieu zal in de toekomst veel aandacht blijven vragen op intensieve varkensbedrijven.
In de kwetsbare gebieden zullen de milieuvoorzieningen op de bedrijven vergaand
zijn. De extra kosten leiden er toe dat beginnende ondernemers bij bedrijfsovername
zullen afwegen of het misschien niet beter is
het bedrijf elders voort te zetten.
Voorlopig zal er druk op de mestmarkt blijven - ook na de 25% afroming van de varkensstapel -, als gevolg van de verdere aanscherping van de bemestingsnormen en het
aanvullende fosfaat- en stikstofbeleid. Er zal
steeds meer maatwerk bij de afzet van mest
geleverd moeten worden. Hierdoor zal mest-

5.6.2 Reactie reconstructiegroepen
De kwaliteit van het stukje vlees staat hoog
in het vaandel. Zodra er voor het huidige
voer goede alternatieven komen, met minder
antibiotica en andere toevoegingen, dan is
men bereid deze te voeren. Dit moet alleen
niet leiden tot een exponentiële stijging van
het curatief gebruik van geneesmiddelen of
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medicijngebruik, milieu en arbeidsomstandigheden zijn nog onvoldoende onderzocht;
- het voeren van ruwvoer aan zeugen is
goed tegen verveling en goed voor het
welzijn van de zeug, maar het verhoogt de
arbeidsdruk;
- afname van ammoniakemissie wordt
tegengewerkt door welzijnsmaatregelen
als vergroting van het dichte-vloeroppervlak voor varkens.
Op beleidsniveau moeten gefundeerde keuzes gemaakt worden. Welke thema’s hebben
de prioriteit? Is het mogelijk om een goede
tussenweg te vinden? Ook tijdens het opzetten van een certificeringssysteem zal men
dit probleem tegenkomen en er goed mee
om moeten gaan.

het aantal zieke dieren, en ook niet tot een
exponentiële daling van de technische resultaten Vooral met betrekking tot antibiotica is
de sector er zich van bewust dat er zo snel
mogelijk aanpassingen moeten komen
Onderzoek naar alternatieven op dit gebied
moeten dan ook een hoge prioriteit hebben.
5.7

De relatie tussen de belangen van de
thema’s en het overheidsbeleid

In dit rapport is een beschrijving gegeven
van het toekomstige primaire bedrijf. Het
blijkt dat sommige aanpassingen ten bate
van een bepaald thema op gespannen voet
staan met het belang van andere thema’s.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- het gebruik van stro is goed voor het welzijn, maar de effecten op diergezondheid,

.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In de discussie over de sector wordt aanbevolen om bij de reconstructie drie doelgroepen te onderscheiden: de blijvers, de uitdrijvers en de wijkers. Voor alle groepen dienen
afzonderlijke plannen gemaakt te worden.
Het is van groot belang om in de communicatie vanuit de overheid of standsorganisatie
deze doelgroepen te onderscheiden. Gebleken is dat er veel verwarring bestaat over de
beoogde doelgroep voor wie de beleidsmaatregelen bedoeld zijn.

milieuregelgeving afroming plaatsvindt bij
verhandeling van rechten, wordt de samenvoeging van bedrijven tegengewerkt. De
reconstructiegroepen bevelen aan te bekijken hoe het samenvoegen van bedrijven in
meer situaties dan nu gestimuleerd kan worden, zodat bedrijfsstructuren meer gesloten
kunnen worden.
Als gevolg van de problemen rondom de uitkoop- en verplaatsingsregeling NUBL-M7,
een regeling in het kader van het thema
milieu, is er een behoorlijk wantrouwen ontstaan met betrekking tot dit soort regelingen.
Aanbevolen wordt om pas met zo’n regeling
van start te gaan als deze juridisch volledig
waterdicht en betrouwbaar is en zodra zeker
is dat er geld beschikbaar is.

De discussiegroepen voorzien dat er ten
gevolge van de vele bedrijfsbeëindigingen
binnen de sector de komende jaren veel
gebouwen in het buitengebied leeg komen
te staan. Aanbevolen wordt een systeem te
ontwikkelen waarbij het aantrekkelijk wordt
voor de wijkers om hun stallen af te breken.
Voorkomen moet worden dat er een soort
quoteringssysteem van stallen ontstaat, die
een blijvende kostprijsverhoging voor de blijvers veroorzaakt.

Aanbevolen wordt om het beleid met het
locaal bevoegde gezag af te stemmen. Als
voorbeeld kan hier de problematiek van de
aanbiedingsplaats van kadavers genoemd
worden, waar het beleid voor diergezondheid botst met het locale milieubeleid en het
bestemmingsplan. Voorkomen moet worden
dat voorgesteld beleid in de uitvoering tot
problemen leidt bij het verkrijgen van vergunningen, of dat het in conflict komt met
beleid van ander (locaal) gezag.
Aanbevolen wordt om beleid dat op gespannen voet staat met ander beleid (bijvoorbeeld bij de stalinrichting: dierenwelzijn
tegenover milieu) extra aandacht te geven
en goed op elkaar af te stemmen. Er zal een
goede afweging gemaakt moeten worden
hoe om te gaan met deze tegenstellingen.

In de discussie over het thema diergezondheid is duidelijk geworden dat, als gevolg
van het ontbreken van een rationele onderbouwing, er in de reconstructiegroepen
geen draagvlak bestaat voor het fenomeen
clusters en varkensvrije zones. Tijdens de
discussies is voortdurend gezocht naar de
argumentatie. Vanuit diergezondheidsoogpunt is de argumentatie niet gevonden.
Deze is er wel als het gaat om de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur
(Natuurbeleidsplan). Aanbevolen wordt om
alsnog met een deugdelijke onderbouwing
vanuit diergezondheidsoogpunt te komen.
Indien dit niet mogelijk is, dient men eerlijk
te communiceren welke andere doelen er
nagestreefd worden.

Uit de discussies over de thema’s diergezondheid, dierenwelzijn en milieu bleek
steeds dat de praktijk met nadruk aanbeveelt om geen halfwas saneringsbeleid te
voeren. Voorkom dat bedrijven in gebieden
waar geen toekomst voor de varkenshouderij
is weggelegd een langzame dood tegemoet
gaan. Geef deze bedrijven een goede kans
om te stoppen of om elders door te gaan.

De reconstructiegroepen zien het gesloten
maken van bedrijfsstructuren ten behoeve
van de diergezondheid als een goede zet in
de beperking van insleep van besmettelijke
ziekten. Doordat er op dit moment door de
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Stellingen voor de plenaire bijeenkomst met weergave van het percentage instemmers per stelling
Algemene opmerking vooraf: Bij een aantal stellingen hoort een tijdsaanduiding. Als er geen
tijdslimiet in een stelling wordt genoemd, dan geldt: binnen
5 IOjaar.
1
1.1
1.2

1.3a
1.3b
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15

Algemeen
In het rapport wordt een formulering opgenomen om te voorkomen dat deelnemers
van het project persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van het
verslag. (88%)
Deze formulering luidt: De inhoud van dit rapport is tot stand gekomen aan de hand
van discussies tussen praktizerende varkenshouders, dierenartsen en het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Van de resultaten van de discussies is intensief gebruik gemaakt bij het tot stand komen van dit rapport. Er is gestreefd naar een algehele consensus. Dit wil niet zeggen dat alle individuele deelnemers achter de gehele inhoud
van het rapport staan. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. (91%)
Als meer dan 70% van de deelnemers voor een stelling is, dan wordt de stelling zonder discussie aangenomen. Indien minder dan 70% voor is, dan wordt de stelling
meegenomen in de discussie. (84%)
Als meer dan 50% van de deelnemers voor een stelling is, dan wordt de stelling zonder discussie aangenomen. Indien minder dan 50% voor is, dan wordt de stelling
meegenomen in de discussie. (76%)
We onderscheiden drie groepen bedrijven:
* bedrijven die blijven;
* bedrijven die uitdrijven (nog enkele jaren (5 - 10 jaar) willen produceren en dan
stoppen);
* bedrijven die stoppen. (81%)
Het project “Reconstructie vanaf de basis” is van toepassing op de blijvers. (59%)
Voor de uitdrijvers en de wijkers dienen afzonderlijke plannen opgesteld te worden.
(78%)
Uitdrijvers en wijkers worden gestimuleerd om op korte termijn hun bedrijf te beëindigen wanneer ze niet met de fiscus hoeven af te rekenen. (78%)
Er dienen stimulerende maatregelen te worden genomen zodat bedrijven zonder toekomst er versneld voor kiezen om te stoppen. (91%)
Er worden minimale eisen aan het bedrijf gesteld. De hoogte van de lat is afgestemd
op de noodzaak voor eisen en de mogelijkheden voor aanpassingen op het bedrijf
van de blijvers. (81%)
Alle bedrijven zijn gecertificeerd. (94%)
Het verwachte aantal bedrijven met toekomst in 2010 is 25% van het huidige aantal.
(16%)
De autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen die vanzelf gaan, dus bijvoorbeeld door
de markt worden ingegeven) dienen nadrukkelijk betrokken te worden bij de reconstructieplannen. Veel van de huidige problemen zullen over een aantal jaren geen probleem meer zijn. (72%)
Supermarkten hebben een zeer invloedrijke rol in de toekomst. (91%)
In de toekomst zullen slachterijen langdurige contracten (1 - 2 jaar) sluiten met varkenshouders. (63%)
Managementinformatiesystemen zullen een steeds belangrijker rol spelen in de
bedrijfsvoering. (94%)
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1.16
1.17
2
21
.
2.2
2. 3
2* 4
2. 5
2.6
2.7
2.8
29
2:10
2.11
2.12
2.13

Uitwisseling van informatie tussen varkensbedrijven, slachterijen, dierenartsen, voerfabrikanten, gezondheidsdiensten, et cetera vindt plaats. (94%)
Verwerking van reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie blijft, maar wordt steeds
kritischer. (94 %)
Gezondheid
Het is nodig dat elke varkenshouder nader te bepalen hygiënemaatregelen neemt
(zoals hygiënesluis en schone en vuile gedeelten). (100%)
Clusters en varkensvrije zones zijn in vredestijd overbodig, maar hebben in oorlogstijd
zeker een functie. (22%)
Het is beter om op bedrijfsniveau maximale aanpassingen ter voorkoming van dier
ziekte af te dwingen dan het instellen van clusters en varkensvrije zones. (94%)
De varkensheffing wordt verder gedifferentieerd, zodat bedrijven die bepaalde aanpassingen hebben korting krijgen. (94%)
Bedrijven moeten worden gestimuleerd om de contactstructuren gesloten te maken.
Hiervoor zijn aanpassingen in randvoorwaarden en regelgeving noodzakelijk. (94%)
Er wordt een termijn gesteld waarbinnen bedrijven zich kunnen aanpassen. Bedrijven
die na het verstrijken van de uiterste datum niet aan de gestelde eisen voldoen worden gesanctioneerd. (53%)
Bedrijfsstructuren zijn gesloten (eventueel op afstand) met vaste relaties en minimale
contacten. (9 1%)
Er wordt gebruik gemaakt van gezondheidsplanners en de dierveiligheidsindex wordt
ingevoerd. (59%)
Bedrijven streven naar een ziektevrije status. (81%)
Alle bedrijven hebben een gekoelde kadaverplaats. (84%)
Er zijn voorzieningen voor de aan- en afvoer van dieren en materialen. (97%)
Elk bedrijf met varkens heeft een spuitplaats. (75%)
Er komen algemene afspraken over omgang met bezoekers. (81%)

3
.
31
32
313
3.4
3*5

Welzijn
Dieren worden gehuisvest in groepen. (44%)
Dieren worden gehuisvest in stabiele groepen. (22%)
Dieren hebben voldoende bewegingsruimte. (84%)
Alle varkens liggen op stro of op een ander diervriendelijk substraat. (6%)
Er worden eisen gesteld aan transport van levende dieren en aan het transportmiddel.
(100%)

4
4.1

Arbeidsomstandigheden
De veehouder gaat veiliger, efficiënter en gezonder werken, waarbij de omstandigheden geoptimaliseerd worden (reductie van stof en lawaai, vermijden van zwaar werk
door aangepaste hulpmiddelen te gebruiken, beter (de)monteerbare en minder zware
hokafscheidingen). (81%)

5
.
51
5*2
5.3
5* 4
5.5

Milieu
Elke veehouder doet aan mestbewerking op het eigen bedrijf. (22%)
Iedereen voert mineralen-arm voer, (63%)
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van energie. (88%)
Er wordt meer gebruik gemaakt van alternatieve energiebronnen. (56%)
Er worden emissie-arme stallen gebouwd die duurzaam zijn, met een haalbaar en
betaal baar Groen Label. (97%)
Er is meer onderzoek nodig op het gebied van flexibele, duurzame en brandveilige
stalinrichtingen. (91%)
Er vindt gescheiden afvoer van gescheiden materialen plaats. (97%)
De goede punten uit het ARP worden meegenomen. (94%)

5.6
5.7
5.8
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6
61
612
6.3

Intrinsieke productkwaliteit
Er worden geen standaardvoeders gebruikt met antibiotica enlof hormonen. (53%)
Ontsmetten van de stallen wordt verbeterd. (75%)
Voer wordt gecertificeerd aangeleverd. (97%)

7
71
*

Ruimtelijke ordening
Zich ontwikkelende bedrijven zullen een bijdrage leveren ter voorkoming van verstening van het buitengebied. (19%)
Gebouwen die langer dan een bepaalde tijd leegstaan moeten worden afgebroken. Dit
moet gebeuren met behulp van subsidies. (53%)
Gebouwen die langer dan een bepaalde tijd leegstaan moeten worden afgebroken.
De kosten kunnen als aftrekpost op het verkochte quotum worden verrekend. (44%)
Bedrijven binnen een EHS worden uitgekocht. (75%)
Er komen genoeg locaties vrij met mogelijkheden voor de toekomst om bedrijven die
uitgekocht worden zich te laten hervestigen, indien zij dit willen. (19%)
Bedrijven liggen meer geconcentreerd in het buitengebied. (38%)

7.2a
7.2b
7.3
7.4
7.5
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Bijlage 2a: Overzicht van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie volgens de CBS-meitelling van 1996 of 1997
Overzicht van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in
Nederland (Bron: CBS, 1996)
Zeugen Vleesvarkens
Klein
Middelgroot
Groot

1.819
1.705
1.212

9.512
2.776
123

Totaal

4.736

12.411

Zeugen en vleesvarkens

Totaal

1.513
1.427
805

866 g)*
816 g)
345 g)

12.844
5.908
2.140

3.745 (1.718 hg, 2.027 g)

20.892

(647 hg,
(611 hg,
(460 hg,

* hg = halfgesloten; g = gesloten

Overzicht van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in
15 gemeenten ten westen van de Maas in Limburg (Bron: CBS, 1997)
Zeugen Vleesvarkens

Zeugen en vleesvarkens

Klein
Middelgroot
Groot

40
120
142

279
268
22

43
113
142

(17 hg,
(44 hg,
(77 hg,

26 g)”
69 g)
65 g)

Totaal

302

569

298 (140 hg, l6Og)

Totaal
362
501
306
1,169

* hg = halfgesloten; g = gesloten

Overzicht van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in
Nederweert (Bron: CBS, 1997)
Zeugen Vleesvarkens

Zeugen en vleesvarkens

Totaal

Klein
Middelgroot
Groot

2
11
12

39
39
3

11
18
22

(6 hg,
(7 hg,
(20 h g

5 g)
11 g)*
2 g)

52
68
37

Totaal

25

81

51

(33 hg

18 g)

157

* hg = halfgesloten; g = gesloten

Overzicht van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in
Venray (Bron: CBS, 1997)
Zeugen Vleesvarkens

Zeugen en vleesvarkens

Klein
Middelgroot
Groot

8
26
42

55
71
6

4
31
55

(1 hg,
(10 h g
(18 hg,

Totaal

76

132

90

(29 hg, 61 g)

* hg = halfgesloten; g = gesloten

43

3 g)
21 g)*
37 g)

Totaal
67
128
103
298

Overzicht van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in
Helden (Bron: CBS, 1997)
Zeugen en vleesvarkens

Zeugen Vleesvarkens
Klein
Middelgroot
Groot

1
2
18

36
29
6

6
19
12

Totaal

21

71

37

(2 hg,
(8 hg,
(6 hg,
(16

4 g) g)*
11
6 g)

hg, 21 g)

Totaal
43
50
36
129

* hg = halfgesloten; g = gesloten

Overzicht van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in
Horst (Bron: CBS, 1997)
Zeugen en vleesvarkens

Zeugen Vleesvarkens
Klein
Middelgroot
Groot

4
13
12

25
23
2

2
5
10

(1 hg,
(2 hg,
(4 hg,

Totaal

29

50

17

(7 hg,

1 s> *
3 g)
6 g)
10 g)

Totaal
31
41
24
96

* hg = halfgesloten; g = gesloten

Bijlage 2b: Procentuele verdeling van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven
per specialisatie afgeleid uit bijlage 2a
Procentuele verdeling van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in Nederland
Zeugen Vleesvarkens
Klein
Middelgroot
Groot
Totaal

Zeugen en vleesvarkens

Totaal

38
36
26

77
22
1

40
38
21

61
28
10

100%

100%

100%

100%

Procentuele verdeling van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in 15 gemeenten ten westen van de Maas in Limburg
Zeugen Vleesvarkens
Klein
Middelgroot
Groot
Totaal

Zeugen en vleesvarkens

Totaal

13
40
47

50
47
4

15
38
48

31
43
26

100%

100%

100%

100%
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Procentuele verdeling van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in Nederweert
Zeugen Vleesvarkens
Klein
Middelgroot
Groot
Totaal

Zeugen en vleesvarkens

Totaal

8
44
48

48
48
4

22
35
43

33
43
24

100%

100%

100%

100%

Procentuele verdeling van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in Venray
Zeugen Vleesvarkens
Klein
Middelgroot
Groot
Totaal

Zeugen en vleesvarkens

Totaal

11
34
55

42
54
5

4
34
61

22
43
35

100%

100%

100%

100%

Procentuele verdeling van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in Helden
Zeugen Vleesvarkens
Klein
Middelgroot
Groot
Totaal

Zeugen en vleesvarkens

Totaal

5
10
86

51
41
8

16
51
32

33
39
28

100%

100%

100%

100%

Procentuele verdeling van het aantal kleine, middelgrote en grote varkensbedrijven per specialisatie in Horst
Zeugen Vleesvarkens
Klein
Middelgroot
Groot
Totaal

Zeugen en vleesvarkens

Totaal

14
45
41

50
46
4

12
29
59

32
43
25

100%

100%

100%

100%
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Bijlage 3: Indelingscriteria voor de bedrijfsomvang en specialisatie van varkensbedrijven
Indelingscriteria voor de bedrijfsomvang van varkensbedrijven
Bedrijven zijn klein indien ze minder dan 100 zeugen en/of minder dan 500 vleesvarkens
hebben.
Bedrijven zijn middelgroot indien ze 100 - 200 zeugen en/of 500 - 2.500 vleesvarkens hebben.
Bedrijven zijn groot indien ze meer dan 200 zeugen en/of meer dan 2.500 vleesvarkens hebben.
Indelingscriteria voor de specialisatie van varkensbedrijven
Bedrijven zijn zeugenbedrijven indien ze voornamelijk zeugen hebben en maximaal 0,6
vleesvarken per fokzeug.
Bedrijven zijn vleesvarkensbedrijven indien ze voornamelijk vleesvarkens hebben en ten
minste 8 vleesvarkens per fokzeug.
Bedrijven zijn halfgesloten indien ze tussen de 0,6 en 4 vleesvarkens per fokzeug hebben.
Bedrijven zijn gesloten indien ze tussen de 4 en 8 vleesvarkens per fokzeug hebben.
In tabel ziet dit er als volgt uit:
Aantal zeugen Aantal vleesvarkens Aantal vleesvarkens
per bedrijf
per fokzeug
per bedrijf
c 100
< 100
100 - 199
100 - 199
> = 200
> = 200

< 50
50 - 99
100 - 149
150 - 199
> = 200

> 0,6
>4
> 0,6
>4
> 0,6
>4
>
>
>
>
>
<
c
<
<
<

en < 4
en<8
en < 4
en<8
en < 4
en<8
=8
=8
=8
=8
=8
= 0,6
= 0,6
= 0,6
= 0,6
= 0,6

c 200
200 - 499
500 - 999
1 .ooo - 2.499
> = 2.500
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Klasse-indeling
klein en halfgesloten bedrijf
klein en gesloten bedrijf
middelgroot en halfgesloten bedrijf
middelgroot en gesloten bedrijf
groot en halfgesloten bedrijf
groot en gesloten bedrijf
klein vleesvarkensbedrijf
klein vleesvarkensbedrijf
middelgroot vleesvarkensbedrijf
middelgroot vleesvarkensbedrijf
groot vleesvarkensbedrijf
klein zeugenbedrijf
klein zeugenbedrijf
middelgroot zeugenbedrijf
middelgroot zeugenbedrijf
groot zeugenbedrijf

Bijlage 4a: Investeringskosten voor verschillende bedrijfsvarianten in de zeugen- en vleesvarkenshouderij en investeringskosten voor aanvullende voorzieningen
Verschil in investeringskosten per zeugenplaats tussen alternatieve bedrijfsvarianten en de
standaard-referentiestal van f 5.800,Bedrijfsvariant

Extra investeringskosten
per zeugenplaats

Eigen opfok opfokzeugen (plus 40 opfokplaatsen)
Grondbuisventilatie voor de gehele stal
Groepshuisvesting drachtige zeugen
- voerligboxen (255 m* per zeugenplaats)
- voerstations (2,25 m* per zeugenplaats)
- Biofix-systeem (2,30 m* per zeugenplaats)

f 260,f 550,-

+
+

f
- f

+

+

400,30,f 60,-

Bron: KWIN 1998 - 1999 in voorbereiding

Verschil in investeringskosten per vleesvarkensp laats tussen alternatieve bedrijfsvarianten en
de standaard-referentiestal van f 1 .OOO,Bedrijfsvariant

Extra investeringskosten
per vleesvarkensplaats

Verstrekking van brijvoer in dwarstroggen
Grondbuisventilatie
Oppervlaktevergroting: 1,O m* per plaats

f
f

+
+

+f

30,225,150 I -

Bron: KWIN 1998 - 1999 in voorbereiding

Investeringskosten voor aanvullende voorzieningen
Aanvullende voorziening

Investeringskosten

Berenhok*
Geltenhok*
Noodstroomaggregaat (diesel, halfautomatisch)
Hygiënesluis, zeugendouche*, berging
en kantoor, zonder onderkeldering
KadaverplaatsJkoelcontainer
Erfverharding (vorstvrij aangelegd met klinkers)

f 1.200,f 1.300,f 14.000,f
f
f

per hok
per hok
per stuk

15.000,- tot f 20.000,-**
3.100,- per stuk
55,- tot f 75,- per m*

* deze aanpassingen gelden alleen in een zeugenstal
** voor een vleesvarkensstal wordt deze prijs met f 5.000,- verlaagd (geen zeugendouche nodig)
Bron: KWIN 1998 - 1999 in voorbereiding

47

Bijlage 4b: Gemiddelde investeringskosten per zeugenplaats in relatie tot de bedrijfsomvang
en de grootte van de afdelingen
Bedrijfsomvang (in aantal zeugen plaatsen)

Grootte
afdelingen

172
Variant 1
Variant 2
Variant 3

f

230

f
f
f

5.800,-*

390

f
f
f

5.450,5.400,5.350,-

5.300,5.100,4.850,-

* Variant 1 met 172 zeugenplaatsen is de standaard-referentiestal van het Praktijkonderzoek Varkens houderij
Variant 1: 2 rijen met 3 kraamhokken, 1 rij met 6 biggenhokken, 45 zeugen per afdeling
Variant 2: 2 rijen met 4 kraamhokken, 1 rij met 8 biggenhokken, 60 zeugen per afdeling
Variant 3: 2 rijen met 6 kraamhokken, 1 rij met 12 biggenhokken, 90 zeugen per afdeling
Bron: KWIN 1998 - 1999 in voorbereiding

Bijlage 4c: Investeringkosten per vleesvarkensplaats bij nieuwbouw voor verschillende hok- en
afdelingsgrootten
Hokgrootte
(aantal vleesvarkensplaatsen per hok)

Afdelingsgrootte
(aantal plaatsen per afdeling)

10
80
100
120
140

f 1 .ooo,-*
f

975,950,950,-

f
f

12

f
f

f

950,925,goo,-

24

f

910,-

f

850,-

* Een stal met 80 plaatsen per afdeling en 10 plaatsen per hok is de standaard-referentiestal van het
Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Deze stal heeft 0,7ms netto hokoppervlakte per dier en heeft in
totaal 1.840 vleesvarkensplaatsen.
Bron: KWIN 1998 - 1999 in voorbereiding
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Bijlage 5: Gedetailleerde beschrijving van “het bedrijf van de toekomst” door het Praktijkonderzoek Varkenshouderij met de visie van de reconstructiegroepen
Algemene c tspecten van “het bedrijf van de toekomst”
Genoemd in Ho(rst), Mee Beetje Veel
He(lden), V(enray),
eens twijfels discussie,
N(ederweert) of PV
oneens
Sectoroverstijgend, tendensen a
Bedrijven zijn gecertificeerd (ook DVI)
Bedrijven zijn zelfregulerend (niet overheid)

PV, Ho, He, N, V
Ho,
N
Ho, He, V
N
He
Ho, He, N, V

Bedrijfsstructuren zijn gesloten (eventueel op
afstand) vaste relaties en minimale contacten
Bedrijven zijn meer gespecialiseerd
Stimuleer het samenvoegen van bedrijven en het
gesloten maken (eventueel op afstand),
aanpassingen in regelgeving
MIS en uitwisseling van gegevens spelen een centrale rol PV, Ho
Goed management (steeds meer vreemd personeel)
Ho
Meer onderzoek naar vernieuwingen
He, V
V
Goede en toepasselijke informatie voor bedrijven
Ho, He, N, V
Het imago verbetert
Flexibele bouwwijze van stallen met meer uniformering, PV, Ho, N
zodat beter wordt ingesprongen op wisselende eisen V
N
Leegkomende stallen worden afgebroken
Vaste relaties met aan- en afleveranciers, slachterijen, PV, Ho, He
ge’initieerd door retailers
PV, Ho
Er ontstaan minimaal drie marktsegmenten
(bacon, retail en industrie)
Er komt eenvoudiger en minder papierwerk
Ho
PV
De sector moet gaat samenwerken (elkaar niet uitspe- Ho
Ien en als één gesprekspartner naar buiten treden
Verwerking van reststoffen uit de voedingsmiddelenPV, Ho
industrie blijft maar is wel goed gereguleerd
N
(gecertificeerd?)
Diermeel blijft men gewoon gebruiken
Ho
N, V
Herkomst van grondstoffen is gegarandeerd en
PV, Ho
voornamelijk uit Noord- of West-Europa afkomstig
Minder alleen naar kosten kijken, meer rekening houden He
met marktwerkingen
Er komt uniformering binnen de EU (ook op financieel N
gebied)
Er komt meer positieve PR (meer openheid)
Ho, He, N, V

x
X
X’
X
X2
X

X
X
X
X
X
X
X
X3
X
X
X
X
X4
X
X
X5
X7
X6

Individuele aanpassingen

- Bedrijfshoofd heeft een bedrijf van 2 VAK,
met min. 1 VAK varkens

PV
Ho
V
Ho, V
Ho, He, N

- Ondernemers moeten bijblijven (cursussen, ed.)
- Bedrijven zien er netjes uit (erfbeplanting)
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X9
X8

.
X’.
.
X2 .

X3..

X4*.

X5..

x6:
x7:
X8 ..
X9.*

In Nederweert twijfelt men over wel (zelf beter bij praktijk, niet wéér overheidsingrijpen) of niet
(collega’s sanctioneren?) zelf reguleren.
In Nederweert wil men het liefst bedrijven gesloten maken op één locatie. Indien dit mogelijk is mag
er alleen met vaste relaties gewerkt worden.
In Venray twijfelt men over het samengaan van flexibel en duurzaam met betrekking tot stallenbouw.
Dit wordt door het PV tegengesproken: flexibel en duurzaam gaan prima samen, flexibiliteit kan ook
gezien worden als een vorm van duurzaamheid. Er zullen wel aanpassingen in de randvoorwaarden
moeten plaatsvinden (aanpassen van bouwvoorschriften, inspelen op bedrijfsoppervlak om evenveel dieren op groter oppervlak te kunnen plaatsen en dergelijke)
Het PV twijfelt over het verminderen van alle administratieve bezigheden van de veehouder in de
toekomst.
In Nederweert is er twijfel over het toelaten van reststoffen, omdat dit een gevaar kan zijn voor het
imago. Men vindt dat het mag blijven, mits het gecertificeerd is en gepaard gaat met goede PR.
In Nederweert en Venray is er verschil van mening over het wel of niet gebruiken van diermeel in het
voer. Indien het wordt toegestaan, moet het wel gecertificeerd zijn (oppassen voor PR, imago, controleerbaarheid, IKB)
In Horst twijfelt men over het gebruik van diermeel in varkensvoer. Het is negatief voor het imago en
er is altijd een risico als zieke en dode varkens na verhitting weer aan varkens gevoerd worden. Er
kwam geen duidelijk standpunt uit.
In Venray waarschuwt men voor de kreet dat 1 VAK gelijk staat aan een bepaalde hoeveelheid
varkens enlof zeugen. Dit is namelijk erg afhankelijk van de individuele ondernemerskwaliteiten.
In Horst vindt men dat de optimale omvang 2 VAK is, waarbij beide VAK in de varkens zitten (niet
gecombineerd met een andere economische eenheid).

Diergezondheid
Genoemd in Ho(rst), Mee Beetje
Veel
He(lden), V(enray), eens twijfels discussie,
N(ederweert) of PV
oneens
Sectoroverstijgend, tendensen
Intensieve informatie-uitwisseling met dierenarts,
PV, Ho, N
slachterijen en voerleveranciers voor snelle en effectieve
signalering (voornamelijk management-informatie)
Gebruikmaking van gezondheidsplanners
PV
Invoeren van dierveiligheidsindex (DVI)
He, N
Invoeren van nog effectievere IKB
Ho
I&R-systemen invoeren
Ho
Er komen goede draaiboeken voor uitbraken van
Ho
besmettelijke ziekten
Dierenartsen zijn gecertificeerd
N
Met behulp van fokkerij genetische vooruitgang realiseren Ho
zodat dieren resistent worden voor bepaalde ziekten
Betere regeling voor afvoer van kadavers (destructor He
certificeren?)
V
Oraal toedienen van medicijnen verder ontwikkelen ter He
vervanging van spuiten

X

X
X
X
X’
X

X

X
X
X2
X

Individuele aanpassingen

- Er komt een schone-vuile weg om alle bedrijven
-

PV, Ho, He
V
N
Er is een hygiënesluis, die consequent wordt toegepast, PV, Ho, N, V
inclusief douchen
He
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X
X3
X4
X
X5

Veehouders blijven zich bijscholen (cursussen, ed.)
Veehouder gaat zelf meer enten
Streven naar gecertificeerde ziektevrij-status
Overdruk in stallen, gefilterde lucht als alternatief voor
afstand tussen bedrijven
Vogels en ander ongedierte worden geweerd
Voorzieningen voor de aan- en afvoer van dieren
Minimale aan- en afvoer van dieren die goed
geregistreerd is (bv. zelf gelten opfokken, streven
naar meer geslotenheid)

N

N

v

He
N, V
PV
Ho
PV, Ho
PV, Ho
He
N

X6
X
X7
X
X
X8

X
X’O
X”

X9

Intern transport beter regelen en gesleep met dieren
minimaliseren
Voorzieningen voor aan- en afvoer van materialen en
hulpstoffen, zoveel mogelijk bedrijfs-eigen materialen
gebruiken
Spuitplaats op individueel bedrijf

Gekoelde kadavervoorziening op alle bedrijven
Betere registratie van alle gegevens
Algemene afspraken over omgang met bezoekers

He

X

PV, He

X

He
Ho
N
V
PV, He
N
He
He, N, V

X
X’2

X’3
X’4
X’5

x’: In Horst is men van mening dat er met I&R-systemen beter aan specifieke vragen van afnemers
X2:
X?

x4:
x5:
x6:
X7*.

x8:
x9:
x1*:
x?

kan worden voldaan. De dieren zijn beter individueel te volgen en kunnen in klassen ingedeeld
worden bij aflevering.
In Venray stelt men dat clusters overbodig zijn als de destructor blijft werken zoals nu. Afvoer gaat
met open wagens, die slecht (of niet?) gereinigd worden. Daarnaast zijn er plaatsen waar drie keer
per dag een wagen passeert: zeer slecht voor imago en grote bron van besmetting.
In Venray wil men zelfs een intercom bij de poort, waardoor de poort op slot kan en iedereen zich
eerst aanmeldt, zodat er niemand ongemerkt in de stallen kan komen. Daarnaast wil men een verbod voor vrachtwagens in het schone gedeelte (aan- en afvoer op vuile gedeelte). Ook wil men de
huisdieren niet toelaten op het schone gedeelte.
In Nederweert spreekt men liever van aan- en afvoerweg.
In Helden vindt men dat er een hygiënesluis met douche moet zijn, maar er wordt gevraagd hoe
omgegaan dient te worden met een bedrijf dat uit vier kleine locaties bestaat. Een volledige hygiënesluis is niet op alle vier locaties te betalen.
In Nederweert vindt men dat de veehouder moet blijven leren, om meer te weten te komen over
hygiëne, bacteriën, ziekten en dergelijke.
In Helden bestaat nog discussie over het wel zelf enten (dierenarts begeleidt, kostenvoordeel) of
behoud van huidige situatie (dierenarts blijft spuiten anders accepteert EU het niet, indien zelf
geënt moet worden gebeurt het misschien niet). Wel vinden alle drie de gemeenten dat er regelgeving moet komen indien de veehouder zelf gaat vaccineren.
In Horst is men van mening dat vogels een gevaar zijn voor de insleep van besmettelijke ziekten.
Het aanwezig zijn van vogels in de stallen moet geminimaliseerd worden. Er zal wel erfbeplanting
moeten zijn voor het imago, wat de aanwezigheid van vogels en ander ongedierte in de omgeving
van de stallen zal stimuleren.
In Venray wil men géén afvoer van dieren, dus volledig gesloten bedrijven, eventueel op afstand
In H elden twijfelt men over de eigen opfok van gelten.
In Nederweert vindt men d at er maxi maal één aanvoer.adres mag zijn.
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x1*: In Horst vindt men dat de spuitplaats eigenlijk op elk individueel bedrijf aanwezig moet zijn, maar
de kosten van zo’n spuitplaats zijn erg hoog indien deze ook bruikbaar moet zijn bij -15°C. Daarom
wil men bekijken of het mogelijk is om zo veel mogelijk op de individuele bedrijven te reinigen,
maar ervoor te zorgen dat er ook centrale plaatsen komen waar tijdens vorst, of door bedrijven die
kleiner zijn dan . . . . . . . gereinigd kan worden (maximale afstand?, maatregelen op spuitplaats?)
x13: In Nederweert deelt men de mening van Horst. Men ziet wel een duidelijke voorkeur voor spuitplaats op het eigen bedrijf omdat dit toch het meest efficient is tegen mogelijke verspreiding van
besmettelijke ziekten.
~14: In Venray deelt men de gevoelens van Horst. Men wil wel dat ontsmetten en reinigen in de kolomcertificering wordt opgenomen (transportbedrijven moeten ook gecertificeerd zijn).
x15: In Nederweert wil men een gekoelde kadaverplaats. Daarnaast wil men de (on)mogelijkheden
graag weten met betrekking tot zelf als destructor fungeren, waarbij de kadavers op het bedrijf zelf
vernietigd worden.
Díerenwelzíjn
Genoemd in Ho(rst), Mee Beetje
Veel
He(lden), V(enray), eens twijfels discussie,
N(ederweert) of PV
oneens
Sectoroversfijgend, tendensen
MIS zorgt voor een optimaal klimaat, optimale verzorging
Varken worden meer gezien als dier, niet als levenloos
productiemiddel (wel economisch activiteit)
Transporten met levende dieren mogen maximaal
4 uur duren
Transportmiddelen worden aangepast (geconditioneerd
en gesloten)
Men gaat beertjes mesten
Er komt aandacht voor “het ingrepen-besluit”
Euthanasie op het individuele bedrijf wordt mogelijk
Aanpassingen worden gedaan op basis van
onderzoeksresultaten en de consument betaalt ervoor
Individuele aanpassingen
Minder gesleep met dieren (ook gezondheid)
Dieren worden gehuisvest in stabiele groepen

PV, He, N
Ho

X
X

PV
He
PV
He
He, V
N

X’

X’

N V

He

He
PV
Ho
N

X

PV
Ho
He
N, V
PV
Ho, He
V
N
PV
PV
Ho
He

X

X
X2

X3
X4

Dieren hebben voldoende bewegingsruimte

Dieren staan op een substraat

Dieren staan op gedeeltelijk dichte vloeren
Dieren krijgen ruwvoer
Er worden speeltjes in de hokken aangebracht
Veehouder is actief bezig met welzijn
Afleveren van dieren op gelijke vloerhoogte
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X5
X6
X7
X
X8
X9

x’: In Helden vindt men dat de transporttijd aan het transportmiddel gecorreleerd moet worden en dat
x2:

x3:
x4:

x5:
x6:

XC

x8:
X?

er conclusies moeten worden getrokken op basis van fysische parameters. Daarnaast moeten
transporteurs gecertificeerd zijn.
In Horst verwacht men wel dat zeugen in groepen gehouden worden, maar men twijfelt over de
gevolgen voor het milieu, de gezondheid, de arbeidsomstandigheden en ook over het welzijn,
Daarnaast vindt men dat een goede PR over groepshuisvesting noodzakelijk is. Er moet worden
voorkomen dat de mening van de consument erg snel geheel anders is.
In Nederweert vindt men dat de zeugen in groepshuisvesting moeten.
In Venray vindt men dat zeugen in groepshuisvesting gehouden moeten worden. Ze zijn het echter
niet eens met de vorming van stabiele groepen, aangezien ze dit in de praktijk niet haalbaar achten. Er zouden dan grote groepen opgelegd moet worden, die steeds verder gesplits worden.
Enkele deelnemers brachten naar voren dat het niet prettig is om door een hok met 30 vleevarkens,
die bijna slachtrijp zijn, te lopen (gevaarlijk) en ze gaven een slechtere vertering van mineralen aan
als gevolg.
In Horst wil men alleen meer ruimte voor biggen.
In Helden vindt men de huidige normen voor ruimte goed, maar men ziet wel in dat of de retailers
of de overheid toch aanvullende eisen zullen stellen. Men twijfelt aan het extra welzijn indien een
varken 0,l m* meer ruimte krijgt. Daartegenover staan wel enorme investeringen van de kant van
de veehouder. Men ziet ook liever dat er normen gesteld worden aan m* per groep en niet per dier,
Men is van mening dat er wel op de kosten gelet moet worden, maar dat men toch op het gebied
van welzijn ver moet durven gaan (hogere eisen aan welzijn kan op korte termijn leiden tot productie voor een hoger segment met hogere opbrengsten. Over een tijd moet iedereen groepshuisvesting hebben en zullen de extra opbrengsten er niet meer zijn.
In Nederweert en Venray vindt men dat er moet worden voldaan aan de nieuwe eisen van het
Varkensbesluit, maar dat er wel uniformering moet komen binnen de EU met betrekking tot welzijnseisen.
in Horst en Helden zijn er vragen over het toepassen van stro, aangezien ze verwachten dat het
nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid, arbeidsomstandigheden, milieu en intrinsieke productkwaliteit.
In Venray wil men geen stro, omdat het erg slecht is voor de gezondheid (salmonella, uierontsteking en dergelijke), hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden. Men vindt dat er eerst meer onderzoek gedaan moet worden om duidelijkheid te verkrijgen. Men stelt voor om selectief vast strooisel
te gebruiken (bijvoorbeeld bij biggen), zonder het voor andere groepen te verplichten.

Arbeidsornstandigheden
Veel
Genoemd in Ho(rst), Mee Beetje
He(lden), V(enray), eens twijfels discussie,
oneens
N(ederweert) of PV
Sectoroverstijgend,

tendensen

- Veilig, efficiënt en gezond werken, optimaliseren van

He, N, V
omstandigheden (meer werken met vreemd personeel)
- Creëer meer initiatieven voor onderzoek op gebied van PV
He
flexibele, duurzame en brandveilige stalinrichtingen

X
X
X’

Individuele aanpassingen

- Reductie van stof
- Reductie van lawaai
-

Adequate bescherming
- Minimaal één persoon op het bedrijf is in het bezit
van een EHBO-diploma
- Gebruik maken van vernevelaars van olie en/of water
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PV, Ho, He, N, V
He
PV, Ho, He, N, V
V
PV
V

x
X

x
X
X
X2

Gebruik maken van voerinstallaties, meer automatiseren
Vermijden van zwaar lichamelijk werk, gebruik maken
van aangepaste hulpmiddelen
Gebruik maken van beter (de)monteerbare, minder
zware hokafscheidingen
Voldoende licht in de stallen
Regelmatige bijscholing
Videocircuit als hulpmiddel bij de controle en bewaking

Ho, N, V
PV, Ho, N

X
X

PV

X

Ho
He
He
PV, He
V

X
X3
X
X
X4

x1: In Helden geeft men aan dat er aanpassingen moeten komen in procedures, vergunningen, bouwplannen en wetgeving, zodat er flexibeler gebouwd kan worden.
x2: In Venray twijfelt men over het aanbrengen van vernevelaars.
x3: In Helden vindt men natuurlijke lichtinval via ramen erg belangrijk, zodat men naar buiten kan kijken.
x4: In Venray twijfelt men over het toepassen van een videocircuit. Visuele controle (ook ruiken en
horen) wordt erg belangrijk gevonden en men verwacht een slechte invloed op het imago (te veel
industrie, de varkenshouder wil zelf niet eens meer in de stal komen dus het zal er wel erg stinken).
Het is wel in te passen in het MIS, maar moet begeleid worden met een goede PR om het uit te
leggen.

Genoemd in Ho(rst), Mee Beetje Veel
He(lden), V(enray), eens twijfels discussie,
N(ederweert) of PV
oneens
Sectoroverstijgend, tendensen
Goede benutting van grondstoffen
Gebruik/recyclen van reststoffen, varken is eter
van “co-production”
Bouwen van emissie-arme stallen m.b.v. ventilatie- en
stalsystemen (bv. luchtwasser)
Bouwen van duurzame stallen
Gebruik maken van natuurlijke energiebronnen als
zonnecellen, zonnecollectoren en warmte van dieren
Vertaal de gelden die in rechten komen te zitten in
investeringen voor aanpassing m.b.t. milieu (geld in
sector houden)
Zorgen voor een haalbaar en betaalbaar Groen Label
Individuele aanpassingen
Optimaliseren van het energiegebruik
Optimaliseren van mineralenstroom
Mestbewerking toepassen

Centrale mestafvoer
Gescheiden afvoer van gescheiden hulpmaterialen
Geen belasting van het milieu
Gebruik maken van grondbuisisolatie
Hergebruik van afvalwater
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Ho
Ho, He

X

PV, Ho, N, V

X

PV, N
PV, Ho, He, N

X

N

X

He

X

PV, Ho, He
PV, Ho
V
PV, N, V
He
Ho
N
He, V
Ho
Ho
He

X

X

X

X
X’
X
X2

X3
X
X

X
X
X

x1: In Venray wil men wel dat er goed gekeken wordt naar de minimale behoefte van de dieren.
x2: In Helden wil men een betere toediening van mest en mestbewerking op het bedrijf. Men merkt
hierbij op dat het erg moeilijk is om maatwerk te leveren als er een maand op de analyse-uitslagen
gewacht moet worden.
x3: In Horst wordt getwijfeld over het bewerken van de mest. Enerzijds wil men dit wel (afnemer stelt
eisen, maatwerk leveren aan akkerbouwer), maar aan de andere kant wil men het niet (volgens een
deelnemer, die zich al jaren bezighoudt met de verwerking van mest, is de meest optimale afvoer,
rekening houdend met alle bijkomende facetten, óf natte mest (20% ds) óf korrels.
Intrinsieke productkwaliteit
Genoemd in Ho(rst), Mee Beetje
Veel
eens twijfels discussie,
He(lden), V(enray),
N(ederweert) of PV
oneens
Sectoroverstijgend, tendensen
- Voer wordt gecertificeerd aangeleverd
- Voer is vrij van additieven vanaf 35 kg

-

PV
PV
He, V
Ho
Meer aandacht voor biotechnologie en genetische selectie Ho, N, V
Enten als beheersmaatregel bij besmettelijke ziekten
He
(af van het non-vaccinatiebeleid)

X
X
X’
X2
X
X

Individuele aanpassingen

- Er zijn vaste wachttijden

PV, Ho
PV
Ontsmetten van stallen verbeteren, zodat er een
Salmonella-vrije status kan worden verkregen
Ho, He, V
en het gebruik van antibiotica geminimaliseerd wordt
- Medicijngebruik gaat naar beneden
N
- Registratie van individuele dieren
He
- Vlees vrij van antibiotica
Ho
- Drinkwater heeft een gegarandeerde, constante kwaliteit PV, N
- Waarborgen via IKB
Ho

X

-

X3
X
X
X4
X
X

x1: In Helden en Venray wil men een minimaal gebruik van additieven.
x2: In Horst twijfelt men over het realiseren van additieven-vrij voer vanaf 35 kg.
x3: In Horst, Helden en Venray wil men een minimaal gebruik van antibiotica, maar er zal wel naar
randvoorwaarden gekeken moet worden (bijvoorbeeld roostervloer vermindert medicijngebruik,
maar is slecht voor imago).
x4: In Horst vindt men dat gegarandeerd moet worden dat vlees vrij is van antibiotica. Indien de garantie er niet is, moet het vlees tweede soort worden.
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