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Inleiding
Het jaarverslag van Stichting Varkens in Nood bestaat uit:
o een overzicht van het afgelopen jaar, verdeeld in organisatie, financiën en activiteiten;
o het financiële jaarverslag 2017 met begroting 2018.
Stichting Varkens in Nood
Varkens in Nood is opgericht in 1997. Ambassadeurs als J.J. Voskuil, Youp van ’t Hek,
Yvonne Kroonenberg, Jan Terlouw en Dimitri Verhulst hebben met beschaafde en
spraakmakende campagnes publiek, politiek, supermarkten en ook varkensboeren ervan
weten te overtuigen dat onze varkens een beter leven verdienen. Langzaam maar zeker is
de publieke opinie ten gunste van de dieren veranderd. Helaas is de steun van het publiek
(nog) onvoldoende gebleken voor grootschalige structurele verbeteringen. Daar is méér voor
nodig dan alleen media-aandacht.
Varkens in Nood zoekt daarom steeds nieuwe wegen om het lot van de dieren te verbeteren.
Innovatieve campagnes zijn nodig, omdat onze tegenstrevers steeds beter om weten te gaan
met (negatieve) media-aandacht, dan wel deze simpelweg negeren. Bijzondere en nieuwe
publiekscampagnes helpen ook om de consument beter te bereiken en op die manier te
blijven wijzen op het belang van het welzijn van de dieren.
Het jaar 2017 in vogelvlucht
Door organisaties als Varkens in Nood is het inmiddels in brede kringen doorgedrongen dat
de productie van vlees ook rampzalige gevolgen heeft voor het klimaat, natuur en milieu (de
sloop van oerwoud voor de teelt van veevoer) en de volksgezondheid (antibiotica en
resistente bacteriën). Vandaar dat het goed nieuws is dat 67 procent van de Nederlanders af
en toe een dagje geen vlees eet en dat 41 procent zijn of haar vleesconsumptie de
afgelopen vijf jaar heeft gehalveerd. Minder goed nieuws is dat de Nederlander in 2017
evenveel vlees gebruikte als het jaar ervoor. Een steeds kleinere groep vleeseters eet
kennelijk steeds meer vlees. En die groep is moeilijk bereikbaar.

Wat doen wij met een donatie van 10 euro?
Wij hebben voor donateurs globaal berekend wat wij met een donatie van 10 euro wisten te
bereiken:
o
o
o
o
o
o
o
o

1 big die door betere omstandigheden op de boerderij niet crepeert
de vleesindustrie kan 2 leugens minder verspreiden als ‘voorlichting’
voor 10 zeugen een jute doek om enigszins hun nestgedrag te kunnen uiten
voor 20 euro media-aandacht
25 mensen bereikt met eerlijke voorlichting over varkensleed
25 mensen die druk zetten op hun bank om diervriendelijker te bankieren
65 minder biggen worden per jaar gecastreerd
voor tientallen varkens schonere stallucht en daarmee minder gezondheidsklachten
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Varkens in Nood zet naast de klassieke media ook social media is als campagnemiddel. In
2017 leidde dit tot een groot succes van een aantal acties, onder andere de petitie voor een
beroepsverbod voor varkenshouder Adriaan Straathof. Het is de uitdaging om het publiek, de
politiek en het bedrijfsleven telkens opnieuw te bereiken. Hiertoe dient Varkens in Nood
continu haar campagnes te innoveren.
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Stichting Varkens in Nood - Algemeen
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Varkens in Nood is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 41217397. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting
Varkens in Nood en is statutair gevestigd te Amsterdam. De rechtsvorm is de vorm van een
stichting.
Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft als doel:
a. het welzijn van de varkens in de veeteelt te verbeteren;
b. het trachten van iedere vorm van vee-industrie in Nederland en daarbuiten via
wettelijke maatregelen te laten verbieden;
c. het verkrijgen van publiciteit voor een beter begrip over de gevolgen van intensieve
veeteelt.
Juridische structuur
Stichting Varkens in Nood is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in
Amsterdam.
Samenstelling directie en bestuur
Voorzitter: De heer mr. Hans Baaij
Vicevoorzitter: de heer ing. Remco Dick Erik de Waart
Penningmeester: de heer Johannes Adrianus van Bergen
Lid: mevrouw Joanna Margaretha Oudshoorn-Valk
Directeur: De heer mr. Hans Baaij

Taak en werkwijze van directie, bestuur
Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar samen voor de bestuursvergadering. Hierin
worden de resultaten van het aflopende jaar besproken en geëvalueerd, de
campagneplannen voor het nieuwe jaar vastgesteld en de begroting voor het nieuwe jaar
opgesteld.
Bezoldigings- en vergoedingsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen
bezoldiging of vergoeding. De directeur ontvangt een maandelijks salaris dat ver onder de
norm zit van het VFI.
Wijze benoemen en zittingsduur bestuur
Sinds 2015 is de zittingsduur van een bestuurslid beperkt tot maximaal vijf jaar. Conform de
reglementen van het CBF is er een einddatum bepaald voor de leden van het zittende
bestuur, waarna de voormalige leden of nieuwe kandidaten aangesteld kunnen worden voor
een maximale duur van vijf jaar.
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Hans Baaij, was voorheen fiscaal jurist, is met J.J. Voskuil oprichter geweest van de stichting
en is sinds de oprichting in 1997 bestuurslid van Varkens in Nood. Hij is door de overige
bestuursleden aangesteld als directeur; de functies van directeur en voorzitter zijn juridisch
en financieel strikt gescheiden.
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Relevante nevenfuncties directie, bestuursleden
De voorzitter mr. Hans Baaij is tevens bestuursvoorzitter van Stichting Dier&Recht. Deze
stichting zet zich net zoals Stichting Varkens in Nood in voor het welzijn van de dieren, maar
heeft een bredere doelgroep, namelijk niet alleen varkens in de veeteelt, maar ook andere
landbouwdieren, en huisdieren en hobbydieren.
Vicevoorzitter ing. Remco de Waart is in het dagelijks leven zelfstandig adviseur milieuzaken
in ’t Gooi.
Bestuurslid Joanna Oudshoorn-Valk is regionaal projectleider Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Penningmeester Johannes van Bergen ontwikkelt mediaprojecten en is bestuurslid van de
Paul van Vliet Academie.
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Erkenning als ANBI
De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI
geheten (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften, schenkingen en
nalatenschappen onder een gunstig fiscaal regime (meestal een vrijstelling) vallen.
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Financieel jaarverslag
De jaarrekening 2017 is te vinden in hoofdstuk 3.
Algemeen aanvaard bij goede doelen is een continuïteitsreserve van ongeveer 1,5 jaar aan
lopende jaarlijkse kosten. Als er uitgegaan wordt van de begrote uitgaven voor 2018 dan is
een continuïteitsreserve van ca. € 980.000 gewenst. Het eigen vermogen per ultimo 2017 ligt
daar ver onder (€ 684.134). Anders gezegd: de stichting heeft niet veel meer reserves c.q.
middelen dan strikt noodzakelijk.
Uitgaven 2017
Begrote uitgaven 2018
Reserves en fondsen 2017

€ 453.312
€ 653.400
€ 684.134

Uitgaven besteed aan de doelstelling van Varkens in Nood
De kosten besteed aan de doelstellingen (inclusief lastenverdeling) bedroegen in 2017
gezamenlijk € 382.017. De uitgaven aan campagnes (inclusief lastentoedeling van de
personeelskosten) bedroegen in 2017 bijna € 277.671. Dat is minder dan het begrootte
bedrag van circa € 384.365.
Bij voorlichting daalden de kosten t.o.v. 2016, inclusief lastenverdeling voor personeel, van
€ 134.121 naar € 104.346. De reden van de dalen is dat Varkens in Nood meer heeft ingezet
of free-publicity en minder geld heeft uitgegeven aan betaalde advertenties op social media.
Fondsenwerving
De belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting zijn de inkomsten uit periodieke
donaties en inkomsten uit de vier donateursmailingen. De inkomsten uit donaties stegen in
2017 ten opzichte van 2016 met 22% naar € 563.198. De opbrengsten uit
donateursmailingen daalden licht ten opzichte van het jaar ervoor.

Donateursbestand
In 2017 hebben circa 7.700 donateurs één of meerdere donaties gedaan, in 2016 waren dat
er ongeveer 6.600. Een steeds groter deel van de donateurs steunt de stichting via een
periodieke incasso.
Personeelskosten
De uitgaven aan personeelskosten stegen door uitbreiding van het personeelsbestand in
2017 ten opzichte van 2016 met 5% naar € 236.603. Dit is ongeveer zoals was begroot.
De directeur verdiende, exclusief pensioenlasten, € 3.300 bruto per maand met een (meer
dan) volledige werkweek. Dat is circa 50% van de norm bij fondsenwervende organisaties,
gebaseerd op een benchmark onderzoek van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen
(VFI) in 2012.
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De kosten voor werving, mailingen en donaties zijn gestegen van € 32.604 in 2017 naar
€ 49.096 in 2017. Het percentage dat aan fondsenwerving ten opzichte van de totale baten
werd besteed is 9%, wat veel minder is dan de 25% die het CBF als maximum stelt.
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Personeel per ultimo 2017
Jaar

Fte

Medewerkers Stagiaires

2009

6

8

1

2010

6,9

9

2

2011

7,2

10

1

2012

6,2

8

0

2013

5,9

6

2

2014

2,7

5

2

2015

4,2

6

2

2016

5,2

7

2

2017

5,8

10
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Huisvestings- en kantoorkosten
In 2013 heeft de stichting haar intrek genomen in een ruimte aan de Stadhouderskade 60.
Hier wordt onder schappelijke condities ondergehuurd van Plan Nederland. De kosten voor
huisvesting bedroegen in 2017 € 16.114. Begin volgend jaar zal de stichting verhuizen naar
een nieuwe, ruimere kantoorlocatie.

Samenvatting cijfers 2017
In 2017 werd 84% van de totale lasten besteed aan de doelstellingen, 11% aan
fondsenwerving en 5% aan beheer en administratie. Het aandeel baten uit eigen
fondsenwerving dat besteed is aan de eigen fondsenwerving is 9%. Het jaar 2017 werd
afgesloten met een positief saldo van € 110.416. Voor meer ratio’s, zie onder andere pagina
29.
Toelichting begroting 2018
Varkens in Nood wil in 2018 de in 2017 ingeslagen weg voortzetten, met veel campagnes,
voorlichting en contacten met de achterban. Verwacht wordt dat de achterban gestaag
verder groeit. Er liggen tal van ideeën voor campagnes klaar..
Voor 2018 zijn er inkomsten uit legaten ter waarde van € 80.000 begroot. Een belangrijk deel
van deze legaten is al toegezegd. Bij legaten wordt het kasstelsel toegepast, dus de
toezeggingen worden pas geboekt na ontvangst. De inkomsten uit legaten zullen naar
verwachting de komende jaren stijgen.
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Dier&Recht
Ook in 2017 werd er wederom intensief samengewerkt met de Stichting Dier&Recht.
Varkens in Nood heeft veel baat bij de samenwerking en neemt in ruil daarvoor de lopende
kosten van Dier&Recht voor haar rekening. In 2012 is besloten dat beide stichtingen zich
meer zullen profileren onder één vlag, namelijk Varkens in Nood/Dier&Recht. Beide
stichtingen blijven formeel wel gescheiden. De samenwerking kreeg in o.a. gestalte door aan
elkaar gekoppelde websites. Ook bereidden Varkens in Nood/Dier&Recht gezamenlijk
rechtszaken voor op het gebied van het couperen van varkensstaarten en doorgefokte
varkens.
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In voorgaande jaren is er sprake geweest van een overheidssubsidie via SMOM en van
baten uit acties derden in verband met de overdracht van het SuperWijzer project aan
Greenpeace. Voor 2018 verwachten wij geen overheidssubsidies of baten uit acties met
derden.
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Dierenbeschermingsactiviteiten
Samenwerking met Dier&Recht
De Stichting Dier&Recht (D&R) bestaat sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en heeft
onder andere de leerstoel Dier&Recht aan de Universiteit Utrecht ingesteld. In 2006 besloten
de besturen van Dier&Recht en Varkens in Nood op specifieke dossiers, zoals slacht,
inspecties en rechtszaken, met elkaar samen te werken. Dat was succesvol en besloten is
deze samenwerking te verdiepen en de activiteiten vanuit één werkorganisatie te
ondernemen.
De stichtingen hebben eenzelfde werkwijze: er wordt campagne gevoerd op basis van een
gedegen inhoud. Ze maken beide gebruik van het recht, media-aandacht en creatieve
oplossingen. Ook staan ze bij de politiek, de media en het publiek bekend als betrouwbaar.
Door de acties van Dier&Recht bestrijken de inspanningen van Varkens in Nood een breder
terrein dan alleen de varkens in nood. Dit heeft o.a. bij de slacht van kippen en bij
campagnes op het gebied van erfelijke aandoeningen bij huisdieren, geleid tot een grote
vooruitgang.
Inzet van het recht
Dierenwelzijn als rechtsgebied is een niche waarbinnen eigenlijk alleen Varkens in Nood en
Dier&Recht actief zijn. Toch biedt het recht vele mogelijkheden om misstanden met dieren
aan te pakken. Daarvoor is veel expertise (en geduld en geld) nodig, maar de resultaten zijn
soms boven verwachting. Dat bleek in 2011 bij de gezamenlijke strijd van Varkens in Nood
en Dier&Recht om het castreren van biggen te verbieden. Dit is in Nederland, en inmiddels
ook daarbuiten, een doorslaand succes: nu al blijft per jaar 20 miljoen biggen de pijnlijke
ingreep bespaard en dit worden er steeds meer. In 2016 werd door Dier&Recht en Varkens
in Nood een rechtszaak gestart tegen de supermarktketen Dirk van den Broek. Volgens ons
is de productie van gangbaar varkensvlees onrechtmatig en gaat het gepaard met veel
overtredingen. Ook de verkoop van deze producten is o.i. onrechtmatig, omdat dit de
onrechtmatigheid van de productie in stand houdt.

Enquête #schnitzelgate
VVD-Kamerleden Helma Lodders en Erik Ziengs
stelden begin 2017 een verbod voor op termen als
vegetarische worst en vegetarische schnitzel. Dit soort
termen zouden misleidend zijn en geen juiste
weergave van de werkelijkheid. Door middel van een
enquête onderzocht Varkens in Nood of mensen deze
termen echt zo misleidend vinden.
Een meerderheid van 5.041 deelnemers blijkt te weten
wat vlees is en wat niet. 1.456 mensen twijfelen of ze
wel eens een kipstuckje voor een kipstukje hebben
aangezien. En slechts 98 argwanende mensen denken
dat ze soms ongewenst vegetarisch eten. Of
andersom. Conclusie: wat ons betreft kan een
vegetarische schnitzel best een vegetarische schnitzel
blijven heten.
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Zie voor de activiteiten van Stichting Dier&Recht, die in 2017 ook zijn toegenomen, de
jaarverslagen van Dier&Recht.
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De Varkensvleesmonitor
Al jaren beloven supermarkten om over te stappen van gangbaar varkensvlees naar
producten met het Beter Leven keurmerk. Om te controleren of ze vooruitgang boeken,
brengt Varkens in Nood regelmatig de Varkensvleesmonitor uit. Deze monitor houdt sinds
begin 2016 van veertien supermarkten bij welk aandeel van het varkensvlees het Beter
Leven keurmerk heeft, en of de supermarkten vooruitgang boeken. Voor de varkens is dit
belangrijk, omdat het Beter Leven keurmerk hen een minder ellendig leven biedt.
Medewerkers van Varkens in Nood bezoeken geregeld filialen van veertien grote
supermarktketens: Albert Heijn, Dirk, ALDI, Lidl, Plus, Jumbo, Vomar, Hoogvliet, Spar, Deen,
Emté, Jan Linders, Coop en Dekamarkt. Ze tellen het aanbod aan Beter Leven keurmerk
varkensvlees voor elk van onderstaande vier categorieën:
- vers vlees: vlees dat in de koeling ligt en gegeten wordt bij de avondmaaltijd
- vleeswaren: producten die worden gebruikt als broodbeleg
- lang houdbaar: producten buiten de koeling, zoals rookworsten en gedroogde worst
- diepvries: varkensvleesproducten uit de diepvries
Het Beter Leven keurmerk met één, twee en drie sterren wordt bij elkaar opgeteld. Omdat
het aanbod per filiaal kan verschillen wordt er een gemiddelde van meerdere filialen
genomen.
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Positief is dat sinds het begin van de telling het aanbod varkensvlees met Beter Leven
keurmerk bij een aantal supermarkten flink is toegenomen. In totaal is het aanbod
varkensvlees met Beter Leven keurmerk in 2017 met 21 procent gestegen ten opzichte van
2016.
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Stop afbranden biggenstaartjes
25 jaar geleden werd het amputeren van biggenstaartjes verboden, maar desalniettemin
wordt bij 99 procent van de biggen het staartje verwijderd. Wij voerden in 2016 campagne
tegen het illegaal amputeren van biggenstaartjes. Door ruim 25.000 mensen werd onze
petitie ondertekend.

De oproep om te stoppen met couperen is namens alle ondertekenaars begin 2017
verstuurd aan verschillende partijen en heeft verschillende successen opgeleverd.
Al direct bij het begin van de campagne heeft SP-Kamerlid Henk van Gerven een motie
ingediend om te stoppen met couperen. Deze motie is vervolgens door de Kamer
aangenomen. Het onderwerp staat politiek nog steeds op de kaart. De huidige minister van
LNV Carola Schouten wil begin 2019 samen met de sector een einddatum voor couperen
kunnen vaststellen.

De dierenartsenvereniging KNMvD heeft eind 2017 een officieel standpunt ingenomen over
de noodzaak te stoppen met couperen.
Tot slot heeft de varkensproducentenvereniging POV aangekondigd een proef te starten met
meerdere varkenshouders die onder professionele begeleiding gaan stoppen met couperen.
Onder andere RTL Nieuws en Metronieuws besteedden aandacht aan onze campagne.

Jaarverslag Stichting Varkens in Nood

Een supermarktketen heeft naar aanleiding van onze campagne aangegeven een proef te
starten om op enkele bedrijven proberen te stoppen met couperen. Hierover mag nog niet
meer informatie worden vrijgegeven.
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Innovatieve kraamstal
Varkens
in
Nood
sprak
uitgebreid
met
Herman
Verweer, welzijnsonderzoeker
van Universiteit Wageningen,
over het welzijn van de
Nederlandse varkenshouderij.
De belangrijkste onderwerpen
die werden besproken zijn de
speerpunten van Varkens in
Nood: de extreem hoge
biggensterfte, het afbranden
van staarten en het vastzetten
van zeugen in kraamkooien.
Hans Baaij en Frederieke Schouten van Varkens in Nood in gesprek

Vermeer toonde het ontwerp
met Herman Vermeer van Universiteit Wageningen.
van het ‘kraamhuis’, een
ontwikeling uit Wageningen. De zeug loopt los, kan een nest bouwen, ze voedt haar biggen
op en leert ze samen te eten. Biggen mogen in dit systeem langer bij hun moeder blijven en
socialiseren ook met andere varkens. Het ontwikkelen van het sociale gedrag is heel
belangrijk, het voorkomt stress en staartbijten.

Het ‘kraamhuis’ is een ontwikkeling van Universiteit Wageningen.
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De mening van de wetenschapper en van ons als dierenwelzijnsorganisatie blijken eigenlijk
heel dicht bij elkaar te liggen. Toch volgt steeds weer de conclusie dat verbeteringen betaald
moeten worden. Wij blijven ons daarvoor inzetten, in de hoop dat robuustere biggen,
vriendelijke kraamhuizen en varkens met krulstaarten binnenkort realiteit worden.
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Stemadvies voor Tweede Kamerverkiezingen
In maart 2017 werden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Op veler verzoek schreven
we een stemadvies op het gebied van dierenwelzijn. Het advies was gebaseerd op het
stemgedrag van de verschillende politieke partijen bij de circa driehonderd moties die in de
voorafgaande regeringsperiode over dierenwelzijn zijn ingediend. Ook werd er gekeken naar
de verkiezingsprogramma’s.
Conclusie: een dierenliefhebber moet zeker geen VVD, CDA of SGP stemmen. PvdA, D66,
PVV, CU en 50Plus zijn twijfelgevallen. Aanbevolen worden SP en Partij voor de Dieren voor
mensen die de EU minder en de lidstaten meer macht willen geven, en GroenLinks voor
degenen die de EU verder willen uitbouwen.

Door de schokkende beelden ontstond grote ophef, zowel in België als Nederland. De
Nederlandse vleessector sprak de sussende woorden dat zoiets nooit in Nederland zou
gebeuren. Varkens in Nood gelooft dit niet en riep mensen die werken in een slachthuis of
daar gewerkt hebben op om misstanden te melden.
Vrijgevige sympathisanten hebben een beloning voor de klokkenluiders gefinanciert.
 De Rotterdamse zakenman Ed Albers heeft € 3.000 toegezegd
 Een anonieme sympathisant heeft € 500 toegezegd
 Dierenarts Kruithof heeft € 200 toegezegd
 Namens de lezers van Leefbewust.com is € 1.500 toegezegd
 Dierenarts Houben heeft € 1.000 toegezegd
 Meneer Zeegers uit Hoogvliet heeft € 500 toegezegd.
Onder andere de Volkskrant en het AD berichtten over de beloning voor klokkenluiders.
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Klokkenluiders slachthuizen gezocht
Dierenrechtenorganisatie Animal Rights filmde een maand lang undercover in het grootste
varkensslachthuis in België. Onvoorstelbaar dierenleed en frauduleuze praktijken werden op
camera vastgelegd.
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Petitie voor transparantie van VION
VION, de grootste varkensslachterij van Nederland, bracht dit jaar een video uit waarin het
naar eigen zeggen volledig transparant is over het slachtproces. In de video is echter het
voor de varkens belangrijkste onderdeel, de CO2-verdoving, niet te zien. Dat is valse
voorlichting en misleiding van het publiek.
Varkens in Nood-voorzitter Hans Baaij en Derk Oorburg van VION gingen in debat over de
video in Dit is de Dag.
Middels een petitie riepen wij VION op het publiek iedere fase van de slacht te tonen, ook de
bedwelming. Verder vroegen wij VION camera’s op te hangen in de verdovingsruimtes,
zodat inspecteurs de varkens tijdens het hele slachtproces kunnen zien. Ook hebben wij er
bij VION op aangedrongen actief bij te dragen aan onderzoek naar alternatieve
verdovingsmethoden, zodat hopelijk op korte termijn CO2-verdoving tot het verleden
behoort.
Varkens in Nood heeft een radiocampagne ingezet om zoveel mogelijk mensen de kans te
geven hun stem te laten horen aan VION. De radiospotjes zijn ingesproken door stemacteur
Marcel Maas en een week lang uitgezonden op NPO Radio 1 en NPO Radio 4. Ruim 32.000
mensen hebben de petitie ondertekend.
Staatssecretaris Van Dam sprak uiteindelijk met de sector af dat er cameratoezicht komt in
Nederlandse slachthuizen. Dit is een succes en een grote stap in de goede richting.
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Klacht tegen slachterij VION bij RCC
Naast de petitie hebben wij een klacht ingediend tegen VION bij de Reclame Code
Commissie (RCC). Wij vinden dat de voorlichting door en over VION reclame is in de zin van
artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en dat deze reclame oneerlijk en
misleidend is in de zin van de artikelen 7 en 8 van de NRC. Daarin staat namelijk ‘Reclame
mag niet oneerlijk zijn’ en ‘Reclame mag niet misleidend zijn’. VION beïnvloedt met de
‘transparante’ video de mening van consumenten, maar doet dat niet op een eerlijke manier.
Door het deel van de koolzuurgaskamer weg te laten, laat VION het slachtproces minder
vreselijk lijken dan het in werkelijkheid is.
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De RCC beoordeelde dat VION in de video de consument essentiële informatie onthoudt en
daardoor een onvolledig en te rooskleurig beeld schetst. Dit is in strijd met artikel 7 van de
NRC. VION is gesommeerd niet meer op deze wijze reclame te maken. VION heeft de video
van de website verwijderd.
Zowel dagblad Trouw als het Brabants Dagblad besteedden aandacht aan de uitspraak van
de Reclame Code Commissie.
Klacht tegen slachterij VION bij NVWA
Naast de klacht bij de Reclame Code Commissie, dienden we ook een klacht in over VION
bij de NVWA. In de zomer stonden trailers met varkens te wachten voor het slachthuis. Het
was 34 graden en de varkens bezweken bijna onder de hitte. De slachterij of de
transportbedrijven hebben hun planning niet op orde, wat zorgt voor lange wachtrijen.
Varkens in Nood verzocht de NVWA de kwestie te onderzoeken.
Rechtszaak tegen supermarkt Dirk
Varkens in Nood spande samen met Dier&Recht een rechtszaak aan tegen Dirk van den
Broek. In de rechtszaak houden we de supermarkt verantwoordelijk voor de
welzijnsproblemen in de varkensstallen waar hun keurmerkloze vlees vandaan komt. Kern
van onze zaak was dat de gangbare varkenshouderij gepaard gaat met een groot aantal
wetsovertredingen, zoals het routinematig couperen van staartjes, smerige stallucht met
chronische oogontstekingen en longaandoeningen tot gevolg, gebrekkig of zelf ontbrekend
afleidingsmateriaal, het niet verzorgen van gewonde en zieke dieren en het niet aanbieden
van nestmateriaal aan zeugen.
Bijna 25.000 mensen gaven gehoor aan een oproep en steunen de rechtszaak tegen Dirk.
De druk is, door de deelname van al deze mensen, des te groter.
In de rechtzaal voerde Dirk als verweer dat de overtredingen bij ‘hun’ varkensboeren
allemaal niet voor komen. De advocaat kwam met het verhaal dat Dirk zijn varkensboeren
kent en controleert, en dat er geen enkele overtreding bij hun varkensboeren plaatsvindt.
Wetenschappelijke rapporten, mogelijke verklaringen van deskundigen en artikelen in
vakbladen die allemaal stellen dat gangbare varkensboeren massaal en onbestraft de wet
overtreden, werden eenvoudig ontkend.

De rechtbank wees helaas alle vorderingen af, wat betekent dat we de rechtszaak tegen Dirk
hebben verloren. In het licht van alle recente misstanden in de vee-industrie is het kwalijk dat
een supermarkt met een niet onderbouwd verhaal wegkomt. Supermarkten hebben een
grote verantwoordelijkheid en moeten hierop aangesproken kunnen worden.
In De Telegraaf verscheen een artikel over de uitspraak van de rechtbank.
Stop de treiterij
Varkensboerin Diana Saaman houdt al vijftien jaar scharrelvarkens op haar bedrijf Frank en
Frij. De dieren lopen vrij rond, maar kunnen schuilen in zogenaamde nishutten die op het erf
staan. Deze hutjes zijn al vijftien jaar geen probleem voor de gemeente. Maar dit jaar
kwamen er plannen voor nieuwbouw naast het kleine bedrijf, nota bene op de plaats van
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Op ons al eisers rust de bewijslast, dus als Dirk liegt dat hun varkensboeren wel aan de wet
voldoen, wordt het heel lastig om die leugen door te prikken.
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twee grote, oude varkensstallen. De gemeente ziet in die nieuwbouw een goede aanleiding
om de hutten voor de buitenvarkens te verbieden. Dat zou betekenen dat Diana haar bedrijf
moet opdoeken.
Het is niet de eerste keer dat een kleine varkensboer grote problemen krijgt. Juist de kleine
boeren, waar de dieren buiten lopen, worden belaagd. 15.235 mensen zetten hun
handtekening onder onze petitie die de gemeente Doetinchem oproept om de varkenshutjes
te laten staan waar ze staan en het scharrelbedrijf verder met rust te laten.

Ruim 15.000 mensen tekenen de petitie voor het laten staan van de nishutjes van varkensboerin Diana.

Op donderdag 22 juni hebben we de petitie aangeboden aan burgemeester Mark Bouwmans
(VVD). Hij gaf aan dat een rechter zijn oordeel moet vellen over de zaak. Mocht de rechter
Diana geen gelijk geven, dan is het weer aan de gemeente om te bepalen wat te doen.

De Gelderlander berichtte over de zaak van Diana.
Vijfsterren-varkensboeren
Varkens in Nood heeft een lijst samengesteld met ‘vijfsterren-varkensboeren’. Bij deze
boeren leven alle varkens in een natuurlijke omgeving, worden jonge biggen niet
weggehaald bij de moeder, en kunnen de varkens spelen en wroeten.
De vijfsterren-varkensboeren voldoen aan strenge criteria. Deze criteria garanderen dat de
dieren tot de slacht een fatsoenlijk leven mogen leiden. Alle vijfsterrenvarkens kunnen altijd
naar buiten, vaak in een bos of een wei, waar ze kunnen wroeten en scharrelen. Ze zijn van
een ouder of natuurlijker ras, dat niet zo snel groeit en minder biggen werpt. Daardoor zijn de
varkens gezonder, leven ze langer en zijn ze beter bestand tegen het buitenleven. Zeugen
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Diana is heel blij met alle steun. Dankzij de petitie meldde zich ook een advocaat die in haar
zaak gelooft en haar verder helpt.
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raken niet uitgeput, want ze hoeven niet steeds weer biggen te krijgen. De varkens worden
zoveel mogelijk gevoerd met lokaal of biologisch geproduceerd voer, waardoor de impact op
het milieu verminderd. Sommige vijfsterren-varkensboeren voeren hun dieren zelfs vrijwel
niet bij, maar laten ze hun eigen voedsel in het bos vinden.
De varkensboeren bevinden zich in het hele land, hebben soms een webwinkel, en zijn bijna
altijd te bezoeken. Door direct bij de boer te kopen, profiteert iedereen: de klant betaalt een
eerlijke prijs, het varken heeft een eerlijk leven en de boer krijgt een eerlijk inkomen. Op deze
manier kan de boer zijn werk blijven doen, of zelfs zijn bedrijf uitbreiden, en het goede
voorbeeld geven aan andere varkenshouders. Zo zal de lijst van vijfsterren-varkensboeren
blijven groeien.
In juni begonnen we de lijst met dertig vijfsterren-varkensboeren. Vroege Vogels besteedde
aandacht aan onze campagne. In het radioprogramma is directeur Hans Baaij in gesprek
met de kersverse vijfsterrenboer Richard van Pelt (Boeren in het Bos), te midden van
rondscharrelende varkens.
De vijfsterren-varkensboeren bleken een succes! In december konden we tien nieuwe
vijfsterren-varkensboeren aankondigen.

Beroepsverbod voor Straathof
Op 27 juli brandde een varkensstal in Erichem af, waarbij 24.000 varkens omkwamen. Het
ging om de Knorhof, een stal van varkenshouder Adriaan Straathof. In Duitsland werd
Straathof veroordeeld wegens overtreding van de dierenbeschermingswet. De
varkenshouder verschafte zieke dieren geen toereikende verzorging. Er waren aanwijzingen
dat zieke biggen die niet binnen een week opknapten, op brute wijze tegen de muur werden
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Verschillende lokale media gingen langs bij de vijfsterren-varkensboeren en plaatsten
artikelen, waaronder De Limburger en De Stentor.
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doodgeslagen. Door de rechter werd Straathof
verantwoordelijk gehouden voor de omgang
met dieren op zijn bedrijf; sinds juli 2016 mag hij
in Duitsland geen dieren meer houden.
Op het beroepsverbod in Duitsland had wat ons
betreft een beroepsverbod in de gehele EU
moeten volgen, te beginnen met Nederland. Wij
startten een petitie voor een beroepsverbod
voor ‘varkensbaron’ Straathof. Samen met ruim
63.000 ondertekenaars roepen wij de
Nederlandse overheid op om in actie te komen
tegen dierenmishandelaar Straathof en zijn varkensfabrieken, in Nederland én in Europa.
Onze oproep werd gehoord in politiek Den Haag. Frank Futselaar (SP) en Femke Merel
Arissen (Partij voor de Dieren) dienden een motie in die veehouders met een buitenlands
beroepsverbod in Nederland kan stoppen. De motie is met een ruime meerderheid in de
Tweede Kamer aangenomen.
Zowel De Telegraaf als De Stentor besteedde aandacht aan onze petitie.
Bezwaar tegen vergunningen Straathof
Bij de provincie Gelderland en bij de gemeente Buren is door Varkens in Nood, Dier&Recht
en Leefbaar Buitengebied een verzoek ingediend om de bestaande omgevingsvergunning
van Straathof voor de Knorhof in te trekken. Dat verzoek wordt gevolgd door een bezwaar
tegen het verstrekken van een nieuwe vergunning.
Ondanks het Duitse beroepsverbod heeft de gemeenteraad van Buren in principe ingestemd
met herbouw. Mocht ons verzoek om de huidige vergunning in te trekken niet tot het
gewenste resultaat leiden, dan zal de zaak in hoger beroep voorgelegd worden aan de Raad
van State. Zodra Straathof een aanvraag indient voor herbouw, zal ook daar bezwaar tegen
aangetekend worden.

Stop financiering dierenleed
Uit onderzoek blijkt dat ING Bank de financier is van de varkensstallen van Straathof. ING
profileert zich als de meest duurzame bank ter wereld, maar stelt blijkbaar geen eisen aan
dierenwelzijn. Banken hebben door de investeringen die ze doen een enorme impact op hoe
onze maatschappij eruit ziet. ING heeft de macht om een diervriendelijke veehouderij te
stimuleren, maar kiest ervoor te investeren in megastallen voor dierenleed.
Wij eisen van ING dat:
- de financiering van Straathof wordt ingetrokken op grond van wangedrag van
Straathof jegens zijn varkens;
- er geen bouwprojecten van Straathof worden gefinancierd, zoals in Mariënheem waar
hij een megastal wil bouwen of in Erichem ter vervanging van de afgebrande stallen.
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Ook tegen nieuwbouw bij Raalte (Mariënheem) zijn we een procedure begonnen. Daarnaast
zijn we in beroep gegaan tegen de verlenging van een vergunning in de gemeente EchtSusteren. Hier wil Straathof een stal verbouwen tot een megastal met een productie van zo’n
150.000 biggen per jaar.
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Wat er gebeurd is bij Straathof mag zich niet herhalen. Middels een pledge roepen we het
publiek en ruim 63.000 ondertekenaars van de petitie tegen Straathof op, om hun
(eventuele) relatie met ING te heroverwegen als het bedrijf Straathof blijft financieren. Meer
dan 6.000 mensen hebben de pledge getekend en maken de overstap naar een
diervriendelijke bank of houden het beleid van ING in de gaten.
En dat werkt: kort na de start van de campagne nam ING contact met ons op. De bank wilde
met ons in gesprek over hun dierenwelzijnsbeleid. Twee gesprekken zijn er gevoerd en wij
hebben een overzicht gemaakt van eisen die ING zou kunnen toevoegen aan haar beleid.
We stellen de bank voor om scherpere regels voor brandveiligheid te eisen in de stallen die
ze financieren. Ook kan de bank beter afleidingsmateriaal voor varkens vragen. Ook stellen
we voor om de zeugen tenminste jute doeken te geven, zodat ze enigszins hun
nestbouwgedrag kunnen uiten. En ING kan betere stalproblemen voor zeugen stimuleren en
daarmee bijdragen aan een toekomstige veehouderij zonder kooien.

Misleidende uitingen op Vlees.nl
Varkens in Nood diende bij de Reclame Code Commissie een klacht in tegen de website
Vlees.nl. De website Vlees.nl is een initiatief van de Nederlandse vleessector. Volgens
Varkens in Nood bevat de website 52 misleidende mededelingen, alleen al voor
varkensvlees. Vlees.nl stelt bijvoorbeeld dat de “huisvesting is afgestemd op de behoefte van
het varken.” Wie de kale, propvolle stallen uit de vee-industrie kent, weet dat dit onzin is. Er
worden “gezonde en vitale biggen gefokt”, stelt Vlees.nl. Was dat maar zo; veertien procent
van de biggen (zes miljoen dieren per jaar) crepeert op de boerderij of wordt doodgeslagen
of geëuthanaseerd omdat ze te zwak zijn.
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ING verdiept zich in de varkenshouderij, gaat bij klanten langs, en overlegt intern of het
mogelijk is (een deel van) de door ons aangedragen criteria aan hun beleid toe te voegen.
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In totaal vond Varkens in Nood 52 misleidende mededelingen op Vlees.nl. De valse
voorlichting leidt tot een rooskleurig beeld van de Nederlandse varkenshouderij.
Consumenten worden hierdoor beïnvloed in hun koopgedrag: hun geweten wordt ten
onrechte gesust.
Tijdens de behandeling van de klacht op 26 oktober voerde Stichting Vlees.nl aan dat de
website geen reclame bevat, maar dient als voorlichting en ‘inspiratie’.
De uitspraak van de Reclame Code Commissie: de website Vlees.nl maakt wel dégelijk
reclame en heeft zich schuldig gemaakt aan het uiten van 51 misleidende mededelingen. We
rekenen erop dat Vlees.nl gehoor zal geven aan de uitspraak en de website zal aanpassen.
Gebeurt dat niet, dan volgt een gang naar de rechter.
Dagblad Trouw plaatste een uitgebreid artikel over de uitspraak van de Reclame Code
Commissie.
DierenwelzijnsCheck
De verschillende keurmerken in de supermarkt kunnen soms verwarrend zijn. Wat
betekenen bijvoorbeeld de sterren van het Beter Leven keurmerk en hoe diervriendelijk is
biologische geitenkaas? Om antwoord te geven op die vragen, hebben onze deskundigen
meer dan zestig productsoorten beoordeeld op dierenwelzijn, en op een rij gezet in de online
DierenwelzijnsCheck.
De DierenwelzijnsCheck toont gedetailleerde
informatie over het welzijn van dieren bij de
producten van verschillende soorten vlees,
vleesvervangers, zuivel en eieren. Daarnaast
wordt
ook
duidelijk
gemaakt
welke
vleesvervangers
nog
steeds
dierlijke
ingrediënten kunnen bevatten zoals melk,
kaas of ei. De producten scoren op een schaal
van 1 tot 10. Per product worden er foto’s
getoond en informatie gegeven over de
leefomstandigheden van de dieren.

De DierenwelzijnsCheck is gelanceerd in het radioprogramma Vroege Vogels.
Ziek van de intensieve veehouderij
In 2017 is er door een dierenarts en dierkundig ingenieur uitgebreid literatuuronderzoek
gedaan om in een rapport hard te kunnen maken hoeveel miljoenen varkens in de veeindustrie er ieder jaar ziek zijn. Het rapport maakt ook duidelijk dat een groot deel van de
ziektes het gevolg is van de wijze waarop de dieren worden gehouden in de intensieve
veehouderij.
We ontvingen schokkende undercoverbeelden van recente misstanden in varkensstallen.
Deze zijn verwerkt tot video’s en foto-ontwerpen, waarmee we het grote publiek kunnen laten
zien hoe het er werkelijk achter de staldeuren aan toegaat. De campagne start begin 2018.
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Met de DierenwelzijnsCheck kunnen consumenten in de supermarkt bewuste keuzes maken
en zo met hun koopgedrag actief bijdragen aan een verbetering van het dierenwelzijn in de
voedingsindustrie.
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En voorts…
o …hebben we in 2017 ruim 300.000 varkens blij gemaakt met een jute doek. In november
2016 startten wij een actie om zeugen en biggen een jute doek te kunnen geven.
Duizenden mensen gaven gehoor aan onze oproep en doneerden met elkaar ruim
28.000 euro. Voor dit bedrag hebben we 22.700 doeken en 900 stalbeugels (om de
doeken aan op te hangen) kunnen kopen.
o …zijn er in 2017 28 nieuwe biologische varkensbedrijven bijgekomen in Nederland. Het
totale aantal varkensbedrijven in Nederland daalt de laatste jaren gestaag, terwijl het
aantal varkens ondertussen gelijk blijft: meer dan twaalf miljoen. Maar toch, er zijn steeds
minder bedrijven en van de overblijvende bedrijven is een steeds groter deel biologisch.
o …is er na de campagne van Varkens in Nood in de Kamer een motie aangenomen om
staarten couperen te gaan stoppen in Nederland. Ook gaf de Europese Commissie aan
dat er strenger gecontroleerd zal worden of de lidstaten wel genoeg doen om ingrepen
als staarten couperen te voorkomen. De varkenssector heeft het onderwerp als
speerpunt opgepakt en is een pilot begonnen op meerdere varkensbedrijven om te
stoppen met couperen. Naar aanleiding van een brief van Varkens in Nood aan de
KNMvD, heeft de organisatie van dierenartsen het standpunt naar buiten gebracht dat
couperen versneld moet worden afgeschaft.
o …stonden we met onze fototentoonstelling ‘Het vergeten dier’ op Vegfest en gaven we
daar voorlichting over het leven van dieren in de vee-industrie.
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Voorlichting via Sociale Media
Varkens in Nood is op het gebied van sociale media het afgelopen jaar erg actief geweest.
Er is flink ingezet op het bereiken van mensen via Facebook. Dit heeft tot gevolg gehad dat
we veel meer mensen aan ons hebben weten te binden. Steeds meer mensen volgen ons op
meerdere manieren. Ze staan bijvoorbeeld ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar volgen
ook onze berichten op Facebook. Op deze manier wordt een hechte achterban gecreëerd
die steeds bewustere keuzes maakt op basis van onze voorlichting en ook steeds vaker
bereid is te doneren.
Het aantal volgers op Facebook steeg van 38.618 begin 2017 naar 43.758 eind 2017. Het
aantal nieuwsbrieflezers steeg van 51.794 begin 2017 naar 69.068 eind 2017. Ook het
aantal volgers op Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram stegen gestaag, maar het blijft
een uitdaging om op via deze kanalen dezelfde effecten te creëren als op Facebook.
Behalve het aantal volgers en abonnees, steeg ook het bereik dat we hadden. Hierdoor
hebben we steeds meer mensen kunnen voorlichten over en bewust kunnen maken van de
misstanden in de vee-industrie. Spraakmakende campagnes zijn van grote invloed op het
aantal online weergaven.
Enkele getallen
o Onze website haalde 480.675 bezoekers
o Het aantal vaste volgers op social media is opgelopen tot 116.524
o Het aantal nieuwsbrievenlezers op internet is inmiddels 69.068
o We waren meer dan 10 keer op televisie en 9 keer op de radio
o Er waren ruim 100 artikelen in dagbladen en 225 online vermeldingen
Comité van aanbeveling
In 2017 bestond het comité van aanbeveling uit de volgende personen:
Anouk, J.M. Coetzee, Adriaan van Dis, Inez van Dullemen, Redmond O’Hanlon, Arthur
Japin, Kees van Kooten, Charlotte Mutsaers, Francine Oomen, Wim T. Schippers en Lousje
Voskuil.

Conclusie
Het jaar 2017 was een succesvol jaar met vele activiteiten, zoals onze petitie voor een
beroepsverbod voor Straathof, de lancering van de vijfsterren-varkensboeren, de klacht bij
de Reclame Code Commissie over de video van VION en de misleiding van Vlees.nl.
Gerekend naar omvang en financiële middelen behoort Varkens in Nood tot de meest
succesvolle campagneorganisaties van Nederland.
Namens het bestuur van Varkens in Nood,

Mr. Hans Baaij
Amsterdam, 16 mei 2018
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Zij scharen zich achter de doelstellingen en de werkwijze van Varkens in Nood en willen dan
ook hun naam graag aan onze activiteiten verbinden.
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Jaarrekening 2017
Overzicht grondslagen jaarrekening

Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de
op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze
verkrijgingsprijs.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve bedraagt het eindsaldo plus het overschot over 2016 van € 573.719.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de
vorderingen.

Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting; door het bestuur kunnen
‘bestemmingsreserves’ worden aangehouden ter aanwending van een specifiek doel.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven
wordt dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. Fondsen onderscheiden zich dus in die
zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen
heeft gegeven.

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Liquide middelen
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. Het betalingsverkeer wordt grotendeels geregeld
via de Triodos betaalrekening.

Beleggingsbeleid
De tijdelijk overtollige liquide middelen worden risicoloos belegd bij betrouwbare banken. Dat
betekent in de praktijk spaartegoeden met een goede rente of bij een langere horizon in
obligaties die aangehouden worden tot het einde van de looptijd.

Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. De
inkomsten van de donateursmailingen van december vielen voor een deel in december 2017
en voor een deel in 2018. Hierbij wordt de datum van ontvangst aangehouden. Dit is gelijk
aan de gehanteerde methode vanaf 2005. Nalatenschappen worden opgenomen in het
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Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
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verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld,
derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het
boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële
waarde.

Lastenverdeling
In 2017 waren er 10 medewerkers met een totaal van 5,8 fte. Deze fte’s zijn percentueel
verdeeld over de verschillende lasten. Onder aankopen en uitbesteed werk worden alle
aanschaffingen en uitbestedingen verstaan direct gericht op voorlichting en campagne
werkzaamheden. 60% van de publiciteit en communicatie wordt toegerekend aan
voorlichting, omdat de mailingen een sterk informerend karakter hebben.
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Balans
(grondslagen jaarrekening: Algemene grondslagen van waardering, Materiële vaste activa,
Continuïteitsreserve, Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en
passiva en Reserves en fondsen)
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Staat van baten & lasten

Toelichting op de balans
(grondslagen jaarrekening: Liquide middelen en beleggingsbeleid)

Jaarverslag Stichting Varkens in Nood

Toelichting op de balans (vervolg)
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Algemene lastenverdeling
(grondslagen jaarrekening: Lastenverdeling)

Overzicht ratio's van bestedingen t.o.v. baten en lasten

Namens het bestuur van Varkens in Nood,

Mr. Hans Baaij
Amsterdam, 16 mei 2018

Samenstellingsverklaring
Aan: Stichting Varkens in Nood

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Varkens in Nood te
Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens.
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (en
met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9, Burgerlijk
Wetboek 2) .
Amsterdam, 14 februari 2018

C.M. Bezemer
administratieconsulent

