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Inleiding
Stichting Varkens in Nood is in 1997 opgericht door schrijver J.J. Voskuil en fiscaal jurist Hans Baaij.

Visie
Varkens in Nood ziet een toekomst waarin mensen in harmonie leven met de natuur. Een wereld
waar de mens respectvol omgaat met de dieren en de planeet.
Wij zien een toekomst waarin plantaardige voeding de norm is, eventueel aangevuld met kleine
porties kweekvlees. De intensieve veehouderij bestaat niet meer, en er is veel ruimte voor natuur en
wilde dieren. In een eerlijke wereld hebben alle dieren een leven dat recht doet aan hun behoeftes.
Missie
Het is onze missie om een einde te maken aan het leed van varkens in de veehouderij en varkens een
leven te geven dat past bij hun natuurlijke gedrag. Het is een smet op onze samenleving dat deze
intelligente dieren hun leven lang opgesloten worden in een wreed systeem waarin hun waarde
alleen wordt berekend op basis van een zo effectief mogelijk productieproces van geboorte naar
slacht.
Varkens in Nood strijdt elke dag om de positie van varkens te verbeteren en het publiek te
informeren over de misstanden in de varkensindustrie.
We begrijpen dat de overgang naar een plantaardig dieet voor sommige mensen een langzame
transitie kan zijn die wellicht generaties kan duren. Tot die tijd zijn we blij met elke verbetering van
de levensomstandigheden voor varkens.
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Jaarverslag
Het jaarverslag van Varkens in Nood bestaat uit:
o een overzicht van het afgelopen jaar, verdeeld in organisatie, financiën en activiteiten;
o het financiële jaarverslag 2020 met begroting 2021.
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Stichting Varkens in Nood - Algemeen
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Varkens in Nood is in 1997 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 41217397 en is statutair gevestigd te Amsterdam. De statutaire naam
van de stichting luidt Stichting Varkens in Nood.
Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft als doel:
a. het welzijn te verbeteren van varkens in de vee-industrie;
b. iedere vorm van vee-industrie in Nederland en daarbuiten via wettelijke maatregelen te
laten verbieden;
c. het geven van voorlichting voor een beter begrip over de gevolgen van intensieve
veehouderij.
Samenwerking met Stichting Dier&Recht
Varkens in Nood werkt intensief samen met Dier&Recht. Stichting Dier&Recht zet zich net zoals
Varkens in Nood in voor het welzijn van dieren, maar heeft een bredere oriëntatie, namelijk niet
alleen varkens, maar ook kalveren, paarden, (ras)honden en (ras)katten.
Samenstelling bestuur en directie
Begin 2020 heeft Hans Baaij, oprichter van Varkens in Nood, na 23 jaar
afscheid genomen als directeur. Hij heeft het stokje doorgegeven aan
Frederieke Schouten.

Bij het vertrek van Hans Baaij als directeur is ook het zittende bestuur
vertrokken. Momenteel is het bestuursmodel in transitie. De statuten
worden aangepast en er wordt een nieuw bestuur met een Raad van Toezicht ingesteld. Tot die tijd
bestaat het bestuur uit:
Voorzitter: Frederieke Schouten
Secretaris: Eefje Klinkenberg
Penningmeester: Michiel Bezemer
Lid: Olivier Wegloop
Relevante nevenfuncties bestuursleden
Sinds 2020 bestaat het bestuur voor een deel uit medewerkers van Stichting Varkens in Nood.
Secretaris Eefje Klinkenberg en Michiel Bezemer zijn medewerkers van Varkens in Nood. Frederieke
Schouten is naast voorzitter van Varkens in Nood ook voorzitter van Dier&Recht en vice-voorzitter
van vereniging Caring Vets. Bestuurslid Olivier Wegloop is ondernemer, creative director en
medeoprichter van Kipster.
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Frederieke Schouten werkte als veearts zeven jaar lang tussen de
varkens in de intensieve veehouderij. Ze werd daar dagelijks
geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed.
Toen ze inzag dat ze als veearts te weinig kon doen voor de varkens,
maakte ze in 2016 de overstap naar Varkens in Nood. Vanaf 1 januari
2020 is ze directeur van Varkens in Nood en Dier&Recht.
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Bezoldigings- en vergoedingsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging of
vergoeding. Medewerkers en directeur ontvangt een maandelijks salaris volgens de schalen van de
CAO Welzijn. Salarissen zijn gematigd.
Taak en werkwijze van directie en bestuur
Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hierin worden
de resultaten besproken en geëvalueerd. In de laatste vergadering van het jaar worden de
campagneplannen en de begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld en goedgekeurd.
In 2021 zal een Raad van Toezicht worden geïnstalleerd, die als taak heeft het bestuur te controleren
en te adviseren.
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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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
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 2021 dan komt dat neer op
een continuïteitsreserve van ca. € 1.700.000. Wij willen echter geen geld oppotten. Daarom ligt het
eigen vermogen per ultimo 2020 daar ver onder (€ 843.556).
Uitgaven 2020
Begrote uitgaven 2021
Algemene reserve op 31 dec 2020

€ 776.659
€ 1.168.000
€ 843.556

Ontwikkeling algemene reserve
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

Verdeling lasten
Algemene lasten worden toegerekend aan campagnebestedingen, fondsenwerving
en beheerskosten, op basis van versleutelingspercentages, gebaseerd op het aantal fte’s dat op deze
gebieden werkzaam was.
De kosten voor papieren mailings worden voor de helft toegerekend aan voorlichting en voor de
helft aan fondsenwerving. Alle andere fondsenwervingskosten, bijvoorbeeld de kosten voor het
nabellen van donateurs, worden voor 100% toegerekend aan fondsenwerving.

Kosten voor campagne daalden t.o.v. 2019 van € 570.300 naar € 473.000. De belangrijkste reden
voor de daling zijn de grote uitgaven voor het project DierenwelzijnsCheck en de Sinterklaasactie in
2019. Kosten voor beide projecten daalden van € 143.600 in 2019 naar € 65.300 in 2020. Kosten
voor de sinterklaascampage (inkoop van stro als afleidingsmateriaal voor varkens) zullen voor een
groot deel in 2021 gemaakt worden.

Fondsenwerving
De belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting zijn de inkomsten uit periodieke donaties,
inkomsten naar aanleiding van onze campagnes en inkomsten uit donateursmailingen. De inkomsten
uit donaties stegen in 2020 ten opzichte van 2019 met 20% naar € 952.500. De blijvende aanwas van
periodieke donateurs is de belangrijkste oorzaak van de stijging.
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Uitgaven besteed aan de doelstelling van Varkens in Nood
De kosten besteed aan de doelstellingen (inclusief lastentoedeling) bedroegen in 2020 gezamenlijk
€ 776.700. De uitgaven aan campagnes (inclusief lastentoedeling van de personeelskosten)
bedroegen in 2020 € 473.000. Dat is wat minder dan het begrote bedrag van € 496.000.
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Inkomsten uit periodieke donaties stegen van € 320.700 naar € 430.00. Eenmalige donaties stegen
van € 150.800 naar € 175.800. Inkomsten uit donateursmailingen stegen van € 178.700 naar
€ 233.000. We ontvingen € 113.700 aan legaten.
Van andere fondsen ontvingen we € 3.000; een bijdrage voor onze sinterklaasactie. In 2020 werd ook
een bijdrage van € 16.250 ontvangen van het Barth-Misset Fonds; omdat de bijdrage bedoeld is voor
een project dat in 2021 wordt gestart, zijn deze inkomsten op de balans geplaatst t.b.v. 2021.
Tenslotte werd een bedrag van meer dan € 35.000 ontvangen aan ingebrekestellingen en
dwangsommen van de NVWA wegens het te laat reageren op onze handhavingsverzoeken.
De kosten voor werving en mailings zijn licht gestegen van € 84.500 in 2019 naar
€ 110.800 in 2020. Het percentage dat aan fondsenwerving ten opzichte van de totale baten werd
besteed daalde van 18% naar 16%. Begroot was een percentage van 21%.
Meerjarenoverzicht inkomsten:
1.000.000
800.000

overige inkomsten

600.000

legaten

losse donaties

400.000

donateursmailingen
200.000

periodieke inkomsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Donateursbestand
In 2020 hebben circa 14.600 donateurs één of meerdere donaties gedaan, in 2019 waren dat er c.a.
circa 13.000. Een steeds groter deel van de donateurs steunt de stichting via een periodieke incasso,
wat een groot deel van de toename aan inkomsten verklaart.

De directeur verdiende inclusief pensioenbijdrage € 2.742 bruto per maand (0,85 fte).
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Personeelskosten
De uitgaven aan personeelskosten daalden ten opzichte van 2019 van € 400.000 naar € 375.500. Dit
is wat lager dan was begroot.
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Personeel per ultimo 2020
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

3

2018

6,8

12

3

2019

7,7

12

2

2020

8,7

13

1

Huisvestings- en kantoorkosten
Sinds mei 2018 is de stichting gevestigd in een kantoorruimte aan de Tilanusstraat 8b. De kosten voor
huisvesting bedroegen in 2020 € 23.788. In het kantoor is ook Stichting Dier&Recht gevestigd. De
kosten voor huisvesting en apparatuur worden naar rato gedeeld tussen beide stichtingen.

Samenvatting cijfers 2020
In 2020 werd 75% van de totale lasten besteed aan de doelstellingen, 16% aan fondsenwerving en
6% aan beheer en administratie. Het jaar 2020 werd afgesloten met een positief saldo van
€ 214.658. Voor een specificatie van de financiële gegevens en ratio’s, zie de laatste pagina van dit
jaarverslag.
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Samenwerking met Dier&Recht
Al jaren wordt er intensief samengewerkt met Stichting Dier&Recht, zo ook in 2020. Varkens in Nood
heeft veel baat bij de samenwerking, vooral op juridisch gebied. Zo bereiden de stichtingen
gezamenlijk rechtszaken voor. Daarnaast zet een deel van het personeel van Varkens in Nood, met
name de communicatiemedewerkers, zich ook in voor de campagnes van Dier&Recht. Als dank voor
de samenwerking heeft Varkens in Nood de jonge stichting Dier&Recht jarenlang financiële
ondersteuning geboden. Sinds mei 2019 heeft Dier&Recht voldoende eigen donateurs om zelfstandig
verder te gaan. De twee stichtingen blijven wel samenwerken. Zo blijven de
communicatiemedewerkers voor beide stichtingen werkzaam.
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Dierenbeschermingsactiviteiten
Verplicht cameratoezicht in slachthuizen
Uit rapporten van de NVWA die Varkens in Nood opvroeg, blijkt dat van begin 2018 tot en met juni
2019 ernstige misstanden plaatsvonden in slachthuizen. Varkens werden bij volle bewustzijn geslacht
of eindigden levend in de broeibak. Ze werden geschopt, geslagen en bruut opgejaagd. We stuurden
minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brandbrief, die binnen korte
tijd door ruim 40.000 mensen werd ondertekend. Het onderwerp werd uitgebreid besproken In de
Tweede Kamer. Dit heeft geleid tot een belangrijke verbetering: cameratoezicht in alle slachthuizen,
een maatregel waar Varkens in Nood jaren voor heeft gestreden.
Naar aanleiding van onze campagne diende D66-Kamerlid Tjeerd de Groot een motie in om de
snelheid van de slachtlijn te verlagen, in ieder geval bij slachthuizen die de fout in zijn gegaan. Deze
motie is aangenomen.
De commissie van het ministerie van LNV heeft de informatie uit onze petitie gebruikt in het
algemeen overleg (AO) Dieren in de Veehouderij.

In het achtuurjournaal van vrijdag 17 januari werd er uitgebreid aandacht besteed aan onze ontdekking van de
misstanden in slachthuizen.

Aangifte tegen slachthuis
Varkens in Nood heeft aangifte gedaan tegen het slachthuis waar bij herhaling varkens verdronken in
heet water. We eisen dat slachthuizen de wet naleven die het verbiedt om dieren onnodig pijn of
letsel toe te brengen (Wet dieren, artikel 2.1). In deze zaak worden we bijgestaan door
strafrechtadvocaat Christiaan Vingerling.
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In de media werden de misstanden breed uitgemeten. Zo berichtten onder andere Zembla, Trouw,
Vroege Vogels, RTL Nieuws, Nu.nl, NRC, NOS Journaal, NOS Jeugdjournaal, Hart van Nederland, de
Volkskrant en De Telegraaf erover.
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De NVWA reageert op dit soort misstanden bij slachthuizen standaard met waarschuwingen of
boetes van € 1.500 per overtreding. Die boetes doen geen recht aan de ernst van de misdragingen.
Bovendien hebben de lage boetes geen enkel afschrikwekkend effect zoals duidelijk blijkt uit de
herhaling van de overtredingen.
De aangifte heeft ertoe geleid dat er een onderzoek is ingesteld door het Functioneel Parket. Over de
uitkomst van het onderzoek worden we op de hoogte gesteld. Ongeacht de uitkomst is het positief
dat de slachthuizen nu weten dat ze niet langer alleen met de NVWA te maken hebben.
De aangifte was een interessant onderwerp voor de media: het kwam onder andere aan bod bij
Vroege Vogels, RTL Nieuws, NPO Radio 1, NOS Journaal, Metro, Hart van Nederland, Foodlog, De
Telegraaf en het AD.
Juridische procedures tegen varkenshouder Straathof
In de zomer van 2017 brandde het varkensbedrijf de Knorhof volledig af; ruim 24.000 varkens
kwamen om. Eigenaar Adriaan Straathof overtreedt al jaren talloze dierenwelzijns- en milieuregels.
Hij kreeg in Duitsland een beroepsverbod wegens ernstig dierenleed – en in oktober 2019 zelfs een
voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden voor dierenmishandeling. Sinds de stalbrand in
2017 vecht Varkens in Nood verschillende vergunningen van Straathof aan voor de uitbreiding en
(her)bouw van zijn stallen.
Samen met Stichting Dier&Recht en Stichting Leefbaar Buitengebied diende Varkens in Nood in
september 2017 een verzoek in tot intrekking van de oude, maar ondanks de verwoestende brand
nog geldende omgevingsvergunning van de Knorhof. In september 2018 en in mei 2019 werd
bezwaar en beroep aangetekend.
De provincie Gelderland besloot de vergunning in stand te laten, maar moest nog wel een
bouwvergunning (tevens een omgevingsvergunning) afgeven voor de herbouw van de stal. Hiervoor
moesten eerst de verwachtte gevolgen van de grote varkenshouderij voor het milieu onderzocht
worden en vastgelegd in een ‘milieueffectrapportage’. Dit rapport is in januari 2020 afgerond. Hieruit
blijkt dat in de omgeving van de nieuwe megastal sprake zal zijn van geurhinder en dat de
brandveiligheid nog niet op orde is.

Een andere juridische procedure van Varkens in Nood, heeft betrekking op een forse uitbreiding van
een varkenshouderij van Straathof in Koningsbosch (Limburg). In 2017 stemde de gemeente EchtSusteren in met de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding.
Het viel ons op dat de gemeente de ontwerpvergunning niet op de juiste wijze had gepubliceerd. Ook
werd de groep mensen die bezwaar mocht maken tegen de vergunning ten onrechte ingeperkt.
Varkens in Nood ontdekte dat deze gang van zaken waarschijnlijk in strijd is met het Verdrag van
Aarhus. Dat Europese verdrag garandeert bij dit soort zaken de toegang van burgers tot de rechter.
En juist die toegang tot de rechter wordt in Nederland tegengewerkt. De Nederlandse wet (artikel
6:13 Awb) bepaalt namelijk dat burgers niet in beroep kunnen gaan tegen een vergunning, als zij
eerder niet hebben gereageerd op de ontwerpvergunning.
Vanwege de complexiteit is de kwestie in 2019 door de Nederlandse rechtbank doorverwezen naar
het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Tijdens de hoorzitting op 30 januari 2020 waren naast de
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De Omgevingsdienst Regio Nijmegen, die het ontwerpbesluit voor de provincie Gelderland moest
opstellen, is in augustus met Straathof in gesprek gegaan over de knelpunten in de
vergunningsaanvraag. Het besluit om de vergunning af te geven, ligt nog altijd bij de provincie.
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jurist en milieudeskundige van Varkens in Nood, ook advocaten van de Nederlandse staat aanwezig,
evenals advocaten van de Europese Commissie.
De Advocaat-Generaal van het Hof bracht op 21 april 2020 advies uit: de Nederlandse
inspraakprocedure rond de vergunning is in strijd met het Europese recht. In januari 2021 nam het
Europese Hof van Justitie dit advies over in hun uitspraak: ook wanneer burgers geen zienswijzen
indienen, moeten ze in beroep kunnen gaan. Vele vergunningen zijn ten onrechte niet aan een
rechter voorgelegd, waardoor vele bezwaren tegen onder meer grote veestallen nooit inhoudelijk
zijn behandeld. Juridische media schreven er veel over. Er wordt nu steeds gerefereerd aan het
‘Varkens in Nood arrest’.
Handhavingsverzoek tegen stal zonder verrijkingsmateriaal
In november 2019 publiceerde Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met
Varkens in Nood het Handhavingsprotocol Hokverrijking. Een praktische uitwerking van de open
normen in de wetgeving op het gebied van hokverrijking in varkensstallen. Gelijktijdig heeft de WUR,
in opdracht van de overheid, een brochure uitgebracht met richtlijnen waaraan verrijkingsmateriaal
moet voldoen. Hiermee controleert de NVWA sinds het voorjaar van 2019 op het gebruik van
verrijkingsmateriaal. Veel varkenshouders zijn in 2019 en 2020 aangesproken op of bestraft voor het
verstrekken van verrijkingsmateriaal dat niet voldoet aan de wet. In veel stallen vinden aanpassingen
plaats. Het is nog geen wroetparadijs, en lang niet alle stallen voldoen nog aan de nieuwe normen,
maar het leven is er in veel varkensstallen een stuk minder saai op geworden.
In augustus 2019 heeft Varkens in Nood de NVWA verzocht handhavend op te treden tegen een
varkenshouder met een zeugenbedrijf waar dieren geen verrijkingsmateriaal kregen. De NVWA heeft
dit verzoek in oktober 2019 afgewezen. In november heeft Varkens in Nood daartegen bezwaar
aangetekend. Dat bezwaar is in maart 2020 ongegrond verklaard waartegen Varkens in Nood in
beroep is gegaan. In juli heeft de rechtbank de NVWA gevraagd verweer te voeren. De procedure ligt
nu bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Jaarlijks transporteren veehouders miljarden kippen, runderen en varkens door heel Europa. Deze
transporten leiden onder ‘normale’ omstandigheden al tot vele ernstige dierenwelzijnsproblemen. In
tijdens van corona zullen duizenden dieren creperen door oponthoud en onvoldoende verzorging
aan de grens. Varkens in Nood startte een petitie en riep minister Schouten op om per direct een
einde te maken aan internationale transporten.
Ruim 20.500 handtekeningen zijn overhandigd aan de minister en Tweede Kamerleden. In mei
besloot de minister geen veetransporten meer toe te staan naar landen buiten de EU zolang het
dierenwelzijn onvoldoende gegarandeerd kan worden.
Varkens in Nood blijft pleiten voor een einde aan álle langeafstandstransporten, buiten én binnen
Europa. Zo sloten we ons aan bij een gezamenlijke oproep van meer dan veertig dierenwelzijnsorganisaties onder leiding van Compassion in World Farming. Samen vroegen we de Europese Unie
om een verbod op veetransporten naar landen buiten de EU. Daarnaast riepen we via een brandbrief
op tot directe actie om de files aan landsgrenzen op te lossen en te voorkomen. Die brief is ook
verstuurd aan minister Schouten.
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Petitie voor een einde aan internationale diertransporten
In maart ontstonden in veel Europese landen ongekend lange files door de strenge grenscontroles
vanwege het coronavirus. Transporten met levende dieren stonden uren- of zelfs dagenlang te
wachten, soms met fatale gevolgen. Ook werden de halteplaatsen gesloten waar de dieren normaal
gesproken rust, eten en drinken krijgen.
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Het Europees Parlement heeft een commissie benoemt die het komende jaar via een parlementaire
enquête onderzoek gaat doen naar structurele misstanden bij internationale diertransporten. Het is
voor het eerst dat dit instrument wordt ingezet voor een onderzoek naar dierenwelzijn. Lidstaten en
overheidsinstanties zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek.
Twee miljoen illegale varkens in Nederland
Bij het vergelijken van data van de overheid en informatie uit de varkenssector, ontdekte Varkens in
Nood dat in Nederland miljoenen varkens méér opgehokt worden dan de overheid weet. Dat
betekent: nóg vollere stallen en dus nóg meer dierenleed. Met het rapport Miljoenen illegale varkens
in Nederland brachten we dit begin 2019 naar buiten.
In een groot Tweede Kamerdebat over de veehouderij werd de fraude uitgebreid besproken. Het
ministerie heeft de berekeningen nagerekend en moest constateren dat de verschillende
registratiesystemen inderdaad niet goed op elkaar aansluiten.
Op 12 maart 2020 werd er in de Tweede Kamer opnieuw gedebatteerd over betere registratie en
controle van aantallen dieren om fraude tegen te gaan. Minister Schouten wil de registratie
verbeteren door de verschillende systemen (zoals het exportvolgsysteem TRACES en het Identificatie
en Registratiesysteem) aan elkaar koppelen. Ze laat de NVWA vervolgens verschillende datasets
steekproefsgewijs met elkaar vergelijken.
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De Groene Amsterdammer publiceerde in september 2020 een onderzoek naar sjoemelende boeren
waarin ons verhaal gesteund werd.
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DierenwelzijnsCheck helpt bij het maken van diervriendelijke keuzes in supermarkt en restaurant
In juli 2019 lanceerde Varkens in Nood in samenwerking met Dier&Recht de DierenwelzijnsCheck:
een website die consumenten helpt om diervriendelijke keuzes te maken. Op de site staan meer dan
tweehonderd producten (vlees, vis, zuivel, eieren, vleesvervangers) en hun effect op dierenwelzijn.
In maart 2020 is de website uitgebreid met de KlimaatCheck. Van de tweehonderd producten op de
lijst is de klimaatimpact bepaald aan de hand van de levenscyclusanalyse. Van alle voedingscategorieën draagt vlees het meest bij aan klimaatverandering. In tijden van klimaatcrisis is een
klimaatvriendelijk dieet belangrijker dan ooit. Varkens in Nood helpt consumenten en restaurants
graag bij het maken van bewuste keuzes. De KlimaatCheck was voor veel media (de Volkskrant, RTL
Nieuws, Joop, Vroege Vogels, LINDA., Metro, Kassa, Radar, AD, Hart van Nederland) interessant om
aandacht aan te besteden.
Aan de hand van de dierenwelzijns- en klimaatscores worden niet alleen de producten beoordeeld,
maar ook menukaarten van restaurants. In eerste instantie zijn restaurants in Amsterdam, Utrecht,
Rotterdam en Groningen opgenomen in de Horecawijzer, met de bedoeling dit uit de breiden met
meer plaatsen in Nederland. Iedere keer dat er een stad werd toegevoegd aan de Horecawijzer,
schreef lokale media erover. Zo schreef RTV Noord over de diervriendelijkheid van restaurants in
Groningen; Rijnmond en De Havenloods over die in Rotterdam; het AD en de Gelderlander over die
in Utrecht.
Met de DierenwelzijnsCheck beoordeelde Varkens in Nood het assortiment van supermarkten,
maaltijdboxen, en menukaarten van specifieke soorten restaurants op dierenwelzijn. Zo werd de
diervriendelijkheid van 36 Amsterdamse hamburgerzaken onderzocht. Twee derde scoorde een
onvoldoende. De meeste burgers worden gemaakt van afgedankte melkkoeien. Daarnaast staat er
veel ‘luxe’ rundvlees op de menukaarten, zoals wagyu en Black Angus. Ondanks hun luxe reputatie
zijn deze burgers erg dieronvriendelijk. In het NRC verscheen een uitgebreid artikel over onze
beoordeling van onder andere de wagyuburgers.

De kop boven het artikel over onze beoordeling van de nieuwe sterrenrestaurants in het NRC Handelsblad van
25 januari 2020.

Daarnaast zijn ook maaltijdboxen beoordeeld op dierenwelzijn. Toen de horeca vanwege het
coronavirus moest sluiten, werden maaltijdboxen snel populairder. Hello Fresh, Marley Spoon en de
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Ook beoordeelde Varkens in Nood de menukaarten van de nieuwe sterrenrestaurants in Nederland.
Van de acht restaurants met een nieuwe Michelinster scoorde 75 procent een onvoldoende op
dierenwelzijn. Het AD, NRC en Joop schreven uitgebreide artikelen over onze beoordeling.
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Allerhande box scoren het minst goed op dierenwelzijn. Beter scoren de boxen van Support Your
Locals, Ekomenu en de Krat. Het meest diervriendelijk zijn de plantaardige maaltijdboxen The Karma
Box, Vegan Masters en Vegan Box.
De DierenwelzijnsCheck beoordeelde ook het BBQ-assortiment van supermarkten op dierenwelzijn.
Van de veertien supermarktketens scoorde twee derde een onvoldoende, hun aanbod bestond
overwegend uit (varkens)vlees. Ondanks de belofte om vanaf 2015 enkel nog varkensvlees met Beter
Leven keurmerk 1 ster of hoger te verkopen, hebben negen supermarkten nog varkensvlees zonder
keurmerk in het BBQ-assortiment. Onder andere Margriet, Radar, NPO Radio 1, Metro, Vroege
Vogels en Hart van Nederland besteedden aandacht aan onze beoordeling van het BBQ-assortiment
van supermarkten.
Tot slot beoordeelde de DierenwelzijnsCheck de kerstmenu’s van bijna honderd restaurants. Daarbij
hebben we restaurants met een dieronvriendelijke kaart gevraagd om deze aan te passen.
Petitie voor een hogere vleesprijs
Net als in 2019 was Varkens in Nood in 2020 aangesloten bij de True Animal Protein Coalitie (TAPP
Coalitie). Een brede coalitie van boeren, wetenschappers, bedrijven en organisaties die de
consumptie en productie van eiwitten duurzamer willen maken in Nederland en in Europa. De
coalitie wil dat realiseren met het invoeren van een hogere prijs inclusief maatschappelijke kosten.
Uit onderzoek is gebleken dat de consumptie van vlees afneemt wanneer de kosten van
klimaatverandering, milieuschade, dierenleed, volksgezondheid en het risico op zoönosen, in de prijs
worden inbegrepen.
Varkens in Nood strijdt al jaren voor een daling van de vleesconsumptie en dat kunnen we bereiken
met de TAPP Coalitie. De hogere vleesprijs maakt het mogelijk om de prijzen voor groente en fruit te
verlagen, dierenwelzijn te verbeteren en te investeren in duurzame landbouw. Uit peilingen blijkt dat
het plan wordt gesteund door 63 procent van de bevolking.
We vroegen onze achterban om de petitie voor een hogere vleesprijs te tekenen. Deze is tot nu toe
50.000 keer ondertekend.

Petitie voor verbod op het huisvesten van dieren boven mestkelders
In de vee-industrie leven veel varkens en andere dieren permanent op betonnen roostervloeren,
boven een put met hun eigen uitwerpselen. Het vermengen van mest en urine in mestkelders
veroorzaakt ammoniak, wat de vloeren aantast. Regelmatig storten er dieren in de mestkelder. Uit
een analyse van Varkens in Nood blijkt dat de brandweer gemiddeld vijf keer per week moet
uitrukken om dieren uit een mestput te redden. Soms blijft het bij stress en verwondingen, maar het
komt ook vaak voor dat dieren verdrinken in hun eigen uitwerpselen.
Van de varkens die boven een mestput leven, krijgt 50 procent last van luchtwegproblemen zoals
longontsteking, borstvliesontsteking en chronische hoest. Daarnaast vormen de licht ontvlambare
mestgassen een groot risico op stalbranden en explosies.
Varkens in Nood startte een petitie voor een verbod op het huisvesten van dieren boven
mestkelders. Ruim 32.000 medestanders zetten hun handtekening. In december is de petitie
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In mei heeft minister Hoekstra van Financiën het voorstel van de TAPP Coalitie naar de Tweede
Kamer gestuurd. Kamerleden van ChristenUnie, SGP, D66, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK spraken
hun steun uit voor het voorstel. Minister Schouten is een onderzoek gestart naar een
verbruiksbelasting op vlees en heeft verschillende organisaties gevraagd om mee te denken.
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aangeboden aan minister Schouten en Tweede Kamerleden. De petitie is in behandeling genomen
door de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van LNV. Deze directie is
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid voor dieren in de veehouderij. In februari 2021
wordt de petitie besproken tijdens de vergadering van de commissie van LNV.
Onder andere Zembla en Vroege Vogels besteedden aandacht aan onze petitie.

Na inspectie besloot de NVWA dat er geen sprake was van overtredingen die handhaving vereisen.
Op het moment van de controle is er geschikt verrijkingsmateriaal aanwezig en word de lucht in de
stal niet schadelijk bevonden. Dit is teleurstellend nieuws, aangezien de undercoverbeelden duidelijk
aantonen dat de regels niet altijd worden nageleefd.
Door het indienen van handhavingsverzoeken worden varkenshouders aangesproken op mogelijke
misstanden. We blijven dit middel dan ook inzetten bij signalen van dierenleed in Nederlandse
varkensstallen.
Klacht bij Reclame Code Commissie tegen misleidend lesmateriaal varkenshouderij
In augustus startte de varkensindustrie de campagne The Pig Story om kinderen ‘voorlichting’ te
geven over het Nederlandse varkensbedrijf, en om reclame te maken voor het eten van varkensvlees.
Deze campagne gebruikt misleidende en onjuiste informatie, waarbij het leed van varkens volledig
wordt genegeerd. De varkenssector stuurde naar alle lagere scholen in Nederland lesmateriaal dat
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Handhavingsverzoek tegen Farmers Defence Force-voorzitter
In juni openbaarde dierenwelzijnsorganisatie Ongehoord schokkende undercoverbeelden van
verwaarloosde en gewonde varkens in de stal van varkenshouder en Farmers Defence Forcevoorzitter Mark van den Oever. Uit de opnames blijkt duidelijk dat er dierenwelzijnsregels worden
overtreden. Zo toonden de beelden varkens met rode, tranende ogen, een duidelijk signaal van
irritatie door de ongezonde lucht in de stal. Daarnaast ontbrak geschikt verrijkingsmateriaal. Reden
voor Varkens in Nood om een handhavingsverzoek in te dienen bij de NVWA.
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een positief beeld schetst van de varkenshouderij. De vele misstanden die voorkomen in een
varkensstal worden niet genoemd.
Varkens in Nood diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC) om een einde te maken
aan deze schaamteloze kindermarketing. Naar aanleiding hiervan stelde de PvdD Kamervragen aan
minister Schouten van Landbouw en minister Van Engelshoven van Onderwijs. De ministers werden
gewezen op ons rapport uit 2015, over de vele ernstige misstanden in de Nederlandse
varkenshouderij. De PvdD vroeg de ministers om extra maatregelen tegen misleidende
kindermarketing door de vee-industrie. Minister Schouten is het met ons eens dat er in de campagne
weinig aandacht wordt geschonken aan dierenwelzijn. Omdat ze daarnaast van mening is dat er geen
sprake is van promotie van de varkenssector, zal ze verder niet ingrijpen.
De RCC oordeelde dat het lesmateriaal van de varkenssector ‘onmiskenbaar reclame is die is gericht
op kinderen’ en ‘onterecht de indruk wekt neutrale, objectieve informatie te bevatten’. De RCC roept
de varkenssector op om niet langer op deze manier reclame te maken bij kinderen.
Onder andere RTL Nieuws, Editie NL en Vroege Vogels besteedden aandacht aan onze
verontwaardiging over het lesmateriaal.
My Pig Story vertelt het echte verhaal
Naar aanleiding van The Pig Story riep Varkens in Nood ouders en leerkrachten op om verder te
kijken dan de valse voorlichting. Met My Pig Story laten we zien hoe het er écht aan toegaat in een
varkensstal.
Op mypigstory.nl kijken we mee met een varken in de Nederlandse varkensindustrie. Het varken
wijst volwassenen op de halve maatregelen uit het lesmateriaal van de sector. De boodschap van My
Pig Story: laat je kind niet voorliegen, maar voorlichten.
Zeer geslaagde eerste editie van het Weekend van het Varken
Op 11, 12 en 13 september vierde Varkens in Nood het Weekend van het Varken. Door corona werd
het een online evenement. Met speciaal gemaakte video’s zetten we de slimme en sociale varkens in
het zonnetje.

Tijdens ons Weekend van het Varken hebben duizenden mensen het varken (nog beter) leren
kennen.
Zes nieuwe varkensboeren krijgen vijfsterrenkwalificatie
In september ontvingen zes nieuwe varkensboeren onze vijfsterrenkwalificatie. In totaal zijn er nu 35
vijfsterren-varkensboeren in Nederland. De bedrijven voldoen aan strenge criteria voor een
fatsoenlijk varkensleven. Zo worden bij deze boeren de biggen niet te vroeg weggehaald bij de
moeder, en hebben alle varkens toegang tot een onverharde buitenuitloop (weide, bos, zandgrond)
waar ze kunnen spelen en wroeten. Vijfsterrenvarkens leiden tot de slacht een dierwaardig bestaan.
De nieuwe vijfsterrenboeren zijn Het Onlander Varken in Roderwolde (Drenthe), Tamworth Hoeve in
Wevershoof (Noord-Holland), ’t Poldervarken in Vlaardingen (Zuid-Holland), Boerderij Van Rossum in
Woerden (Utrecht), Vleesboerderij van Trijp in Schijf (Noord-Brabant) en Woonzorgcentrum Nieuwe
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Het Weekend van het Varken is ooit in het leven geroepen door de varkenssector. Het evenement
was bedoeld ter promotie van varkensvlees. Hierbij werden vooral de varkenshouders geprezen,
terwijl het varken als product wordt behandeld.
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Hoeven in Schaijk (Noord-Brabant). Veel lokale media hebben geschreven over de nieuwe
vijfsterrenboeren.

Vijfsterrenvarkens krijgen de ruimte om te rennen en te spelen, zoals deze varkens bij de Tamworth Hoeve.
Foto: Sabine Grootendorst/Varkens in Nood

In oktober 2020 is het burgerinitiatief ingediend bij de Europese Commissie. Bijna 1,4 miljoen
Europeanen hebben het initiatief ondertekend. In Nederland werd het initiatief meer dan 150.000
getekend. Nooit eerder was een Europees burgerinitiatief zo succesvol in ons land.
Het burgerinitiatief zet een kooiverbod hoog op de agenda van de Europese politiek. De Commissie
heeft zes maanden de tijd om te reageren.
Stroruiven voor biggen
Varkens houden van wroeten en onderzoeken, maar in de kale stallen van de vee-industrie is niets te
doen. Om het leven van de varkens iets op te vrolijken, startte Varkens in Nood een crowdfunding
om tijdens Sinterklaas stroruiven cadeau te doen aan varkenshouders en hun varkens.
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Europees burgerinitiatief tegen het kooien van dieren
In 2018 sloot Varkens in Nood zich samen met 140 organisaties uit heel Europa aan bij het Europees
burgerinitiatief End the Cage Age. Initiatiefnemer is Compassion in World Farming. Het
burgerinitiatief roept de Europese Commissie op om een einde te maken aan het gebruik van kooien
in de veehouderij. Kooihuisvesting leidt tot zeer ernstig dierenleed: dieren hebben geen mogelijkheid
om natuurlijk gedrag te vertonen, raken vaak gewond en lijden aan hevige stress en frustratie. Zo ook
de ruim een miljoen zeugen in de Nederlandse varkensindustrie, die jaarlijks maanden worden
opgesloten in kraamkooien.

17

Het staat al meer dan 25 jaar in de Nederlandse wet: varkens hebben recht op geschikt
verrijkingsmateriaal. Varkens die zich vervelen, gaan uit frustratie in elkaars staart bijten, met
verwondingen en ontstekingen tot gevolg. Veel varkenshouders geven hun varkens een ijzeren
ketting met een bal of plastic pijp om mee te spelen. Daar zijn de varkens al snel op uitgekeken.
Bovendien valt er met een ketting niet te wroeten. Op aandringen van Varkens in Nood zijn er sinds
2019 stengere regels voor het verrijkingsmateriaal in varkensstallen. Volgens deze regels moeten
varkens in hun stal kunnen kauwen, wroeten en onderzoeken.
Een flinke lading stro is veruit de beste manier om een gangbare stal leuker te maken voor de
varkens. Dat gebeurt echter weinig, omdat grote hoeveelheden stro verstoppingen kunnen
veroorzaken in de mestput onder de stalvloer. Stro verstrekken via een ruif is ook een prima optie
waar varkens bovendien langdurig plezier aan beleven. Ze moeten moeite doen om het stro uit de
ruif te krijgen door eraan te trekken en te schudden. Stro dat uit de ruif valt, geeft hokgenoten de
kans om te spelen en te kauwen. Er gaat zo maar weinig stro verloren, waardoor de varkenshouder
geen problemen krijgt met de mestput.

Stro geeft varkens een gepaste uitlaatklep voor hun wroetgedrag. Een kleine hoeveelheid stro in een ruif maakt
een groot verschil voor de varkens.

Deelnemers konden een ruif met een baal stro doneren voor € 20, een lege ruif voor € 13 en een baal
stro voor € 7. In totaal doneerden ruim 2.600 deelnemers bijna € 59.000. Hiermee zijn 3.000 ruiven
met stro aangeschaft, die zijn verdeeld over tientallen varkenshouders. Zo hebben we minstens
30.000 biggen blij gemaakt, maar dit aantal blijft oplopen aangezien de ruiven jarenlang meegaan.
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Door varkenshouders met de sinterklaasactie gratis kennis te laten maken met de voordelen van de
stroruif, hopen we dat ze stro als verrijkingsmateriaal zullen blijven gebruiken. Dat maakt de
stroruiven een langetermijninvestering in varkenswelzijn.
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Voorlichting via digitale kanalen
De regelmatig uitkomende digitale nieuwsbrief bereikte in 2020 bijna 74.000 mensen (73.000 in
2019). De abonnees van de digitale nieuwsbrief vormen een belangrijk deel van onze achterban; zij
zijn zeer geïnteresseerd in onze activiteiten, steunen de campagnes en doen geregeld een donatie.
Naast de digitale nieuwsbrief maakt ook social media deel uit van het dagelijks werk. Er wordt een
hechte achterban gecreëerd die steeds bewustere keuzes maakt op basis van voorlichting, en ook
steeds vaker bereid is te doneren. Op Facebook bedraagt het aantal volgers 43.103 (in 2019 ruim
41.000). Het is bij uitstek het grootste socialmediakanaal qua aantal volgers. De andere
socialmediakanalen (Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn) die Varkens in Nood inzet, hebben bij
elkaar ruim 10.000 volgers.
Enkele getallen
o Op de website kwamen 227.300 bezoekers.
o Varkens in Nood was vijf keer op (landelijke) televisie en zes keer op de radio.
o Daarnaast waren er 370 publicaties in online media, kranten en vakbladen over de campagnes
van Varkens in Nood.
Conclusie
Er zijn nog veel misstanden aan te pakken, maar de voortgang is niet meer te stuiten. Steeds minder
mensen kunnen zich vinden in dierenleed omwille van een dagelijks stukje vlees – en steeds meer
mensen zijn van dit leed op de hoogte. ‘Ik wist het niet’ is geen excuus meer, en machteloos toezien
is niet meer nodig: de alternatieven voor (fout) vlees zijn legio.
Varkens in Nood is er optimistisch over dat diervriendelijke, vegetarische en veganistische
alternatieven het vlees uit de vee-industrie zullen gaan vervangen. De stichting gaat door met het
aankaarten van misstanden in de vee-industrie: het zet zoden aan de dijk!

Frederieke Schouten
Amsterdam, 22 juni 2021
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Namens de directie van Varkens in Nood,
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Jaarrekening 2020
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 van 2019 plus het resultaat over 2020.
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
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.

Beleggingsbeleid
Tijdelijk overtollige liquide middelen worden niet belegd, maar aangehouden op een spaarrekening.
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 2019 en voor een deel in 2020. Hierbij
wordt de datum van ontvangst aangehouden. Dit is gelijk aan de gehanteerde methode vanaf 2005.
Nalatenschappen worden opgenomen in het 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.
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Liquide middelen
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. Het betalingsverkeer wordt geregeld via de Triodosbetaalrekening.
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Lastenverdeling
In 2020 waren er 13 medewerkers met een totaal van 8,7 fte. Deze fte’s zijn percentueel verdeeld
over de verschillende lasten. Algemene lasten worden toegerekend aan campagnebestedingen,
fondsenwerving en beheerskosten, op basis van deze versleutelingspercentages.
Onder aankopen en uitbesteed werk worden alle aanschaffingen en uitbestedingen verstaan direct
gericht op voorlichting en campagnewerkzaamheden.
De kosten voor papieren mailings worden voor de helft toegerekend aan voorlichting en voor de
helft aan fondsenwerving. Alle andere fondsenwervingskosten, bijvoorbeeld de kosten voor het
nabellen van donateurs, worden voor 100% toegerekend aan fondsenwerving.
Balans
Het balanstotaal voor 2020 bedroeg in totaal € 920.776. De activa bestaan voor 97,5% uit liquide
middelen. Overige activa bestaan uit te ontvangen bedragen, betaalde borgen en vooruitbetaalde
huur.
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De passiva bestaan voor 91,6% uit reserves. Op de balans staat een bijdrage van het Barth-Misset
Fonds (€ 16.250), een bedrag dat in 2020 werd ontvangen t.b.v. een project dat in 2021 zal starten.
Overige passiva bestaan uit kortlopende verplichtingen, zoals te betalen crediteuren, loonbelasting
en te betalen vakantiegeld.
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Staat van baten & lasten met toegerekende personeelslasten
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Toelichting op de balans
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Toelichting op staat van baten en lasten
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Toelichting op staat van baten en lasten (vervolg)

Namens de directie van Varkens in Nood,
Frederieke Schouten
Amsterdam, 22 juni 2021
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Lastenverdeling
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