Reactie artikel Varkens.nl
Het collectief van varkenshouders POV heeft samen met de boerenvereniging LTO kritiek op de
berekeningen van Varkens in Nood over het aantal illegale varkens in Nederland.
Volgens POV klopt de berekening dat er ruim 2 miljoen te veel biggen zijn niet, omdat er gerekend is
met de dierplaatsen c.q. plaatsen voor zeugen. Dat is evenwel onmogelijk aangezien het aantal
zeugenplaatsen (ons) niet bekend is.
Aantal zeugen
De berekening is gebaseerd op het aantal productieve zeugen, zoals de varkenshouders ze zelf
doorgeven aan RVO en via RVO aan het CBS. Varkenshouders geven deze cijfers door als onderdeel
van de gecombineerde opgave. Ze zijn dit verplicht en dezelfde cijfers worden ook gebruikt voor
mestwetgeving en de uitbetaling van eventuele subsidies. Het gaat derhalve om cijfers van de eigen
varkensboeren, en die zullen eerder te laag dan te hoog zijn. Hier zit dus al een zekere marge in.
Aantal biggen per zeug
Vervolgens heeft POV kritiek dat er voor alle zeugen, ook de jonge zeugen, gerekend is met een
productie van 30 biggen per jaar. Dat is onjuist. In 2017 bedroeg volgens KWIN de productie per zeug
per jaar 29,1 biggen van 25 kg. Het getal van 29,1 biggen was een uitgangspunt van de eerste
berekening. Daarnaast is er ook gerekend op basis van het aantal gespeende biggen zoals door
varkensboeren zelf verzameld in de database van Agrisyst. Volgens Agrisyst zijn er gemiddeld 30,7
gespeende biggen per jaar per zeug . Het rekengemiddelde is veiligheidshalve verlaagd van 30,7 tot
29,7. Beide rekensommen komen uit op minstens 2 miljoen illegale biggen.
Export Nederland en import Duitsland komen niet overeen
POV geeft aan dat zij erop vertrouwen dat de exportcijfers vanuit Nederland betrouwbaar zijn.
Illegale export is volgens POV onmogelijk. Want ‘Alle diertransporten moeten worden gemeld binnen
I&R.’ POV geeft geen verklaring voor het verschil tussen export en import cijfers. Fraude is eenvoudig
want het afmelden van de varkens bij de RVO bij export gebeurt door de varkenshouder zelf en niet
door de NVWA dierenarts. Tussen de bestanden van de NVWA en RVO is geen koppeling. De NVWA
gebruikt computersysteem TRACES waarmee digitaal documenten uitgewisseld worden met
bedrijven ten behoeve van de internationale handel in dieren en niet ten behoeve van aantallen
dieren.

