
De Coalitie Vitale Varkenshouderij staat voor een diervriendelijke varkenshouderij met 
gezonde, robuuste dieren. Een varkenshouderij die wereldwijd voorop loopt in zorg voor en 
behoud van de integriteit van het varken. Het welzijn van de varkens is geborgd; ze worden 
gehouden in een veilige, rustige omgeving, hebben voldoende eten en drinken en sociaal 
contact. De dieren presteren optimaal in een gezond stalklimaat en krijgen de juiste zorg op het 
juiste moment zonder structureel gebruik van antibiotica. Ziekten zullen blijven voorkomen, 
maar deze worden zoveel mogelijk beperkt en met zorg en diergericht aangepakt. De 
Nederlandse varkenshouderij is hiermee internationaal toonaangevend en onderscheidend.

Opgaven en doelstellingen

De Coalitie ziet de volgende opgaven om gezondheid en welzijn van varkens verder te verhogen:

1.  Aanpak van bedrijfsgebonden dierziekten, te beginnen 
bij PRRS, en een zorgvuldig en selectief gebruik van 
antibiotica.

2.  Zorg voor jonge dieren en verlaging van de gemiddelde 
uitval van biggen.

3. Praktijkgerichte afbouw van fysieke ingrepen aan het dier.
4.  Verantwoord en comfortabel veetransport, ook 

gericht op versterking van de bio-security en de hoge 
gezondheidsstatus. Beperking transportduur en dichterbij 
slachten worden gestimuleerd vanuit marktconcepten en 
verdienmodellen.

Toelichting: De punten 1 t/m 3 wil de Coalitie bereiken door 
een geborgde benchmarksystematiek voor varkenshouderijen 
te ontwikkelen. De benchmark is gericht op terugdringen PRRS 
(en vanaf 2025 andere bedrijfsgebonden ziekten zoals APP en 
Mycoplasma), antibioticareductie, verhogen bigvitaliteit aan de 
hand van een bigvitaliteitsindex, intacte staarten met hulp van 
een recent ontwikkelde risicobeoordelingssystematiek waarvan 
onderdelen reeds in 2019 worden uitgevoerd op varkenshouderijen 
en Salmonellareductie. Het verbeteren van gezondheid en welzijn van 
dieren vraagt om kennis van en sturingsmogelijkheden op veel facetten 
binnen het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan voeding, klimaat, vloeren, 
huisvesting, fokkerij en management. Vanwege deze complexiteit 
wordt ingezet op een integrale benadering waarbij bedrijven 
inspanningen ook (h)erkend en beloond zien worden en waarbij sturing 
mogelijk wordt bij bedrijven die (op onderdelen) achterblijven.  
Voor punt 4 wordt aangesloten bij een lopend project van Vee & 
Logistiek Nederland om in ketenkwaliteitssysteem Holland Varken een 
aparte module 'verantwoord en comfortabel veetransport' op te nemen.
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Acties en investeringen

Actie Trekker Budget

Normstelling en integrale benchmark 
methodiek 

POV en Topigs Norsvin •  Onafhankelijke commissie Normstelling:  
€ 300.000,- 

•  Benchmarks en ondersteunend onderzoek: 
€ 750.000,-

Onderzoek kritische succesfactoren  
intacte staarten

POV en Stuurgroep staarten € 200.000,-

Geborgd, diervriendelijk transport Vee & Logistiek Nederland Lopend project
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Programma Vitale Varkenshouderij
De ambitie ‘Robuuste, gezonde varkens in 
een diervriendelijke houderij’ is één van vijf 
ambities voor een vitale varkenshouderij. 
Met de vijf ambities wil de varkenshouderij 
zich de komende jaren verder ontwikkelen tot 
een duurzame topsector. Een sector die zorg 
draagt voor een vitale leefomgeving, een ge-
zond milieu en goede voeding. Een sector die 

mondiaal koploper is in duurzaam circulaire 
landbouw en zich met een transparante ke-
tenproductie internationaal onderscheidt op 
het gebied van nutriënten- en mineralen-
kringlopen, voedselkwaliteit, gezonde dieren, 
dierenwelzijn en N- / CO2-footprint. De Coali-
tie Vitale Varkenshouderij is verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van de ambities. Het 

betreft een ketenbrede samenwerking van 
Producenten Organisatie Varkenshouderij 
(POV), Rabobank, Vion, Agrifirm, ForFarmers, 
Topigs Norsvin en het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Graag no-
digen zij andere ketenpartijen en overheden 
uit om dit plan samen met hen ten uitvoer te 
brengen.

Meer informatie is te vinden via www.vitalevarkenshouderij.nl

Te verwachten resultaat

     Jaar Resultaat

2019/2020 •  Normstellingen op de zes genoemde aandachtspunten vastgesteld door een onafhankelijke  
expertcommissie (prioriteit bigvitaliteit  en intacte staarten) 

• Monitor PRRS
• Benchmarkmethodiek waaraan de eerste pilot-groep heeft deelgenomen
• Doelstellingen voor 2022 en 2025 vastgesteld

2022 • Oplevering van programmatuur keteninformatiesysteem
• Opname en borging in het ketenkwaliteitssysteem (vrijwillige deelname)

2025 • Borging in het ketenkwaliteitssysteem (verplichte deelname met minimale drempelwaarden)
• Pijler PRRS is uitgebreid naar hogere gezondheid met aanvullende indicatoren voor gezondheid


