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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T.a.v. minister Schouten  

Postbus 20401  

2500 EK Den Haag 

        
Amsterdam, 21 januari 2019 

 

Onderwerp: controle op stalklimaat varkens 

CC: commissie LNV 

Bijlage: rapport Luchtkwaliteit in stallen 

 
 
Geachte minister Schouten, 
 
Longproblemen zijn het meest voorkomende gezondheidsprobleem in de 
varkenshouderij. Een slecht stalklimaat werkt deze aandoeningen in de hand. Mede 
daarom mag het stalklimaat volgens de wet niet schadelijk zijn voor de dieren. De 
NVWA is bezig om deze open norm concreet in te vullen. Als pilot beoordeelde zij 
hierom in 2018 het stalklimaat in een reeks varkensstallen op basis van handvatten 
uit een rapport van Wageningen Livestock Research. Wij hebben deze 
inspectiegegevens opgevraagd en kwamen tot een aantal alarmerende conclusies.  
 
Advies van onderzoekers niet opgevolgd 

De NVWA is met het voorgestelde protocol van de onderzoekers aan de slag 
gegaan, maar heeft een aantal aanpassingen gemaakt. Door deze wijzigingen is het 
protocol minder streng, blijkt uit een analyse van Wakker Dier. De 
inspectierapporten legden we zowel langs de WUR-maatlat als langs die van de 
NVWA. De WUR-methodiek gaf bij negen stallen aan dat het klimaat nader 
onderzocht diende te worden, de NVWA methode bij slechts twee.  
 
Aanfluiting dreigt voor goed initiatief  

Dit baart ons zorgen, want op deze manier dreigt een goed initiatief – handvatten 
geven aan een open norm – uit te lopen op een aanfluiting. De zorgvuldig 
opgestelde handvatten worden onzorgvuldig uitgevoerd. Er wordt ten onrechte 
geen verder onderzoek gedaan aan stallen waar dit volgens de WUR-methodiek wél 
had gemoeten. Zo houden we vele varkens in strijd met de wet in een schadelijk 
stalklimaat. 

  

https://files.wakkerdier.nl/app/uploads/2019/01/17173822/2018-Luchtkwaliteit-in-varkensstallen.pdf
https://files.wakkerdier.nl/app/uploads/2019/01/17173822/2018-Luchtkwaliteit-in-varkensstallen.pdf
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Als de buren maar goed zitten 

Overigens zit er zowel in het NVWA-protocol als in de methode van de WUR-
onderzoekers ook een ander hiaat: het stalklimaat moet in meerdere hokken niet in 
orde zijn, voordat men wil spreken van ‘een vermoeden van slecht stalklimaat’. Er 
wordt dus niet ingegrepen bij een groep varkens die in een schadelijk klimaat 
zitten, omdat de buurvarkens verderop in het bedrijf wél in een acceptabel klimaat 
leven. Absurd, want de wet heeft betrekking op alle dieren.  

Geef de varkens lucht 

Uit cijfers van een grote slachterij blijkt dat 17 procent van de varkens te maken 

krijgt met een borstvliesontsteking. Deze zijn vaak zeer pijnlijk. Het stalklimaat is 

dus vaak wel schadelijk voor het dier. Wij doen daarom een dringend beroep op u 

om de varkens lucht te geven. Laat de inspecties zorgvuldig uitvoeren en dwing af 

dat geen enkel varken meer leeft in ongezonde lucht.  

Ik kijk uit naar uw reactie. 

 

Hoogachtend, 

Anne Hilhorst 

Campagneleider Wakker Dier 

 


