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RAPPORT MILJOENEN ILLEGALE BIGGEN EN 
VARKENS  VERKORTE VERSIE  

Het is voor varkenshouders lucratief om meer varkens te houden dan toegestaan. Zo 

besparen ze op de aankoop van varkensrechten, op de kosten voor de afvoer van mest en 

op de afdracht van belastingen. De pakkans is gering, omdat de overheid weinig zicht heeft 

op het aantal varkens, noch per boerderij, noch in het algemeen. Er zijn naar ruwe 

schatting twee à drie miljoen1 illegale varkens op jaarbasis. Deze zorgen  voor hogere 

emissies stikstof (ammoniak/nitraat) en fosfaat dan de berekeningen van de overheid laten 

zien. Door deze illegale dieren zitten veel varkens nog dichter op elkaar dan de toch al 

minimale normen van de wet. 

 

Berekening aantal illegale biggen 
 
In 2017 werden volgens officiële cijfers 24,6 miljoen biggen van 25 kilo geproduceerd. 

Uitgaande van het door varkensboeren opgegeven aantal zeugen en de productiecijfers 

van die zeugen (op twee manieren berekend) bedraagt het aantal biggen ruim 27 miljoen. 

Er waren in 2017 dus 2,5 miljoen (10%) meer 25 kg biggen dan volgens de officiële cijfers. 

 

Het totaal aantal vleesvarkens (boven 25 kg) per jaar in Nederland is daardoor ook hoger 

dan volgens de officiële cijfers. Op basis van bovenstaande cijfers zijn er op jaarbasis bijna 

19 miljoen vleesvarkens in Nederland. Uitgaande van de officiële cijfers is dit circa 17,5 

miljoen. Het verschil tussen de aantallen illegale biggen en de vleesvarkens komt vooral 

door export. 

Circumstantial evidence  
Ook andere berekeningen wijzen op teveel dieren.  

Het PBL stelt in 20172 dat in het Zuidelijk Veehouderijgebied (ZVG) er een niet verklaarbare 

“overbenutting” van het aantal gehouden varkens is van afgerond 8%.  

                                                      
 
1 De schattingen variëren van 2,3 miljoen tot circa 3 miljoen 
2 http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-
onzekerheidsanalyse_op_de_berekening_van_overbenutting-2776.pdf  

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-onzekerheidsanalyse_op_de_berekening_van_overbenutting-2776.pdf
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-onzekerheidsanalyse_op_de_berekening_van_overbenutting-2776.pdf
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Uit een steekproef in 2017 in Brabant bleek dat in 12 van de 15 gemeenten veehouderijen 

vergunningsvoorschriften overtraden, waaronder het houden van meer dieren dan 

toegestaan.  

In NRC Handelsblad eind 2018 3 stond “Het OM behandelt momenteel al rond de 150 tot 

200 mestzaken. Ze variëren van het simpelweg houden van meer dieren dan is toegestaan, 

tot verhulling, fraude en zware criminaliteit.”  

Op 19-11-20184 werd bekend gemaakt dat het OM een inval had gedaan bij adviesbureau 

Bergs Advies. De klanten van dit kantoor bezitten volgens Berg een kwart van alle varkens 

en kippen in Nederland. Volgens het OM zou het adviesbureau de administratie van de 

boeren met ‘creatieve oplossingen’ steeds kloppend hebben gemaakt, onder andere door 

boeren op papier minder dieren te laten bezitten dan dat zij in werkelijkheid hadden 

(gesjoemel met ‘veesaldokaarten’).  

Gevolgen van fraude met aantallen dieren 
In de varkenshouderij heeft een vleesvarken hooguit een oppervlakte ter beschikking van 1 

m². Op deze oppervlakte kan het varken nauwelijks bewegen zonder hierbij andere varkens 

aan te stoten. Bovendien kunnen varkens niet vluchten wanneer ze worden aangevallen, of 

schuilen wanneer ze ziek zijn. Onvoldoende bewegingsruimte, een sterke beperking van 

het natuurlijke gedrag en het gedwongen contact met andere varkens leidt tot frustratie, 

angst, stress en agressie.5 6 Wageningse onderzoekers zien ruimtegebrek als één van de 

grootste welzijnsproblemen in de varkenshouderij. Op de schaal van ongerief krijgt 

ruimtegebrek dan ook de hoogst mogelijke score (8 van 8).7 Overbezetting tast het welzijn 

én de gezondheid van alle varkens aan, maar de varkens die lager in de rang staan zijn het 

grootste slachtoffer omdat zij niet kunnen vluchten voor de dominante varkens. 

Frauderen met oormerken is riskant voor gezondheid van mens en dier 
Fraude wordt mede veroorzaakt doordat oormerken voor varkens in Nederland vrij te 

verkrijgen zijn en varkens geen individueel oormerk hebben. Het gevolg is dat bij een 

                                                      
 
3 https://www.nrc.nl/next/2018/11/13/#101  
4 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@104495/miljoenen-beslag/ 
5 Dewulf, J. (2007) De invloed van de hokbezettingsdichtheid bij vleesvarkens op productie, 
gezondheid en welzijn. Online beschikbaar via: http://vdt.ugent.be/sites/default/files/art76603.pdf     
6 EFSA (2007) Animal health and welfare in fattening pigs in relation to housing and husbandry. Scientific Opinion of the Panel 
on Animal Health and Welfare. In EFSA Journal 564. 
7 Leenstra, F.; Neijenhuis, F.; Bosma, B.; Ruis, M.; Smolders, G.; Visser, K. (2011) Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, 
nertsen en paarden: eerste herhaling. Lelystad: Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock 
Research, 456). Online beschikbaar via: http://edepot.wur.nl/190225    

https://www.nrc.nl/next/2018/11/13/%23101
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@104495/miljoenen-beslag/
http://vdt.ugent.be/sites/default/files/art76603.pdf
http://edepot.wur.nl/190225
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uitbraak van een dierziekte (bijvoorbeeld Afrikaanse Varkenspest) illegale transporten 

plaats kunnen vinden: aantallen, herkomst en bestemming van varkens is onbekend. 

Hetzelfde geldt bij een calamiteit met vervuild veevoer of bij zieke varkens die een gevaar 

vormen voor de volksgezondheid. Door gebrekkige administratie van oormerken zijn dit 

soort varkens moeilijk te traceren. 

Gevolgen voor het fosfaatplafond van de varkenssector  
Nederland dient zich aan Europese normen te houden. Door de extra varkens zou de 

varkenssector van 2012 tot 2017 ieder jaar het fosfaatplafond hebben overschreden, wat 

gevolgen kan hebben voor de Nederlandse veestapel als geheel. Minister Schouten moet 

eind januari haar fosfaatbeleid verdedigen in Brussel. Illegale varkens kunnen door de extra 

productie van fosfaat dit beleid doorkruisen.  

Chaos in de registratie van varkens  
Er zijn verschillende databases. Het koppelen van die databases kan fraude opsporen, zoals 

bleek bij de I&R fraude bij runderen. Tenminste, als die databases betrouwbaar zijn. Het 

gaat om de volgende databases. 

 

1. De RVO database via de jaarlijkse gecombineerde opgaaf 

2. De RVO database met mutaties aantallen varkens (vervoer, export, import, slacht) 

3. De RVO database met varkensrechten 

4. Gegevens van leveranciers van oormerken 

5. De gemeentelijke Omgevingsvergunning en eerdere milieuvergunningen 

6. Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel hebben een eigen database 

7. De NVWA database t.b.v. transport 

8. De gegevens van buitenlandse autoriteiten en slachterijen wat betreft de import 

van varkens uit Nederland. 

Voor zover bekend vindt er tussen deze databases geen afstemming plaats.  

 

Hieronder worden de 8 databases besproken. 
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RVO databases t.b.v. jaarlijkse Gecombineerde opgaaf  
Deze database wordt gevuld door de varkensboeren zelf en vormt de basis voor de 

aantallen varkens die het CBS publiceert.  

RVO database aantallen varkens 
Deze database wordt gevuld uit verschillende bronnen. Het ophalen en afmelden van dode 

dieren loopt via de Rendac. Dode biggen worden door de boer in een kadaverbak gelegd. 

Hier zitten doodgeboren biggen tussen, maar soms ook biggen zwaarder dan 25 kg. De 

schatting van de Rendac, van het aantal dode dieren op basis van het gewicht van de 

kadaverton, gaat het I&R systeem in. Een brief aan de Tweede Kamer waarin minister 

Schouten stelt dat in 2017  5.389.606 biggen en 440.762 vleesvarkens werden afgemeld, 

suggereert ten onrechte een hoge mate van nauwkeurigheid.8  

Zowel de varkens voor de export als voor de slacht worden opgegeven. Beide opgaven 

gebeuren door de boer zelf. Voor zover bekend is er geen afstemming tussen de 

administratie van exportcertificaten en databases van de RVO. Zelfs bij binnenlandse 

meldingen is er geen afstemming, zoals bleek uit Kamervragen over het stikken van 1200 

varkens. De kadavers waren wel afgemeld bij de RVO (I&R), maar de NVWA was niet op de 

hoogte.9  

Database varkensrechten 
In deze derde database worden het aantal varkensrechten c.q. fosfaatrechten per boer 

bijgehouden. Deze rechten bepalen het maximum aantal varkens dat een bedrijf mag 

houden. Controle door de NVWA vindt zeer incidenteel plaats.  

Registratie oormerken 
De oormerkregistratie van varkens (vierde database) gebeurt niet met unieke 

diernummers, zoals bij rundvee en kleine herkauwers, maar met bedrijfsnummers. 

Oormerken kunnen vrijwel zonder beperking besteld worden, op het eigen bedrijfsnummer 

of op naam van niet bestaande bedrijven. 

Het is opmerkelijk dat voor varkens geen individueel herleidbaar oormerk verplicht is, in 

tegenstelling tot koeien, schapen en geiten. In België is er wel een strenge controle op 

oormerken en aantallen dieren. Dit gebeurt door dierenartsen van Diergezondheidszorg, 
                                                      
 
8 Min. LNV 30-10-2018, DGAN-DAD/18227393 
9 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/30/anwoorden-op-kamervragen-over-de-
verstikkingsdood-van-varkens-nadat-de-ventilatie-in-de-stal-was-uitgevallen  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/30/anwoorden-op-kamervragen-over-de-verstikkingsdood-van-varkens-nadat-de-ventilatie-in-de-stal-was-uitgevallen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/30/anwoorden-op-kamervragen-over-de-verstikkingsdood-van-varkens-nadat-de-ventilatie-in-de-stal-was-uitgevallen
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een overheidsorgaan. 

 

Citaten uit gesprekken met Nederlandse oormerkleveranciers  

 Al heeft u maar 4 varkens, kunt u 1000 oormerken bestellen. Als u varkens aflevert: wij 

staan volledig buiten de registratie van varkens.  

“Al bestel je er 300.000, dat is onze zaak niet. Nederland kun je zoveel bestellen als u wil. 

Wij mogen leveren wat de klant vraagt. We zitten gelukkig in NL en niet in België. In België 

mag je niet meer bestellen dan je varkens hebt of verwacht. Bestellen kan daar alleen via de 

overheid.”10  

Database gemeenten 
Voor ieder varkensbedrijf dient de gemeente een Omgevingsvergunning te verstrekken 

met daarin het aantal varkens dat gehouden mag worden op basis van bouwtekeningen. 

Deze vergunning wordt niet getoetst aan het aantal varkensrechten.11  Sterker nog, de 

NVWA en RVO mógen van de minister niet eens bedrijfsgegevens van veehouders delen 

met gemeenten. Dit in verband met privacy.12 

Provinciale databases 
Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel houden de gemeentelijke vergunningen 

bij in een centrale database (’Bestand Veehouderij Bedrijven’). Dat ook deze vijfde soort 

database niet goed werkt, blijkt in de gemeente Oirschot. Volgens het CBS zijn er in 

Oirschot in een periode van zeven jaar (2010 – 2017) 130.000 dieren bijgekomen. Uit het 

BVB van de provincie Noord-Brabant blijkt evenwel dat het aantal vergunde dieren tussen 

2008 en 2018 met 33.000 dieren is afgenomen.13  

 

Database export en gegevens buitenlandse autoriteiten 
De NVWA geeft exportcertificaten af (een dierenarts controleert of de dieren gezond 

genoeg zijn). De NVWA geeft deze exportgegevens niet door. De boeren dienen de varkens 

bij de RVO zelf af te melden. 

                                                      
 
10 Bron: tape opname 711_0043 
11 https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/systematiek/  
12 https://www.pigbusiness.nl/artikel/144066-nvwa-en-rvo-mogen-dieraantallen-niet-delen-met-gemeenten-en-provincies/  
13 https://www.pigbusiness.nl/artikel/85403-oirschotse-politiek-goochelt-met-cijfers-varkens-kippen-en-koeien/ 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/systematiek/
https://www.pigbusiness.nl/artikel/144066-nvwa-en-rvo-mogen-dieraantallen-niet-delen-met-gemeenten-en-provincies/
https://www.pigbusiness.nl/artikel/85403-oirschotse-politiek-goochelt-met-cijfers-varkens-kippen-en-koeien/
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Volgens klokkenluiders is het eenvoudig om de NVWA om de tuin te leiden. Om illegale 

varkens af te voeren wordt dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt van UBN14 nummers die niet 

meer in gebruik zijn. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van tussenpersonen. Volgens de 

NVWA fraudeert 50% van de intermediaire bedrijven.15 

 

Export van illegale varkens verklaart mogelijk het feit dat de import van varkens uit 

Nederland volgens Duitse cijfers circa 1 miljoen hoger is, dan de exportcijfers volgens 

Nederland. Volgens Agrarmarkt Informations-Gesellschaft zijn er in 2016 5,10 miljoen 

biggen geïmporteerd vanuit Nederland. Het aantal biggen dat volgens de RVO 

geëxporteerd werd naar Duitsland bedroeg in 2016 4.334.779 biggen. Een verschil van 

770.000 biggen.16 Bij een vergelijking van de gegevens van het Statistisches Bundesamt en 

RVO jaarcijfers over 2017 wordt een verschil geconstateerd van 1,1 miljoen dieren.17 

 

Er worden honderdduizenden biggen per jaar naar landen als Spanje en Italië 

geëxporteerd. Zo af en toe komt een fraudezaak naar buiten.18 De eigenaar van Quality 

Porks hield varkens buiten de boeken. Het ging om “een fiscaal onbekende 

goederenstroom naar buitenlandse boeren, slachters, vleesverwerkende industrie, horeca 

en consument”, waarbij samengewerkt werd met twee transportbedrijven bij de export 

naar Italië. 

Belastingfraude 
Het houden en verkopen van illegale varkens leidt tot een zwart geld circuit waardoor er 

minder BTW, minder winstbelasting en mogelijk ook minder loonbelasting en sociale 

premies worden afgedragen, omdat personeel zwart betaald kan worden. 

Financiële prikkels 
De varkenssector draait nauwelijks kostendekkend. Op het eigen vermogen wordt al 

decennia lang ingeteerd:  in 1997 waren er nog 24.000 varkensboeren, dat zijn er binnen 

afzienbare tijd nog maar 1.000. 

                                                      
 
14 Uniek bedrijfsnummer  
15 https://www.pigbusiness.nl/artikel/80870-nvwa-meer-controleren-lost-fraude-niet-op/  
16 In Nederland wordt onder big een varken verstaan van 25 kg of minder. In Duitsland is dit 28 kg of minder. 
17 https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;sid=38076B667432CD6C8219676660CD764C.GO_2_1  
18 Boerderij 8-4-2014, veehandelaar bracht voedselveiligheid in gevaar 

https://www.pigbusiness.nl/artikel/80870-nvwa-meer-controleren-lost-fraude-niet-op/
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online%253Bsid=38076B667432CD6C8219676660CD764C.GO_2_1
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Lucratief 
Besparing op de aankoop van varkensrechten (tussen de € 60 en € 150), op belastingen en 

op de afvoer van mest (circa € 25 per varkensplaats per jaar) is lucratief. Gemiddeld heeft 

een vleesvarkensbedrijf ruim 1500 varkensplaatsen.19  Door jaarrond structureel 150 (10%) 

meer vleesvarkens te houden, kan een varkenshouder ruim € 10.000 per jaar netto extra 

verdienen, zonder daarvoor eerst eenmalig €15.000 in varkensrechten te investeren.  

Pakkans door inspecties  
Omdat er via de databases geen controle op aantallen varkens mogelijk is, is de overheid 

hiervoor volledig afhankelijk van controles ter plaatse. De NVWA controleert vooral 

risicobedrijven. In de afgelopen drie jaar bezochten inspecteurs risicogericht 539 van de 

7.000 varkens- en kippenbedrijven.20 Dat is 2,5% per jaar. Bij 227 daarvan (42%) werden te 

veel dieren aangetroffen.  
De NVWA constateert in het jaarverslag 2017 dat meer handhaving de slechte naleving van 

de wet niet oplost, omdat de fraudeprikkel te groot is.21 Ook het OM is moedeloos en is 

van mening dat de veestapel drastisch moet krimpen. Het is de enige manier om fraude 

met dierlijke mest in te dammen.22 

Illegale praktijken  
Zoals hiervoor besproken, is het lucratief om meer varkens te houden dan toegestaan, 

zeker omdat de pakkans zeer gering is en de boetes laag.  
Uit een rapport van het ministerie van EZ23 uit 2016 worden voorbeelden genoemd van de 

manier waarop gefraudeerd wordt met mest en met aantallen dieren. Uit het rapport: 

“Zo bestaat in de varkensbranche de praktijk dat export van varkens plaatsvindt op 

bedrijfsnummers van bedrijven die feitelijk niet meer in gebruik zijn. Daarbij moet 

worden aangetekend dat in de varkenshouderij de verslechterde economische 

situatie veel ondernemers raakt. Het is dan ook aantrekkelijk om varkens te 

plaatsen zonder varkensrechten te leasen. Dit klemt temeer omdat een aantal van 

onze gesprekspartners aangaven dat de controle op de dieraantallen minimaal is.” 

                                                      
 
19 https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2255. Volgens CBS ligt het gemiddelde op ruim 
2000 varkensplaatsen, zie https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80783ned/table?dl=11705  
20 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/25/kamerbrief-met-antwoorden-op-vragen-over-
berichten-veelvuldige-overschrijding-dieraantallen-in-veehouderijsector  
21 https://www.melkvee.nl/artikel/80870-nvwa-meer-controleren-lost-fraude-niet-op/  
22 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/12/om-de-veestapel-moet-kleiner-a2754960  
23 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-829428.pdf  

https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2255
https://opendata.cbs.nl/statline/%23/CBS/nl/dataset/80783ned/table?dl=11705
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/25/kamerbrief-met-antwoorden-op-vragen-over-berichten-veelvuldige-overschrijding-dieraantallen-in-veehouderijsector
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/25/kamerbrief-met-antwoorden-op-vragen-over-berichten-veelvuldige-overschrijding-dieraantallen-in-veehouderijsector
https://www.melkvee.nl/artikel/80870-nvwa-meer-controleren-lost-fraude-niet-op/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/12/om-de-veestapel-moet-kleiner-a2754960
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-829428.pdf


 
 

10 
 

Aanbevelingen 
Zo spoedig mogelijk de Belgische methode van dierregistratie invoeren. Tevens dienen de 

gegevens uit de databases van gemeenten, provincies en het Rijk gekoppeld en 

uitgewisseld te worden om fraude op te kunnen sporen. Het gaat hier om 

milieugerelateerde gegevens waarvoor privacy reglementen geen beletsel vormen.  
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