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Nieuwsbrief 15 oktober 2019 

 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Actualisering mestnormen uitgesteld 

2. Geluid stichting VleesveeNL wordt gehoord 

3. Meepraten over landbouwsubsidies? 

4. Actief landbouwer 

5. Wagyuvlees met goud belegd 

6. Evenementenagenda 

 

 
 

 

1. Actualisatie mestnormen vleesvee uitgesteld 

De internetconsultatie over de voorstellen tot aanpassing van de excretienormen heeft tot 
416 reacties geleid. Naar aanleiding van deze reacties en de uitkomsten van het technisch 
overleg dat hier op volgde heeft minister Schouten besloten om de excretieforfaits voor 
vleesvee, melkveehouders met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische 
veebedrijven vooralsnog niet te wijzigen. De acties vanuit VleesveeNL, LTO Nederland en 
anderen hebben daarmee tot succes geleid. 
 
Ten aanzien van de vleesveehouderij wil de minister komend jaar samen met de 
vleesveehouderij de beschikbare data over de vleesveesector verbeteren, om op basis 
daarvan de excretieforfaits te actualiseren op een manier die nog beter aansluit bij de 
realiteit en om die reden kan rekenen op meer draagvlak in de sector. 
 
De gehele Kamerbrief is hier te vinden: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/08/kamerbrief-over-
actualisering-forfaitaire-excretienormen 
 
 

2. Geluid stichting VleesveeNL wordt gehoord 

Met Stichting VleesveeNL heeft de vleesveehouderij sinds begin 2018 een overkoepelende 
organisatie. In dit interview biedt voorzitter Jacco Keuper een kijkje in de keuken van deze 
nog nieuwe organisatie. Over groeipijn en ambitie. 

VleesveeNL is voor sectorbrede aangelegenheden aanspreekpunt voor en gesprekspartner 
van het ministerie. Keuper benadrukt dat VleesveeNL niet sec de belangen van de primaire 
sector behartigt. “Dat doet de LTO-vakgroep Vleesveehouderij, die ook in VleesveeNL is 
vertegenwoordigd. VleesveeNL pakt onderwerpen op die de hele sector aangaan. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/08/kamerbrief-over-actualisering-forfaitaire-excretienormen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/08/kamerbrief-over-actualisering-forfaitaire-excretienormen
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VleesveeNL wil graag wat betekenen op het boerenerf. “Het rendement in de 
vleesveehouderij staat onder druk. Daar is veel over te doen. Iedereen weet het, maar het is 
niet inzichtelijk. We willen een rekenmodel ontwikkelen om daar verandering in te brengen.” 
Een ander project is het optuigen van een zelfcontrole op diergeneesmiddelen en verboden 
stoffen. Veehouders zijn verplicht op kritische stoffen te monitoren. Vleesveehouders kunnen 
nu niet aan die verplichting voldoen, domweg omdat er geen systeem voor is. Individueel is 
dit niet gewenst en prijzig bovendien. “We werken aan een systeem om dit sectoraal op te 
pakken.” 

Lees het gehele interview op: 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/10/Geluid-van-
VleesveeNL-wordt-gehoord-486134E/ 

 
 

3. Meepraten over landbouwsubsidies? 

Welke duurzaamheidsmaatregelen hebben een positief effect op het milieu, klimaat en de 
biodiversiteit en zouden daarom vergoed moeten worden binnen het nieuwe 
Gemeenschappelijk L andbouwbeleid (GLB)? Boeren en tuinders praten daarover mee. 
 
Het GLB wordt vernieuwd per 2022. Door een toeslag per hectare worden boeren en 
tuinders worden gestimuleerd om extra maatregelen te nemen op hun bedrijf die 
verbeteringen opleveren op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat. Over het soort 
maatregelen en de zwaarte ervan mogen boeren en tuinders meepraten via de GLB-pilot 
Sectorale Bouwstenen. Het doel is een duurzaam, doelmatig en boerderijproof GLB. 
 
Meepraten gebeurt onder andere via een enquête. In deze enquête wordt de ambitie onder 
boeren en tuinders gemeten om aan de slag te gaan met bepaalde maatregelen en kunnen  
 
 
ze aangeven of deze maatregelen verplicht of vrijwillig zouden moeten zijn. Daarnaast 
kunnen er verschillen zijn tussen regio’s, grondsoorten en sectoren. Ook daarop wordt 
ingegaan in de enquête. 
  
Waarom zou je als boer en tuinder meedoen aan de enquête? Simpel antwoord: omdat het 
kan. De sector krijgt een unieke kans om invloed uit te oefenen op beleid en mee te werken 
aan een boerderijproof GLB. Het GLB lijkt misschien nog ver weg. Maar aan de plannen 
voor het nieuwe GLB wordt op dit moment geschreven. Zorg ervoor dat uw stem gehoord 
wordt door DEZE ENQUETE 
https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteSectoraleBouwstenen in te vullen.  
 
In de winterperiode worden er verschillende verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd door 
heel Nederland. Wilt u uw stem laten gelden, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via 
www.glbuitdepraktijk.nl. Voor meer informatie over de GLB-pilot en de enquête kunt u een 
mail sturen naar info@glbuitdepraktijk.nl. U ontvangt vervolgens een reactie van de 
contactpersoon uit uw regio.  
 

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/10/Geluid-van-VleesveeNL-wordt-gehoord-486134E/
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/10/Geluid-van-VleesveeNL-wordt-gehoord-486134E/
https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteSectoraleBouwstenen
http://www.glbuitdepraktijk.nl/
mailto:info@glbuitdepraktijk.nl
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4. Actief landbouwer GLB 2019 

Regelmatig komt de vraag naar voren wat in het kader van de EU landbouwsubsidies moet 
worden verstaan onder de definitie van een actieve landbouwer. Bij deze treft u de link naar 
de definitie volgens RVO. Deze definitie is ook van toepassing bij subsidie aanvragen en 
gebruik van huidige en toekomstige GLB regelingen.  
 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-
landbouwbeleid/betalingsrechten/voorwaarden-betalingsrechten-2019/actieve-
landbouwer-2019 
 
 

5. Wayguvlees met goud belegd 

Een hotel in de VS heeft een hamburger gemaakt voor een absurde prijs. De ‘Black Gold 
Burger’ is te koop voor bijna 1500 euro. Daarvoor krijg je een broodje versierd met goud, dat 
rijkelijk belegd is met de meest exclusieve ingrediënten. 
 
De Black Gold Burger is belegd met meer dan 450 gram Wagyu A5-rundsvlees, speciaal 
overgevlogen uit Japan. Daarop liggen schijfjes gebakken foie-gras die zijn gekruid met 
onder meer zwarte truffels en truffelolie. Het zwarte broodje is doordrenkt met kaviaar en 
aan de bovenkant versierd met 24-karaats goud. 
 
https://www.gelderlander.nl/koken-en-eten/een-hapje-van-deze-exclusieve-hamburger-
kost-je-bijna-1500-euro~a49c0a76/ 
 

  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/betalingsrechten/voorwaarden-betalingsrechten-2019/actieve-landbouwer-2019
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/betalingsrechten/voorwaarden-betalingsrechten-2019/actieve-landbouwer-2019
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/betalingsrechten/voorwaarden-betalingsrechten-2019/actieve-landbouwer-2019
https://www.gelderlander.nl/koken-en-eten/een-hapje-van-deze-exclusieve-hamburger-kost-je-bijna-1500-euro~a49c0a76/
https://www.gelderlander.nl/koken-en-eten/een-hapje-van-deze-exclusieve-hamburger-kost-je-bijna-1500-euro~a49c0a76/
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6. Evenementen 

 

 
 
 

VleesveeNL Stichting VleesveeNL wordt ondersteund door de Federatie 
Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, Vee&Logistiek Nederland en de 
Nederlandse Vleesvee-Ketens.  

Het bestuur van VleesveeNL wordt gevormd door mw. Michelle van der Poel en de heren 
Jacco Keuper (voorzitter), Niels Mureau (secretaris), Focko Zwanenburg (penningmeester), 
Piet Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.  

Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275 


