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Nieuwsbrief 22 januari 2019 

 
 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 
 
 

1. Mobiel slachten? 
2. Bijeenkomsten vleesvee een succes 
3. Fosfaat uitspraken CBb: is er sprake van een onevenredige last?  
4. Gedram over vleesquotum 
5. Evenementenagenda 

 
 
 

1. Mobiel slachten? 

Slachthuis Dokkum BV heeft een vrachtwagen omgebouwd tot mobiel slachthuis. De dieren 
worden in de vrachtwagen gedood, waarna het bloed eruit wordt gehaald. De verdere slacht 
vindt plaats in een gewoon slachthuis. Het mobiele slachthuis is een antwoord op het 
verdwijnen van kleinere slachthuizen. Slachthuis Dokkum heeft in december een proef 
gedaan met het mobiele slachthuis, waarna deze maand de officiële lancering volgt. Mocht 
het mobiele slachthuis een succes zijn in het Noorden, dan wil het bedrijf het idee over heel 
Nederland uitrollen.  

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/860836-dokkumer-slager-gaat-bij-boerderijen-langs-met-
een-mobiel-slachthuis 
 

2. Bijeenkomsten vleesvee een succes 

Vakgroep Vleesveehouderij van LTO Nederland hield zaterdag 5 januari in het Twentse 
Fleringen de eerste bijeenkomst voor (aspirant-)leden in het nieuwe jaar. Tijdens de 
bijeenkomst  kregen de aanwezigen een rondleiding op het gastbedrijf en tijdens de lunch 
werd iedereen geïnformeerd over de activiteiten van de vakgroep. Eén van de belangrijkste 
agendapunten tijdens de bijeenkomsten is het presenteren van de visie van de vakgroep. 
Daarbij ligt de nadruk op de presentatie van de sector naar de consument toe. Die moet een 
beter en positief beeld krijgen van de sector en daardoor bewust kiezen voor een stuk vlees 
uit Nederland. 
 
 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/860836-dokkumer-slager-gaat-bij-boerderijen-langs-met-een-mobiel-slachthuis
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/860836-dokkumer-slager-gaat-bij-boerderijen-langs-met-een-mobiel-slachthuis
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De laatste bijeenkomst vindt plaats in Limburg: 
 
Zaterdag 2 februari Geerets Vleesvee, Klein-Oirlo 12 Castenray (Limburg) 
www.geeretsvleesvee.nl 
 
Opgeven is vanwege de catering noodzakelijk en gewenst. U kunt zich aanmelden 
aanmelden door een mailtje te sturen aan Aebe Aalberts: aaalberts@lto.nl. 

Kijk voor een sfeerinpressie ook naar de video op:  
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/07/vakgroep-wil-vlees-beter-aan-de-man-
brengen 

 

3. Fosfaat uitspraken CBb: is er sprake van een onevenredige last? 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 9 januari uitspraak gedaan in een 
aantal zaken over fosfaatrechten. Het gaat om beroepen van melkveehouders tegen de op grond 
van de Meststoffenwet vastgestelde fosfaatrechten. Het CBb heeft eind 2018 bepaald dat in alle 
gevallen moet worden beoordeeld of in een individueel geval sprake is van een onevenredige last 
ten gevolge van het fosfaatrechtenstelsel. De bewijslast ligt in beginsel bij de veehouder.  
 
Bij deze beoordeling komt onder andere gewicht toe aan de omstandigheid dat bedrijven 
vergunningen hebben verkregen voor de start of uitbreiding van het bedrijf en op die basis 
investeringen hebben gedaan. Ook is van belang dat maar beperkt wordt voorzien in een 
knelgevallenregeling en een overgangstermijn ontbreekt. In de afweging moet verder worden 
betrokken dat voor melkveehouders duidelijk kon zijn dat ongeremde groei van de veestapel niet 
mogelijk zou zijn en dat na afschaffing van de melkquota mogelijk toch nog andere maatregelen, 
waaronder productiebeperkende maatregelen, zouden volgen. 

In de zeven uitspraken van 9-1-2019 heeft het CBb de individuele omstandigheden van de betrokken 
melkveehouders beoordeeld om na te gaan of sprake is van een onevenredige last. Ten aanzien van 
één van de betrokken veehouders oordeelt het CBb bij weging van de individuele omstandigheden 
dat een onevenredige last aanwezig is. Het gaat in dit geval om een veehouder die zowel varkens als 
melkvee hield, maar onder meer door persoonlijke omstandigheden heeft besloten om te schakelen 
naar een bedrijf met uitsluitend melkvee. Volgens het CBb is de keuze voor deze omschakeling 
vanwege de bijzondere omstandigheden begrijpelijk. De melkveehouder heeft aannemelijk gemaakt 
dat de continuïteit van zijn bedrijf als gevolg van het fosfaatrechtenstelsel in gevaar is en dat hij een 
zware financiële last ondervindt. Ook is van belang dat met de uitbreiding van de melkveetak niet 
meer wordt gecompenseerd dan het wegvallen van de inkomsten van de varkenshouderij. Het CBb 
bepaalt dat de minister binnen zes weken een nieuwe beslissing moet nemen. Het ligt nu op de weg 
van de minister om te bepalen in welke vorm en omvang de veehouder compensatie moet worden 
geboden. In de andere zes zaken heeft het CBb geconcludeerd dat geen sprake is van een 
onevenredige last. Via onderstaande link zijn alle zeven uitspraken te lezen:  

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-
voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Individuele-beoordeling-door-CBb-in-
fosfaatrechtzaken.aspx 

http://www.geeretsvleesvee.nl/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Individuele-beoordeling-door-CBb-in-fosfaatrechtzaken.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Individuele-beoordeling-door-CBb-in-fosfaatrechtzaken.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Individuele-beoordeling-door-CBb-in-fosfaatrechtzaken.aspx
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4. Gedram over vleesquotum 

Maximaal twee gehaktballen per week. Meer vlees mogen Nederlanders niet eten als de 
opstellers van het klimaatakkoord hun zin krijgen. Volgens voorzitter Ed Nijpels van het 
Klimaatberaad moet Nederland aan de linzensoep en de vegaburgers. 
 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3023352/vleesquotum-opnieuw-gedram 

 

5.  Evenementenagenda 
 

 

 

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), 
Jos Bolk, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.  

Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3023352/vleesquotum-opnieuw-gedram

