Nieuwsbrief 14 mei 2019

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piet Mosterdt, de nieuwe voorzitter Federatie Vleesveestamboeken
Het ministerie zoekt u!
CBS over aantallen veehouderijen en dieren in 2018
Blij met EU financieringsregeling overname door jonge boeren
De Agri notaris
Evenementenagenda

1. Piet Mosterdt, de nieuwe voorzitter Federatie Vleesveestamboeken
Piet Mosterdt heeft in maart van dit jaar de voorzittershamer van de Federatie
Vleesveestamboeken overgenomen van Jos Bolk. Tevens vervangt hij Jos Bolk in het
bestuur van de stichting VleesveeNL. In de volgende nieuwsbrief zal dhr. Mosterdt zich
voorstellen.
http://www.vleesveestamboeken.nl/de-federatie
2. Het ministerie zoekt u!
Het ministerie van LNV zoekt 150 veehouders die een half jaar lang mee willen denken over
beleid. Deze veehouders zullen online met elkaar en het ministerie van gedachten wisselen.
Met het opzetten van deze zogenaamde ‘LNV Community’ wil het ministerie rechtstreeks
van veehouders horen hoe zij denken over verduurzaming, dierenwelzijn en de positie van
de boer. De inzichten die hieruit voortkomen willen de ambtenaren gebruiken om voorstellen
beter aan te laten sluiten op de praktijk. Gezocht wordt naar 150 veehouders met
melkkoeien, vleesvee, varkens, kippen en geiten.
Aanmelden kan via lnvcommunity.nl. De inschrijving sluit op 31 mei.
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/politiek/2019/ministerie-start-online-denktank-metveehouders
3. CBS over aantallen veehouderijen en dieren in 2018
Het CBS heeft op 10 mei cijfers over 2018 gepubliceerd van veehouderijen en in Nederland
gehouden dieren.
https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80781NED&D1=83119&D2=0&D3=l&HD=141218-1205&HDR=G1,G2&STB=T
1

2

4. Blij met EU financieringsregeling overname door jonge boeren
De NAJK is blij met de mogelijkheden die de EU financieringsregeling voor jonge boeren
biedt. Het is een financieringsregeling met een lager rentepercentage en langere terugbetaaltijd. Daardoor zijn de maandlasten lager. Er is budget gereserveerd voor een miljard
euro, waar de banken een miljard bij doen.
Minister Carola Schouten kwam eerder dit jaar met een garantstellingsregeling van 75
miljoen euro voor jonge boeren. De NAJK probeert in overleg met het ministerie een zo goed
mogelijke aansluiting tussen beide regelingen te creëren.
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/05/09/blij-met-regeling-die-overname-makkelijkermaakt?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-09-05-2019
5. De Agri notaris
Het predikaat 'agri-notaris' wordt gevoerd door een notariskantoor waarbij een of meerdere
personen werken die gespecialiseerd zijn in agrarisch recht en die gevoel hebben voor de
agrarische praktijk.
Naast de gebruikelijke notariële diensten kan een veehouder daar ook voor meer specifieke
zaken op agrarisch gebied terecht. Denk aan Europese en Haagse wet- en regelgeving,
maar ook aan kavelruil, pachtzaken en quota. De agri notaris beschikt ook over expertise op
het gebied van bedrijfsoverdrachten, huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden,
testamenten, nalatenschappen en belastingzaken.
https://www.vasn.nl/documents/over-vasn.xml?lang=nl
6. Evenementenagenda
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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 Mosterdt, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.
Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275
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