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1. Rentabiliteit vleesveehouderij België
Boer&Tuinder meldt dat in 2018 de slechte economische situatie binnen de vleesveehouderij
in België aanhield. Als gevolg hiervan bouwen vleesveehouders hun zoogvee- of vleesveetak verder af. Rundvlees van het Belgisch wit-blauw blijft sterk afhankelijk van lokale
consumptie, terwijl de dalende trend in het thuisverbruik doorzet. De vraag is of 2019
beterschap brengt.

De vleesveebarometer geeft een indicatie van de rentabiliteit voor een gemiddeld
zoogveebedrijf met afmest van eigen stieren en koeien. In het vierde kwartaal van 2018
bedroeg de rentabiliteit 75% van de gemiddelde rentabiliteit over de afgelopen vijf jaar.
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Vooral de prijzen van dikbilkoeien blijven onder druk staan en schommelen tussen €4,50 –
4,70 per kg geslacht gewicht. De prijzen van stieren waren relatief stabiel tegen € 4,80 - 4,90
per kg geslacht gewicht. In het vierde kwartaal waren de prijzen van kalveren gemiddeld €
50 per kalf lager. De (kracht)voerkosten stegen mede als gevolg van de droogte.
Ook op Europees niveau zijn de prijzen van stieren (standaard R-types) in 2018 met 5,5%
gedaald. De vleesproductie is tussen januari en oktober met 1,9% gestegen, terwijl de
export (levend en geslacht) met 5% daalde. De vleesimport steeg met 10%, vooral die uit
Brazilië en Argentinië.
Bron: Boer&Tuinder nr. 6, 7 februari 2019

2. Handel exclusief BTW
Vanaf 1-1-2018 bestaan de landbouw- en veehandelsregeling niet meer en is het regiem
van de omzetbelasting van toepassing op alle ondernemers binnen de keten van de
veehouderij. Bij deze roepen wij u op om bij de verkoop van uw vee afspraken exclusief
BTW te maken.
3. 23 februari winterbijeenkomst vleesvee Zeeland
De laatste LTO bijeenkomst voor vleesveehouders wordt op zaterdag 23 februari gehouden
in de provincie Zeeland. Het programma is als volgt:
11.00 uur - Start van het bedrijfsbezoek op locatie
12.30 uur - Gezamenlijke maaltijd op het bedrijf of een locatie in de buurt
13.00 uur - Bespreken actualiteiten en toekomstvisie LTO Vleesveehouderij
14.00 uur - Afsluiting
Opgeven is vanwege de catering noodzakelijk en gewenst. U kunt zich aanmelden via
secretariaat@lto.nl. LTO Leden en potentiële leden zijn van harte uitgenodigd.
Datum en Locatie
23-2-2019 Maatschap Suij, Tragel 25a 4576EP KOEWACHT (Zeeland)
4. Uitrijden vast mest
Per 1 januari 2019 is een aantal regels rondom het uitrijden van mest gewijzigd. Vanaf dit
jaar mag vaste, strorijke mest namelijk vanaf 1 januari uitgereden worden op gras op klei en
veen.
Let op: het blijft wel verboden om onder andere dierlijke meststoffen te gebruiken indien de
bodem geheel of gedeeltelijk bevroren is of geheel of gedeeltelijk bedekt is met sneeuw. Dit
verbod is dan weer niet van toepassing op het gebruik van vaste mest op grasland, waarop
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een beheer wordt gevoerd, indien het gebruik van vaste mest onderdeel is van het op het
desbetreffende grasland van toepassing zijnde beheersregime.
Voor de volledigheid: raadpleeg het Besluit Gebruik Meststoffen.
https://www.ltonoord.nl/thema/verduurzaming/mest-enmineralen/nieuws/2019/02/05/vaste-mest-uitrijden-op-gras-op-klei-en-veenmag?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv

5. CRV districtbijeenkomsten vleesveehouders
Voor vleesveehouders organiseert CRV van 26 februari tot en met 13 maart een viertal
Districtsbijeenkomsten. In de CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee wordt een toelichting
gegeven op de jaarcijfers, worden de actualiteiten besproken en wordt er een
bestuursverkiezing gehouden. Daarnaast presenteert haar actuele stieren.
Na de pauze praat oud-staatssecretaris Henk Bleker u bij hoe hij aankijkt tegen de
vleesveehouderij in Nederland. Henk Bleker is voorzitter van Vee & Logistiek Nederland en
bestuurslid van de Stichting VleesveeNL.
De bijeenkomsten zijn:
26 februari
27 februari
11 maart
13 maart
lees meer ›

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Het Wapen van Waarder
Restaurant De Hongerige Wolf
Best Western Hotel Nobis
Zalen congrescentrum ’t Meulengat

6. Evenementenagenda
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Dorp 26, 3466 NG Waarder
Coevorderweg 27b, 7737 PE Stegeren
Nobisweg 1, 5721 VA Asten
Sint Elisabethlaan 49, 4541 GS Sluiskil

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
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