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Nieuws fosfaatrechtenstelsel
Piet Mostert, voorzitter Federatie Vleesveestamboeken, stelt zich voor
NVWA nog niet gestart met fosfaatcontroles
Alles van het dier
Evenementenagenda

1. Nieuws fosfaatrechtenstelsel
Afgelopen vrijdag heeft minister Schouten een brief over fosfaat en stikstof gestuurd aan de
Tweede Kamer. Daarin kondigt zij aan om de afroming van fosfaatrechten bij handel tijdelijk
te verhogen van 10 naar 20%. Volgens de minister is een tijdelijke verhoging nodig omdat er
meer fosfaatrechten (circa 85,3 miljoen kilo) zijn uitgedeeld dan het melkveeplafond van
84,9 miljoen kilo toestaat. Oftewel, er zijn op dit moment nog 400.00 kilo fosfaatrechten te
veel in omloop. Vanuit de Europese Commissie moet dit nog in 2019 terug worden gebracht,
conform aan de eisen van de staatssteunbeschikking. Hiervoor is wel een wetswijziging
nodig die Schouten zo snel mogelijk door beide Kamers wil loodsen.
Plafonds fosfaat / stikstof
Anders dan de uitgedeelde fosfaatrechten blijkt uit de kwartaalrapportage van CBS dat de
geprognotiseerde fosfaatexcretie over 2018 onder het plafond zit met 77,4 miljoen kilo. Voor
stikstof laat de prognose zien dat er voor de stikstofexcretie er nog wel een opgave staat.
Ondanks een dalende excretie ten opzichte van 2017 wordt het plafond van 281,2 miljoen
kilo mogelijk nog overschreden met een excretie van 292,8 miljoen kilo stikstof.
Vleesveehouders
Als gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven zal het
ministerie ook aan jongvee ouder dan één jaar, dat niet bestemd is om een kalf te krijgen,
fosfaatrechten moeten toekennen. De inschatting van minister Schouten is dat in totaal ca.
300.000 kilo fosfaatrechten extra moet worden toegekend aan vleesveehouders. Deze
rechten waren eerder teruggehaald bij vleesveehouders via de beleidsregel fosfaatrechten
jongvee. Schouten blijft vasthouden aan de lijn dat deze rechten niet vallen onder het
sectorplafond voor de melkveehouderij. LTO Nederland onderschrijft deze positie dat een
onderscheid moet worden gemaakt tussen de rechten die zijn uitgegeven aan de
melkveehouderij en de rechten die zijn uitgegeven voor het jongvee in de vleesveehouderij
dat onder het fosfaatrechtenstelsel valt. Dit zou betekenen dat er na het herstel van de
beleidsregel ongeveer 760.000 kilo fosfaatrechten buiten het sectorplafond voor
melkveehouderij worden gehouden. De inzet van LTO Nederland is daarbij gericht op
spoedige duidelijkheid, bij voorkeur op dierniveau, en een praktisch werkbare situatie.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10477&d
id=2019D21606
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2. Piet Mostert, voorzitter Federatie Vleesveestamboeken, stelt zich voor
Piet Mostert 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 deze nieuwsbrief stelt hij zich nader voor.
De wortels van Piet Mostert (56) liggen in de veehandel. Hij was de derde generatie in de
familieveehandel. De krimp van het aantal boeren dwong hem andere wegen te zoeken. Zo
kwam Piet Mostert in de autosector terecht en was hij ongeveer vijftien jaar lang Hyundaidealer. Maar de honger naar de veehouderij was blijven altijd bestaan. In overleg met de
familie werd het garagebedrijf verkocht en nam de familie in de regio Clermont-Ferrand een
vleesveebedrijf over met 120 moederdieren, hoofdzakelijk bestaande uit de rassen
charolais, salers en limousin.
Na tien jaar waren de opgroeiende kinderen er de hoofdzaak van om weer terug naar
Nederland te verhuizen. ‘De kinderen werden ouder en we wilden hun de beste kansen
geven’, verduidelijkt Mostert het besluit. ‘En in Nederland heb je toch meer en betere kansen
om je te ontplooien.’ Zo kwam de familie in het Brabantse Chaam terecht, waar ze nu actief
is in de paardenhouderij en het vastgoed. Ook worden er nog enkele limousins geweid in de
weiden rondom de woning.

Ambitie
Over het waarom van zijn kandidatuur is hij heel duidelijk. ‘Ik heb in Frankrijk gezien hoe het
anders kan’. ‘Vleesveehouders praten daar onderling veel meer over de kwaliteit van hun
vlees dan over regels en wetten. In Nederland is dat jammer genoeg eerder omgekeerd. De
Nederlandse maatschappij en politiek gaan anders met de sector om. Ik kan dan wel geen
zaken afdwingen, maar ik kan wel een spiegel voorhouden.’ De verschillen tussen Frankrijk
en Nederland zijn vrij groot. Het merendeel van de Franse boeren is vleesveehouder en
wordt door de overheid geholpen, waar in Nederland veel tegenwerking wordt ervaren.
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Een grote zorg voor de federatievoorzitter is de rentabiliteit en het verdienmodel van de
Nederlandse vleesveehouderij. Het verbeteren van dat verdienmodel is dan ook een van de
belangrijkste ambities van de voorzitter. Hij wil zich daarbij richten op zowel de consument
als de supermarkten. ‘Om een goed verdienmodel te hebben moet de vraag toenemen’,
verklaart Mostert. ‘De consument moet dus meer gaan vragen naar kwaliteitsvlees. Ik besef
dat een boer vooral wil boeren en geen marketeer is. Als federatie kunnen wij hem daarbij
helpen. Anderzijds meent Mostert ook dat de sector niet in de verdediging moet gaan, maar
juist de kracht van de sector moet gebruiken. Zo verwijst hij naar de efficiëntie van de
veehouderij in Nederland, de standaard die we hanteren in het houden van dieren en de
topkwaliteit die we leveren.
Met dank aan Wim Veulemans, hoofdredacteur a.i VeeteeltVlees
3. NVWA nog niet gestart met fosfaatcontroles
In maart zijn RVO.nl en NVWA begonnen met het maken van een risicoanalyse. Op grond
daarvan worden bedrijven geselecteerd waar de NVWA inspecties zal gaan uitvoeren.
Daarbij wordt gecontroleerd of melkveebedrijven niet meer vee houden dan ze op basis van
het aantal beschikbare fosfaatrechten kunnen houden. Bij de controles kan verder dan 1 jaar
teruggekeken worden. Bij het handhaven van het fosfaatrechtenstelsel wordt rekening
gehouden met lopende bezwaarproducedures.

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/5/NVWA-nog-niet-gestart-metspecifieke-fosfaatcontroles-431155E/?cmpid=NLC|boerderij_veehouderij|2019-0524|NVWA_nog_niet_gestart_met_fosfaatcontroles

4. Alles van het dier
De Smaakacademie Achterhoek presenteert twee nieuwe boeken over smaak,
duurzaamheid en regionale voedselculturen in de Achterhoek en Liemers. De boeken zijn
een bundeling van historische en hedendaagse kennis en kunde over streekeigen voedsel.
Hoe kunnen in korte innovatieve ketens passie voor smaak, natuur, landschap en
dierenwelzijn hand in hand gaan met economisch rendement? De twee smaakboeken geven
concreet invulling aan het nieuwe vakgebied van eco-gastronomie. Hoe kan het ook?
https://www.nelles.nl/kennis-en-projecten/smaakboeken-alles-van-de-grond-en-alles-van-hetdier/
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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),
Piet Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.
Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275
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