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1. Fosfaat en beleidsregel
De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 16 april 2019
roept voor een deel weer nieuwe vragen op voor de vleesveehouderij.
Op 16 april heeft het CBb 3 uitspraken gedaan waaruit kan worden geconcludeerd de
definitie van “melkvee” in de Meststoffenwet bepalend is en niet wat daarover later is
bepaald in de Beleidsregel. Bij toekenning van de fosfaatrechten mag dus geen onderscheid
gemaakt worden tussen jongvee t.b.v. de zoogkoeienhouderij of t.b.v. de vleesveehouderij,
óók niet als het jongvee naderhand niet heeft gekalfd.
In de zomer 2018 hebben veel veehouders na het bekend worden van de beleidsregel een
herziene beschikking fosfaatrechten ontvangen. Door een fiks aantal veehouders is
daartegen bezwaar gemaakt. Het College oordeelt nu dat de Minister niet over had mogen
gaan tot het nemen van deze herziene beschikkingen op basis van de Beleidsregel.
De verwachting is dat deze uitspraken dus voor een aantal veehouders gevolgen zal gaan
hebben. Een deel van de veehouders krijgt als gevolg van deze uitspraken mogelijk meer
fosfaatrechten toebedeeld. Een ander deel van de veehouders zal zich daarentegen
benadeeld voelen, bijvoorbeeld omdat zij noodgedwongen reeds actie hebben moeten
ondernemen naar aanleiding van de herbeschikkingen. Ook heeft de interpretatie van het
begrip melkvee in de Beleidsregel bij veehouders meegewogen om te kiezen voor de
vrijstellingsregeling. Onbekend is hoe hiermee omgegaan zal worden.
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-hetbedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Fosfaatrechten-uitspraak-CBb-in-zaken-over-jongvleesvee.aspx

2. Discussieforum boeren.nu
www.boeren.nu vormt een discussieplatform voor en over boeren. Ook over fosfaatrechten
wordt er veel discussie gevoerd.
https://www.boeren.nu/onderwerp/fosfaatrechten/
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3. Rundvleespromotie
Drie Belgische horeca-federaties, de landbouwbonden en een sectororganisatie hebben
vrijdag een charter ondertekend om het rundsvlees bij de consument te promoten. “Er
bestaat bij de consument soms een gebrek aan kennis over de veelzijdigheid van de
producten van bij ons”, weet federaal minister van Landbouw Denis Ducarme.
De vleesveehouder garandeert de traceerbaarheid en het welzijn van het rund. De horeca
zal opleidingen organiseren, het Belgisch vlees promoten en de consument minder bekende
stukken vlees voorschotelen. Binnenkort ziet een logo het levenslicht dat de bezoeker van
een restaurant garandeert dat het vlees in een schotel van Belgische komaf is.
https://www.landbouwleven.be/5142/article/2019-04-19/horeca-en-landbouwsectorgaan-belgisch-rundsvlees-promoten

4. Levende Haven, kennisnetwerk boerderijdieren
De website Levende Haven is voor de houder van boerderijdieren een vraagbaak over
voeding, gezondheid, gedrag en meer. Ook over rundvee is er veel informatie te vinden.
https://www.levendehave.nl/dierenwikis/runderen/runderrassen

5. Diergeneesmiddelen en vleesvee
Vanwege vragen uit het veld over wettelijk verplichte bedrijfsbezoeken zette de organisatie
van dierenartsen (KNMVD) een paar dingen op een rij:











De categorie vleesvee valt niet onder de UDD-regeling.
Voor vleesvee gelden daarom geen wettelijk verplichte bedrijfsbezoeken.
Houders van vleesvee zijn wel wettelijk verplicht om een bedrijfsgezondheids- en
behandelplan te hebben en antibiotica te registreren.
Vleesveehouders die deelnemen aan IKB rund moeten ook een 1-op-1 overeenkomst
hebben.
Een vleesveehouder mag antibiotica toedienen volgens het behandeladvies van de
dierenarts.
Er mogen voor vleesvee geen antibioticavoorraden op het bedrijf aanwezig zijn, anders dan
nodig voor het afmaken van behandelingen die door een dierenarts zijn voorgeschreven.
Een dierenarts mag diergeneesmiddelen voor vleesvee voorschrijven als hij de
omstandigheden waaronder de dieren gehouden worden kent en over de medicatiehistorie
beschikt.
In beginsel schrijft een dierenarts alleen diergeneesmiddelen voor op basis van een
klinische inspectie en diagnose.
Een dierenarts mag niet meer diergeneesmiddelen voorschrijven als nodig is voor de
behandeling, met een maximum van 1 maand.
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Voor URA-middelen (antiparasitica, antihelmintica, antimycotica en sedativa) mag maximaal
voor 1 jaar worden voorgeschreven.
https://www.knmvd.nl/udd-regeling-en-vleesvee/

6. 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
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