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1. Nieuwe mestnormen: feiten en knelpunten
Het ministerie van LNV is van plan om diverse normen voor mestproductie te gaan
actualiseren. Waar de meeste normen voor melkvee omlaag gaan, is dat beeld bij vleesvee
anders. De mestproductie van een aantal categorieën dalen, maar er zijn er ook een aantal
die stijgen. Er is zelfs één categorie die verdubbelt.
In beginsel kan er worden gezegd dat de normen voor vrouwelijk jongvee gunstiger zouden
worden. Jongvee jonger dan één jaar scheidt 6 tot 8 kilo minder stikstof en 0,5 kilo minder
fosfaat uit. Bij jongvee tussen 1 en 2 jaar scheelt dat zelfs 13 tot 19 kilo stikstof en 0,6 kilo
fosfaat. Alhoewel de excretie per dier bij vaste mest in die categorie wel is gestegen.
Daarnaast is er een nieuwe diercategorie toegevoegd (categorie 103) voor jongvee ouder
dan 2 jaar. Voorheen viel deze groep onder categorie 102. Ten opzichte van categorie 102
valt categorie 103 op het gebied van stikstof gunstiger uit. Daarentegen op het gebied van
fosfaat valt categorie 103 (ruim 2 kilo) ongunstiger uit. Dit heeft dan ook gevolgen voor de
benodigde kuubs mestopslag. Daarnaast gaat het bij zowel categorie 101 en 102 als
categorie 103 om een extra vereiste dat de vaarzen bestemd zijn om een kalf te krijgen dan
wel later een kalf krijgen. Het is dan ook de vraag hoe in de praktijk wordt omgegaan met
onder meer de situatie dat een vaars onbedoeld toch geen kalf heeft gekregen.
Fokstieren blijven in de fosfaatproductie gelijk, wel vallen zij in de stikstofproductie wat
gunstiger uit. Ten opzichte van de huidige norm daalt de mestproductie in het geval dat
fokstieren op stro worden gehouden. Echter, de norm stijgt als deze drijfmest produceert.
Bij zoogkoeien is dat als het ware het tegenovergestelde (categorie 120). Volgens de
voorgestelde regeling wordt er namelijk minder benodigde mestopslag berekend bij drijfmest
en stijgt bij vaste mest juist de norm. In de voorgestelde regeling is de stikstofproductie bijna
een derde (ruim 24 kilo) lager dan nu als een dier vaste mest produceert. Voor
drijfmestsystemen valt dat 17 kilo gunstiger uit. De norm voor fosfaatproductie stijgt echter in
de voorgestelde regeling met 0,5 kilo.
Dan is er nog een nieuwe categorie in de voorgestelde regeling: categorie 121 waarin het
kortgezegd gaat om ‘Overig vleesvee jonger dan 12 maanden’. Vergeleken met de huidige
categorie 122 (roodvleesstieren van 3 maanden tot de slacht) zijn de normen wat lager.
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Desalniettemin vallen roodvleesstieren in die eerste drie maanden op dit moment wel in de
veel gunstige categorie 115, waardoor er in de voorgestelde regeling sprake zou zijn van
een verslechtering.
Dieren in de categorie 122 waarin het kortgezegd gaat om ‘Overig vleesvee ouder dan 12
maand’ verdubbelen op papier; zowel in de hoeveelheid kuubs mest die ze produceren als in
de hoeveelheid stikstof en fosfaat. Het is iets waar veehouders zich terecht niet in
herkennen. Ze zijn bang dat zij straks mest moeten afvoeren die er eigenlijk niet is, of dat zij
op eigen grond onder de norm moeten gaan bemesten omdat ze meer moeten afvoeren. Er
wordt namelijk op papier meer productie toegekend dan in de praktijk. Dit betekent voor alle
mestbedrijven (zowel mannelijk als vrouwelijk vee) dat zij worden geconfronteerd met
stijgende (mestafzet)kosten.
Ook is de beschrijving van die categorie 122 verruimd, waardoor vrouwelijke dieren - die
nooit een kalf hebben gekregen - er ook onder vallen. Gelet op de beschrijving in categorie
121 met de daarbij behorende hogere excretienormen wordt het eigenlijk als het ware
aantrekkelijker gemaakt om niet afgekalfde vrouwelijke dieren voor de leeftijd van één jaar te
slachten.
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102 Jongvee ouder vanaf 1 jaar

103 Jongvee 2 jaar en ouder

104 Fokstieren 1 jaar en ouder

120 Weide- en zoogkoeien

121 Overig vleesvee tot 12 mnd

122 Overig vleesvee 12 mnd tot slacht

•

Dit bericht is een beknopte samenvatting van een volledige uitwerking met tabellen
en omschrijvingen. Deze is als bijlage bij deze nieuwsbrief bijgesloten.
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2. Internetconsultatie: reageer voor 14 augustus!
Het ministerie van LNV heeft het voornemen om de mestnormen voor de verschillende
diercategorieën aan te passen. Dit is bekend gemaakt via een internetconsultatie, waardoor
men kennis kan nemen van de nieuwe normen en er ook op kan reageren. Kijjk op de
website: https://www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits
Het betreft een raadpleging, dus inspraak is mogelijk. LTO vakgroep Vleesvee heeft zijn
reactie inmiddels al ingediend en ook VleesveeNL zal van de mogelijkheid gebruik maken
een reactie geven. We zullen daarin - kortgezegd - onder andere benoemen dat:
- We veel reacties hebben gekregen over het verhogen van de normen. Met name die
van categorie 122. Dat vleesveehouders zich niet in de genoemde getallen
herkennen en bang zijn straks mest af te moeten voeren die er niet is. Dit kan niet de
bedoeling zijn.
- Dat niet alle door het CDM gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor het
bepalen van de ‘bruto excretie’ openbaar zijn gemaakt, waardoor niet na te gaan is of
de genoemde uitgangspunten kloppen. Voornamelijk vleesveehouders hebben
immers het recht op het zien van een goede onderbouwing van de hogere excreties.
- In de nieuwe omschrijving van de categorie weide- en zoogkoeien is een passage
toegevoegd dat koeien ‘in de afgelopen 12 maanden geen kalf mogen hebben
gekregen voor de melkveehouderij’. Melkveehouders wachten echter niet zolang met
het uitstoten van vee, nu ze voor die koeien fosfaatrechten moeten hebben. Die
toevoeging maakt daarmee dat vetweiden en afmesten van afgemolken koeien uit de
melkveehouderij onmogelijk wordt, omdat dergelijke koeien niet te koop zijn. Dat kan
niet de bedoeling zijn. VleesveeNL ondersteunt dan ook het standpunt van LTO deze
passage te schrappen.
- Evenzo ondersteunt VleesveeNL het voorstel van LTO om een meer op de praktijk
afgestemde indeling van de diercategorieën in te voeren, dan arbitrair de scheidslijn
op hele jaren te trekken.
Mocht uw bedrijf geraakt worden, dan doet u er goed aan ook als individuele
vleesveehouder te reageren. Stoel uw reactie niet op emoties, maar houd het bij de feiten.
Voor inspiratie kunt u bovengenoemde punten gebruiken, maar ook kijken naar ingediende
reacties die openbaar zijn.
Ook het aantal reacties zegt iets over de impact van de voorgestelde normen op onze
sector. Als er massaal gereageerd wordt vanuit de vleesveehouderij, komt het signaal vanuit
de vleesveehouderij veel duidelijker naar voren.
Reageren kan tot en met 14 augustus 2019 via:

https://www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits/reageren
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3. Boerderij: Mestexcretienormen vleesvee fors hoger
Vleesveehouders krijgen bij de nieuwe voorgestelde mestnormen te maken met fors hogere
normen voor vleesvee ouder dan 12 maanden dat nooit een kalf heeft gehad en niet
bestemd is om een kalf te krijgen.
Dit schrijft Boerderij over de nieuwe excretienormen voor vleesvee:
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/7/Mestexcretienormen-vleesvee-forshoger-453642E/
Columnist Anita Heijdra noemt het ‘Diefstal op klaarlichte dag’:
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2019/7/Diefstal-op-klaarlichte-dag-453324E/

4. Netwerk GRONDig vreest einde afmesten koeien door mestnorm
Netwerk Grondig vindt diercode 100 voor dubbeldoelkoeien een klap in gezicht, waarmee de
minister uitgemolken koeien het pensioen ontzegt. De organisatie doet een moreel appèl op
minister Schouten. “Dubbeldoelkoeien horen onder code 120, anders is het einde verhaal
voor deze neventak met lage milieu-impact. En einde verhaal voor natuurbeheer waar juist
deze koeien worden geweid tot zij vlees op de botten hebben”, vindt de organisatie.
Door aanpassingen van de definities mogen koeien die niet meer gebruikt worden voor de
melkproductie pas vanaf een jaar na het afkalven als weidekoe (code 120) worden
aangemerkt. Tot die tijd vallen ze gewoon onder de categorie melkkoe (code 100). Hierdoor
hebben veehouders fosfaatrechten nodig voor de dieren, die voor dieren die onder categorie
120 vallen niet nodig zijn.
http://www.netwerkgrondig.nl/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_News_3249539&pa
th=?m=d&a=20190723173848-5866&cp=1 - STRATP_cm4all_com_widgets_News_3249539

5. Petitie mestnormen
De voorgestelde wijzigingen in de mestnormen en dier-categorieën zorgen voor een
kostenverhoging in onze financieel weinig draagkrachtige sector. Kosten die niet
doorberekend kunnen worden in de vleesprijs. Dat geeft nog meer financiële druk in de
sector zelf. Om aan de nieuwe normering te kunnen voldoen wordt een bio-industrialisatie
van de vleesveehouderij gevraagd. Het voorgestelde ontmoedigt de 'kringloop landbouw' en
de circulariteit op het vleesveebedrijf. Met de nieuwe normen worden de fokkerij en houderij
geforceerd. Daarom heeft VleesveeNL een petitie opgesteld om de nood van aanpassing
van de voorgestelde normen en eisen kracht bij te zetten. We nodigen u van harte uit deze
te ondertekenen. Ga daarvoor naar www.petities.nl en zoek op mestnormen

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 Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.
Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275
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