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Nieuwsbrief 18 februari 2020 

 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. EU Landbouwsubsidies 2022, naar een zoogdierpremie? 

2. Onderzoek naar prijsvorming in de keten 

3. Hekkelman advocaten over vleesvee en het fosfaatrechtenstelsel 

4. Coronavirus mag veetransport niet hinderen 

5. Rundvleesverbruik 2019 in Nederland, meer of minder? 

6. Evenementenagenda 

 

 

 

1. Landbouwsubsidies 2022, naar een zoogdierpremie? 

In 2018 publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het toekomstige 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor na 2021. In het GLB staan de 

doelstellingen, prioriteiten en voorwaarden voor het verkrijgen van EU landbouwsubsidies. 
De ambities op het gebied van leefomgeving en klimaat vormen een belangrijk deel van het 
nieuwe GLB. 

Elke lidstaat geeft met een eigen Nationaal Strategisch Plan (NSP) invulling aan het 

Europese Landbouwbeleid. In dat NSP staat hoe de Nederlandse agrariër na 2021 

landbouwsubsidie kan verkrijgen. Op dit moment worden de kansen en knelpunten van de 

Nederlandse landbouwsector in kaart gebracht. Op grond hiervan zullen de Nederlandse 

behoeften worden bepaald. 

Budget 
Het totale GLB-budget wordt in de voorstellen van de Europese Commissie met 5% 
verlaagd ten opzichte van de huidige periode (2014-2020). Dit vertaalt zich in een 
voorgestelde korting van 3,9% op de directe betalingen en sectorale steun. Het voorgestelde 
budget komt voor Nederland uit op 703,9 miljoen euro per jaar. 

Boeren en tuinders kunnen meepraten over wat de beste duurzaamheidsmaatregelen op 

hun bedrijven zijn via de pilot Sectorale Bouwstenen van LTO Nederland. Hierin wordt 

gewerkt aan een lijst maatregelen die niet alleen bijdragen aan een beter milieu, klimaat en 

biodiversiteit, maar ook goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en minimale administratie 

kosten. In deze pilot is o.a. een enquete uitgezet die door ruim 1300 landbouwers is 

ingevuld. Ook worden er regelmatig regionale bijeenkomsten georganiseerd. Daarin wordt 

bijvoorbeeld gediscussieerd over het vervangen van de graasdierpremie door een 

zoogdierpremie. Hebt u nog goede ideeën of hebt u vragen, mail info@glbuitdepraktijk.nl. 

https://www.glbuitdepraktijk.nl/ 

https://toekomstglb.nl/ 

mailto:info@glbuitdepraktijk.nl
https://www.glbuitdepraktijk.nl/
https://toekomstglb.nl/
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2. Onderzoek naar prijsvorming in de keten 

Veel boeren en tuinders vinden dat zij weinig invloed hebben op de prijs van hun producten. 

Ook geven zij aan dat de eisen van dierenwelzijn en duurzaamheid worden verhoogd, 

zonder dat er extra inkomsten tegenover staan. 

 

Minister Schouten wil de positie van de landbouwers in de voedselketen versterken. Daartoe 

heeft zij de Autoriteit Consument & Markt gevraagd om de prijsvorming in de keten zichtbaar 

te maken en eventuele problemen in beeld te brengen. Ongeveer 15.000 agrarische 

ondernemers hebben per e-mail een uitnodiging voor een online onderzoek ontvangen.  

De resultaten worden in juni 2020 bekend gemaakt door de ACM. 

https://www.geelen-consultancy.nl/nieuws/onderzoek-prijsvorming-voedselketen/ 

3. Hekkelman advocaten over vleesvee en fosfaatrechtenstelsel 

Advocaat Peter Goumans geeft in zijn blog een overzicht van de stand van zaken in het 
fosfaatrechtenstelsel. Op een aantal punten is er nog geen definitief uitsluitsel. 
 
https://www.hekkelman.nl/blog/agrarischezaken/stelsel-van-fosfaatrechten-vleesvee-
de-aanpak-per-diercategorie/ 
 
 

4. Coronavirus mag veetransport niet hinderen 

In een poging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben enkele 

Chinese provincies restricties opgelegd aan diertransporten. Het Chinese ministerie van 

Landbouw verzet zich hiertegen en heeft de lokale overheden opgedragen om de 

verstoringen tot een minimum te beperken. Ook het sluiten van slachthuizen is verboden. Dit 

alles om eventuele voedseltekorten tegen te gaan.  

Mede door de Afrikaanse varkenspest (AVP) is er in Chian een groot vleestekort. Er wordt 

daardoor fors meer varkensvlees geïmporteerd, voornamelijk uit de EU, VS en Brazilië. De 

vraag is of deze handelsstromen geraakt gaan worden door de uitbraken van het 

coronavirus. 

https://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10885772/china-coronavirus-mag-
veetransport-niet-hinderen 

 
5. Rundvleesverbruik 2019 in Nederland, meer of minder? 

Nederlandse supermarkten verkochten vorig jaar 3,6 procent minder vlees dan in 2018, 

stelt Het Financiële Dagblad op basis van cijfers van marktonderzoeker IRI. 

https://www.geelen-consultancy.nl/nieuws/onderzoek-prijsvorming-voedselketen/
https://www.hekkelman.nl/blog/agrarischezaken/stelsel-van-fosfaatrechten-vleesvee-de-aanpak-per-diercategorie/
https://www.hekkelman.nl/blog/agrarischezaken/stelsel-van-fosfaatrechten-vleesvee-de-aanpak-per-diercategorie/
https://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10885772/china-coronavirus-mag-veetransport-niet-hinderen
https://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10885772/china-coronavirus-mag-veetransport-niet-hinderen
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Dat is opmerkelijk, omdat Wageningen University & Research (WUR) vorig jaar 

concludeerde dat het Nederlandse vleesverbruik met 1 procent was gestegen. Het verschil 

zit mogelijk in het vlees dat buitenshuis gegeten wordt. 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2020/minder-vleesverbruik-niet-
nederland 
 
 

6. Evenementen 

 
 
 
 

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), Aebe Aalbers (secretaris), Focko Zwanenburg (penningmeester), 
Piet Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.  

Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2020/minder-vleesverbruik-niet-nederland
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2020/minder-vleesverbruik-niet-nederland

