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Nieuwsbrief 9 juli 2019 

 
 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Actie inzake milieubeleid Noord-Brabant 

2. Vet echt niet meer fout 

3. CBb: geen fosfaatrechten voor zoogkoeien 

4. Visie LTO vakgroep vleesveehouderij: Verantwoorde kwaliteit van dichtbij 

5. Eikenprocessierups lijkt niet schadelijk voor runderen  

6. Evenementenagenda 

 

 

1. Actie inzake milieubeleid Noord-Brabant 

Op 10 juli 2019 vindt bij ZLTO de startbijeenkomst plaats waarbij vanuit de diverse sectoren 
de nadelige gevolgen van het huidige Brabantse milieubeleid in kaart worden gebracht. Per 
sector zijn drie veehouders gevraagd om vanuit hun eigen bedrijfssituatie inbreng te leveren 
en mee te denken en werken aan oplossingen. Ook de vleesveehouderij zal hierbij 
vertegenwoordigd zijn. LTO werkt ook aan een informatiebijeenkomst over het Brabantse 
milieubeleid, specifiek voor de vleesveehouderij. Als voorlopige datum is 2 september 
genoemd. 

 

2. Vet echt niet meer fout 

Er is recent weer een nieuwe wetenschappelijke opinie verschenen over vet. Daarin 
verklaren de deskundigen de vetadviezen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, onze 
Nederlandse Gezondheidsraad en het Voedingscentrum definitief rijp voor de prullenbak: we 
worden er vermoedelijk ongezonder door. 
 
Volgens de onderzoekers veroorzaken de richtlijnen dat het publiek zich onthoudt van 
voedsel dat ziektes helpt voorkomen en gezondheidsbevorderend werkt. Het lijkt erop dat 
verzadigd vet zelfs niet meer slecht mag heten. Wel moeten nu eerst de richtlijnen 
wereldwijd nog aangepast worden. 
 
https://www.foodlog.nl/artikel/let-op-vet-bij-het-oud-vuil/ 

 
3. CBb: geen fosfaatrechten voor zoogkoeien 

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Dat constateert het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven in een uitspraak gedaan op 25 juni 2019. Dat geldt ook voor 
stierkalveren waarvan niet kan worden aangetoond dat ze in de melkveehouderij terecht zijn 
gekomen. 

https://www.foodlog.nl/artikel/let-op-vet-bij-het-oud-vuil/
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Met deze uitspraak geeft de rechter een verdere invulling aan welke runderen onder het 
fosfaatrechtenstelsel vallen. In de uitspraak van 16 april had het CBb al bepaald dat 
vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te 
hebben gekregen in de categorie melkvee valt.  

In deze zaak ging het om een boer die vleesvee fokt en op de peildatum 21 zoogkoeien, 19 
stuks jongvee jonger dan 1 jaar en 17 stuks jongvee ouder dan 1 jaar had. De veehouder 
wilde voor al deze dieren fosfaatrechten. 

Volgens het CBb heeft de wetgever bewust een verschil willen aanbrengen tussen melk- en 
kalfkoeien enerzijds en zoogkoeien binnen de vleesveesector anderzijds. Het college 
oordeelt op basis van de wetsgeschiedenis dat zoogkoeien niet onder de definitie melkvee in 
artikel 1 lid 1 van de Meststoffenwet vallen. Zoogkoeien zijn volgens het CBb niet als 
kalfkoeien voor de fokkerij te kwalificeren. Daaronder vallen volgens het college alleen 
koeien die worden gehouden voor de fok van mannelijk en vrouwelijk jongvee ter verbetering 
van toekomstig melkvee 

Jongvee jonger dan 1 jaar bestemd voor de fokkerij valt niet automatisch onder het begrip 
melkvee. Aangezien de veehouder niet kon aantonen dat de stierkalveren werden gehouden 
voor de melkveehouderij, kreeg hij hiervoor terecht geen fosfaatrechten. 

Voor vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar is de registratie in diercategorie 101 als melkvee 
op 2 juli 2015 in beginsel doorslaggevend voor de vraag of er sprake is van melkvee en of 
daarvoor rechten moeten worden verstrekt. Volgens het CBb is wijziging van bestemming na 
de peildatum niet relevant. CBb: “Een kalf dat op 2 juli 2015 nog bestemd was om te 
kalveren kan immers om verschillende redenen uiteindelijk een andere bestemming hebben 
gekregen, bijvoorbeeld als het vroegtijdig overlijdt. Voor een dergelijk kalf dient de houder 
wel over fosfaatrechten te beschikken.” 

https://fosfaatrecht.nu/geen-fosfaatrechten-voor-zoogkoeien/ 
 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2019:244&showbutton=true 
 
 

4. Visie LTO vakgroep vleesveehouderij: Verantwoorde kwaliteit van dichtbij 

Verantwoorde kwaliteit van dichtbij is de titel van de visie van de vakgroep. Kern van de visie 
is dat de kansen voor de sector liggen op het gebied van verbeteren en verkorten van de 
keten. Er moet meer marge overblijven voor de vleesveehouder.  
 
Daarnaast liggen er kansen voor de sector wanneer Nederlanders meer vlees van eigen 
bodem gaan eten en import van buitenlands vlees kan worden teruggedrongen. De 
verbinding met de consument is daarom een belangrijk onderscheidend vermogen van de 
sector wat verder uitgebouwd kan worden. Onbekend maakt immers onbemind. 
 
Er ligt een belangrijke maatschappelijke rol voor de sector op het gebied van 
natuurbegrazing en de bijdrage aan biodiversiteit. Het is wel nodig de sector verder te 
professionaliseren. Hiervoor is samenwerking in de keten van groot belang. Uiteindelijke 
doel is meer rendement en toekomstperspectief voor de vleesveehouderij en het aanpassen 
van de sector aan maatschappelijke wensen. 
 

https://fosfaatrecht.nu/geen-fosfaatrechten-voor-zoogkoeien/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2019:244&showbutton=true
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Inmiddels lopen er al meerdere acties op het verkrijgen van financiële middelen voor de 
promotie van vlees. Ook is de samenwerking in de keten geïntensiveerd en zijn we in 
gesprek over kwaliteitsborging in de keten. De vakgroep Vleesveehouderij zal aan de hand 
van de visie concrete acties steeds vertalen in een jaarplan en de leden via de 
nieuwsbrieven en bijeenkomsten informeren over de voortgang. 

  
Klik hier om de toekomstvisie 'Verantwoorde kwaliteit van dichtbij' te lezen. 

 
 
 

5. Eikenprocessierupt lijkt niet schadelijk voor runderen 

Bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is niets bekend over de schadelijkheid van de 

eikenprocessierups voor koeien. 

GD waarschuwt eigenaren van honden en paarden dat de dieren met allergische reacties 

van huid en luchtwegen op de brandhaartjes van de rups kunnen reageren. In de 

vakliteratuur zijn echter geen gevallen beschreven van gezondheidsschade door de 

processierups bij herkauwers. Er hebben zich tot nu toe ook geen boeren met problemen bij 

GD gemeld. Wel komen er verschillende vragen van ongeruste veehouders binnen. 

De overlast van de eikenprocessierups is dit jaar groter dan ooit. Op sommige plaatsen zijn 

er drie keer zoveel rupsen als in het piekjaar 2018, blijkt uit onderzoek van het 

Kenniscentrum Eikenprocessierups. 

Naar aanleiding van de toegenomen overlast heeft LNV-minister Carola Schouten de 

Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) tot landelijk aanspreekpunt gemaakt 

voor vragen over de eikenprocessierups. 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/gezondheid/2019/eikenprocessierups-lijkt-niet-schadelijk-
voor-runderen 
 
  

http://lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10899214/visie+lto+vakgroep+vleesveehouderij+verantwoorde+kwaliteit+van+dichtbij.pdf
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/gezondheid/2019/eikenprocessierups-lijkt-niet-schadelijk-voor-runderen
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/gezondheid/2019/eikenprocessierups-lijkt-niet-schadelijk-voor-runderen
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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), 
Piet Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.  

Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275 


