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Nieuwsbericht 18 september 2018 

De Nieuwsbrief van VleesveeNL verschijnt iedere twee weken 
 
 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Wetenschappers over vlees en kaas: ‘mag het een onsje meer zijn…?’ 
2. Nieuws fosfaatrechtenstelsel 
3. Tegemoetkoming zoogkoeienhouders BVD bestrijding                
4. Vleesvee evenementen 

 

1.  Wetenschappers over vlees en kaas: ‘mag het een onsje meer zijn?’ 

De consumptie van (flink) meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden vlees (en kaas) 
zou weleens bevorderlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het zou leiden tot minder 
hartproblemen en tot een langer leven. Canadese onderzoekers van de McMaster 
Universiteit stellen volgens The Telegraph op basis van onderzoek onder maar liefst 
220.000 volwassenen, dat een herwaardering van vlees (en kaas) op zijn plaats is. 

Volgens de onderzoekers zou de consumptie van 3x zoveel zuivel en 1,5 keer zoveel rood 
vlees – als wel wordt aangeraden – de kans op vroegtijdig overlijden met zo’n 25% 
verminderen. De onderzoeksgroep die flink meer kaas en rood vlees consumeerde, 
noteerde zo’n 22% minder hartaanvallen. Een bijkomend voordeel van deze dierlijke 
producten is dat ze zeer veel nuttige bouwstoffen bevatten en een hoge voedingswaarde en 
verzadigingsgraad hebben. Zo hebben consumenten minder de neiging om hun toevlucht te 
zoeken tot voedingsmiddelen met vooral veel koolhydraten en suikers. 

   

De wetenschappers stellen dat gangbare adviezen, die sterk gericht zijn op het terugdringen 
van vetten, met deze bevindingen weleens stevig ter discussie zouden kunnen en moeten 
komen. Onderzoeksleider dr. Mente stelt dat vooral de beschermende rol van verzadigde 
vetten op de agenda moet komen en daarmee de gangbare opvattingen over vlees en kaas. 

Bron: www.telegraph.co.uk/news/2018/08/28/cheese-red-meat-back-menu-study-suggests-
eating-twice-much-officials 

http://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/28/cheese-red-meat-back-menu-study-suggests-eating-twice-much-officials
http://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/28/cheese-red-meat-back-menu-study-suggests-eating-twice-much-officials


 
 

2 
 

 

2. Nieuws fosfaatrechtenstelsel 

Bij schrijven van 14 september heeft minister Schouten de Tweede Kamer geïnformeerd 
over de stand van zaken aangaande het fosfaatrechtenstelsel. Op basis van de situatie per 
1-7-2018 geeft het CBS een tweede prognose af; deze is weergegeven in onderstaande 
tabel. 

 
 
Uit deze prognose blijkt een onderschrijding van de nationale plafonds. 
 
Herbeoordelen beschikkingen vleesveehouders 
Ten aanzien van de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee en de voorgenomen 
Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij stelt zij dat RVO.nl direct na publicatie van de 
beleidsregel gestart is met de herbeoordeling van beschikkingen die aan vleesveehouders 
zijn verstrekt. Inmiddels hebben de eerste bedrijven met vleesvee bericht ontvangen van 
RVO.nl. Rechten die zijn toegekend voor dieren waarvoor dat gelet op de beleidsregel niet 
had gemoeten, komen te vervallen, aangezien dit ongeoorloofde staatssteun betreft. 
Overdracht van rechten kan een eventuele herziening niet voorkomen. Aanmeldingen voor 

overdracht van fosfaatrechten door vleesveehouders worden dan ook aangehouden door 
RVO.nl totdat deze maatregel zijn beslag heeft gekregen, om te voorkomen dat 
vleesveehouders op een later moment problemen ondervinden doordat zij fosfaatrechten 
hebben verkocht. Parallel loopt momenteel de notificatieprocedure van de 
vrijstellingsregeling bij de Europese Commissie. Indien de notificatieprocedure voorspoedig 
blijft verlopen, kan de vrijstellingsregeling in de tweede helft van oktober in werking treden. Ik 
verwacht dat RVO.nl dan ook klaar zal zijn met de herbeoordeling van beschikkingen op 
grond van de beleidsregel.  
 
Geen ruimte voor tegemoetkoming bedrijven in problemen 
Schouten heeft de Commissaris gesproken over mogelijke opties binnen het fosfaatrechten-
stelsel om bedrijven die in financiële problemen zijn gekomen ten gevolge van het stelsel 
tegemoet te komen. De Commissaris heeft aangegeven dat daarvoor geen mogelijkheden 
zijn. Er is geen ruimte om extra rechten of ontheffingen uit te geven aan bedrijven. Ook is er 
geen ruimte om nu nog wijzigingen in het stelsel door te voeren. Naast de nationale 
procedure voor een wetswijziging zou daarvoor namelijk ook opnieuw de staatssteun-
procedure moeten worden doorlopen. De Commissaris heeft benadrukt dat dit veel tijd in 
beslag zou nemen en de uitkomst zeer onzeker zou zijn. Voor de Eurocommissaris is de 
staatssteungoedkeuring op het fosfaatrechtenstelsel leidend. Het fosfaatrechtenstelsel en de 
bijbehorende staatssteungoedkeuring blijven onverkort en ongewijzigd van kracht. Dat 
betekent ook dat er geen sprake kan zijn van (tijdelijke) ontschotting tussen de 
melkveehouderij en andere sectoren.  
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Voorstel aanpassing Meststoffenwet 
Zoals aangekondigd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zal ik de sectorplafonds 
vastleggen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel hiertoe publiceer ik maandag a.s. voor 
internetconsultatie.  
  
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D44315&
id=2018Z16135 
 

3. Tegemoetkoming zoogkoeienhouders BVD 

De BVD-aanpak in Nederland is in volle gang. Binnen de melkveesector zijn grote stappen 
gezet. Om ook zoogkoehouders te stimuleren de strijd aan te gaan met BVD, stelt ZuivelNL 
tot eind 2020 een tegemoetkoming beschikbaar van 25 euro per bedrijf per kwartaal. De 
regeling geldt voor maximaal 2.500 zoogkoebedrijven en wordt toegekend op volgorde van 
aanmelding. 
 
De Nederlandse rundveehouderij wil samen werken aan gezond vee en, in navolging van de 
ons omringende landen, vrij worden van BVD. Zo goed als alle melkveebedrijven nemen nu 
deel aan de bestrijding. Ook heeft de kalversector aangegeven op termijn geen BVD-dragers 
meer aan te nemen. Dit maakt het nóg belangrijker voor zoogkoehouders om deze infectie-
ziekte ook aan te pakken. 
 
Welke bedrijven komen in aanmerking? 
Zoogkoebedrijven komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als zij voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

 Het bedrijf is geen (onderdeel van een) melkveebedrijf en vormt geen Veterinaire Eenheid 
met een melkveebedrijf. 

 Het bedrijf neemt actief deel aan een BVD-route en betaalt abonnementsgeld aan GD. 
 Op het bedrijf worden minimaal 3 kalveren per jaar geboren. 
 Meer dan 90 procent van de dieren die het bedrijf afvoert per jaar gaat niet naar een 

melkveebedrijf. 
 
Aanmelden voor 1 oktober 2018 
Zowel nieuwe als bestaande deelnemers aan een BVD-route kunnen zich aanmelden voor 
de tegemoetkoming. Bedrijven die de tegemoetkoming aanvragen vóór 1 oktober 2018 
krijgen de eerste 25 euro al in het vierde kwartaal van 2018 in mindering gebracht.  
 
https://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/tegemoetkoming-voor-
zoogkoehouders-bij-deelname-aan-bvd-bestrijding 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D44315&id=2018Z16135
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D44315&id=2018Z16135
https://www.ibrbvd.nl/tegemoetkoming-voor-zoogkoehouders-bij-deelname-aan-bvd-bestrijding/
https://www.ibrbvd.nl/tegemoetkoming-voor-zoogkoehouders-bij-deelname-aan-bvd-bestrijding/
https://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/tegemoetkoming-voor-zoogkoehouders-bij-deelname-aan-bvd-bestrijding
https://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/tegemoetkoming-voor-zoogkoehouders-bij-deelname-aan-bvd-bestrijding
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4. Vleesvee 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), 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 


