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1. Wijziging excretienormen
Eerder hebben wij u in onze nieuwsbrieven geïnformeerd over de wijziging van bijlage D
(excretieforfaits). De reacties op de internetconsultatie kunt u hier inzien:
https://www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits/reactie/. Op vrijdag 30 augustus heeft een overleg
plaatsgevonden waarin is gepleit voor het specifieke normen/diercategorieën voor vleesvee. De
verwachting is dat het ministerie van LNV medio september de vervolgstappen zal melden.
Teken die petitie
Ter ondersteuning van het streven naar andere mestnormen verzoeken wij u de petitie te
ondertekenen: https://petities.nl/petitions/andere-mestnormen-nodig-voor-duurzamevleesveehouderij?locale=nl

2. Bijeenkomst milieubeleid Noord-Brabant
Op 30 september zal bij ZLTO in Den Bosch een bijeenkomst over het Brabantse milieubeleid en de
gevolgen voor vleesveehouders plaatsvinden. Nadere informatie volgt.

3. Aanpak IBR
De rundveesectoren in Nederland hebben jaren geleden gezamenlijk de wens uitgesproken een
landelijke aanpak IBR te willen opstarten. LNV heeft daartoe inmiddels samen met de sectoren een
AMvB in voorbereiding die leidt tot een landelijk aanpak IBR. Namens de vakgroep LTO
Vleesveehouderij is John van Can betrokken bij het bestuurlijke overleg tussen de verschillende
rundvee sectoren. De sectoren zijn momenteel in gesprek om op basis van de nieuwe situatie een
gezamenlijk gedragen besluit te kunnen nemen. Binnenkort zullen wij u informeren over de definitieve
uitkomsten.
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4. GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid EU)
Het ministerie van LNV heeft erkend dat het niet haalbaar is om vanaf 2021 een nieuw GLB te
hebben inclusief bijbehorende regels. Hierdoor is er ook meer tijd om informatie bij de achterban op te
halen. Dit najaar zal een link worden verspreid via de kanalen van onder andere LTO en branche- en
vaktechnische organisaties. Via de link worden ondernemers opgeroepen mee te doen met een
enquête en naderhand mee te praten over concrete voorstellen. Dit wordt o.a. ondersteund door de
website www.glbuitdepraktijk.nl. Deze gaat waarschijnlijk half september live en bevat informatie over
het GLB zelf, de enquête, een agenda met te houden bijeenkomsten, interviews met ondernemers en
andere relevante informatie en links. In maart 2020 moet er voor iedere sector een plan liggen met
een SWOT-analyse en een concreet voorstel voor een set maatregelen die bijdraagt aan de doelen
van het GLB. De inzet van de vakgroep Vleesveehouderij is gericht op het maximaal haalbare voor de
sector waarbij financiële middelen terecht komen bij de vleesveehouder en niet bij derden.

5. Voortgang project “Bewust natuurlijke luxe”
Vanaf de start heeft dit project als doel het aantal natuurlijke geboorten in de sector te bevorderen. De
eerste fase van het project is inmiddels succesvol afgerond. De besluitvorming over het vervolg van
dit project is inmiddels gestart en is grotendeels afhankelijk van financiering vanuit de sector en de
overheid.

6. Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren
De vakgroep Vleesveehouderij heeft gesproken met het Vertrouwensloket Welzijn
Landbouwhuisdieren. Deze organisatie is opgericht vanuit de verschillende veehouderij sectoren en
wil verminderde zorg bij landbouwhuisdieren terugdringen en tijdig een halt toeroepen. Hiervoor is het
loket afhankelijk van meldingen uit het veld. Een team van deskundigen bestaande uit onder andere
veeartsen en agrarische bedrijfsadviseurs neemt iedere melding zorgvuldig in behandeling. Het loket
adviseert en begeleidt de agrariërs, het legt geen boetes op. Geadviseerd wordt om bij signalen van
verminderde zorg voor dieren in uw omgeving contact op te nemen met het loket. Voor meer
informatie verwijzen wij graag naar de website:
https://www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl/
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7. 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
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