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1. Eu-regeling maakt particuliere opslag van vlees mogelijk
Door de coronacrisis zien vleesveehouders een aantal afzetkanalen wegvallen met
overaanbod en dalende prijzen tot gevolg. De Europese Unie heeft op aandringen van onder
andere LTO Nederland besloten steun te verlenen aan de marktdeelnemers die vlees
tijdelijk uit de markt nemen en opslaan. Op die manier krijgen de markten wat ademruimte.
De steun voor de particuliere opslag wordt slechts toegekend voor vers vlees afkomstig van
dieren die 8 maanden of ouder zijn en ten minste de laatste drie maanden voor het slachten
in de EU zijn gehouden en ten hoogste tien dagen voor de datum van inslag zijn geslacht.
Op 11 mei was er in Nederland aangemeld bij RVO:
- kaas
- boter
- mager melkpoeder
- rundvlees
- lams- en geitenvlees

6457 ton, nog 2269 ton over
5991 ton
0 ton
230 ton
0 ton

Uit onderstaand EU-overzicht blijkt o.a. dat Italië zijn kaasquotum al gevuld heeft.
In totaal nu 15343 ton boter, 21461 ton kaas en 706 ton rundvlees aangemeld:
https://circabc.europa.eu/sd/a/aacdfe67-6e5e-4f84-8f3a-b61b10f38d42/PSA-covid19.pdf
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2020/openbaar/05-mei/eu-regeling-maaktparticuliere-opslag-van-rundvlees-mogelijk
2. Corona-crisis: hoe gaat het met u?
Met de voortdurende corona-virus is het een immense uitdaging om de economie gaande te
houden. Ook op de boerderij en verder op in de voedingsketen. Onder de noemer ‘Corona,
hoe gaat het met u?‘, peilt de redactie van Veeteeltvlees telefonisch naar het sentiment en
naar de gevolgen van de ‘lockdown’ maatregelen bij enkele vleesveehouders en
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belanghebbenden uit de agrovoedingsketen. Deel 13. Via de website kunt u de eerdere
delen teruglezen.
https://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2020/corona-crisis-hoe-gaat-het-met-udeel-13-de-vleesvee-melkvee-en-varkenshouder

3. Rampzalige toestand voor stierenmesters
De stierenmesterij maakt rampzalige tijden door, signaleert Piet Mostert, voorzitter van de
Federatie van Vleesveestamboeken. Hij is ook bevreesd voor het verdwijnen van veel
vleesveebedrijven vanwege de stikstof. Een jaar is hij nu voorzitter, een heel turbulent jaar.
Door corona zit de vastgoedbemiddelaar en Limousin-hobbyhouder nog midden in die
turbulentie. De afzet van luxe vlees loopt spaak. Maar er is ook hoop. Een groep
consumenten is bereid om meer te betalen voor kwaliteit. Met name bij boeren die zelf vlees
verkopen zie je een flinke stijging. Ook daarbuiten is er groei, maar niet in die mate als bij
het regionaal zelf verkopen. “Dat zouden we ook moeten zien te bereiken op supermarktniveau. Dan heb je het wel over veel grotere volumes, die je moet kunnen aanbieden. Daar
zijn we volop mee bezig.”
https://www.foodagribusiness.nl/rampzalige-toestand-voor-stierenmesters/

4. Wat is de eerlijke prijs?
Ambtenaren en politiek zijn druk voor de bühne druk met het verzinnen van systemen voor
het afdwingen van een eerlijke prijs, schrijft Anita Heijdra in haar column voor Boerderij.
“Ook anno 2020 zijn allerlei machten en krachten actief om ons te laten produceren waar
veel aan verdiend wordt. Niet door producenten, maar door organisaties die niets anders
produceren dan een papieren kwaliteit”. Ook voor de verduurzaming geldt de vraag: “Hoe
verdelen we de lusten en de lasten”.
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2020/5/Wat-is-de-eerlijke-prijs581915E/

5. BVD aanpak kalverhouderij 2021
Melkveebedrijven zijn via de zuivelondernemingen vanaf 1 juli 2018 verplicht om deel te
nemen aan de bestrijding van BVD. Voor vleesveebedrijven is de aanpak vrijwillig.
Nagenoeg alle melkveebedrijven nemen deel aan de bestrijding van BVD. Andere bedrijven
nemen in mindere mate deel: 81% van de jongveeopfokbedrijven, 19% van de zoogkoebedrijven, 9% van de kleinschalige bedrijven en 22% van de overige rundveebedrijven nam
eind 2019 deel.
Bij aanvang van de BVD-aanpak is afgesproken dat de vleeskalversector twee jaar na
aanvang van programma geen dragerkalveren meer aanvoert. Kalveren zullen dan
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afkomstig zijn van BVD-vrije bedrijven en of negatief getest moeten zijn. De verwachting is
dat deze aanpak in 2021 ingevoerd kan worden.

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 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
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