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1. Verantwoording alle mesttransport verandert: geef uw reactie!
Minister Schouten wil de regels voor het verantwoorden van dierlijke mesttransporten
terugbreng tot één generieke regel voor alle transporten van dierlijke meststoffen en
verantwoord met gebruikmaking van één geautomatiseerd systeem. Het papieren
vervoersbewijs dierlijke meststoffen wordt met rVDM vervangen door een digitaal systeem
waarmee een het transport vooraf gemeld kan worden, een startmelding en real time
meldingen tijdens het transport kunnen worden verzonden. Dit voornemen meldde zij op 18
mei 2020.
De link naar brief aan de 2e Kamer (vanaf pag. 5) vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-envoedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/05/18/voortgang-verlengingderogatie-en-diverse-dossiers-mestbeleid
U kunt tot 15-6-2020 op dit voornemen reageren via de internetconsultatie:
https://www.internetconsultatie.nl/rvdm
Dus als u wilt dat vrijstellingen voor boer-boer, Vogelaarvariant, afvoer particulieren, grond in
buitenland etc. blijven bestaan, dan graag reageren.

2. EU marktsituatie rundvlees mei 2020
Via onderstaande link vindt u veel informatie over de productieaantallen en prijzen voor
rundvee, kalveren en vlees. Het betreft mei 2020 met een vergelijk met het verleden.
beef-veal-market-situation
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3. Vrijstelling vleesvee in Meststoffenwet verankerd
De beleidsregel dat voor jongvee dat nooit zal afkalven en alleen wordt gehouden voor de
productie van vlees geen fosfaatrechten nodig zijn, wordt per 1-1-2021 opgenomen in de
Meststoffenwet. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.
Om onduidelijkheid over de definities weg te nemen, trad op 20 juli 2018 de Beleidsregel
fosfaatrechten jongvee in werking. Deze oplossing sneuvelde in een uitspraak van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Om dit probleem op te lossen, wordt
daarom in de wet verankerd voor welk jongvee fosfaatrechten nodig zijn. Het wetsvoorstel
volgt dezelfde afbakening als de in 2018 ontworpen beleidsregel.
Voor jongvee dat niet wordt gehouden voor de melkveehouderij, zijn alleen fosfaatrechten
nodig als de dieren een kalf krijgen of bestemd zijn om een kalf te krijgen. Ook is er een
uitzondering voor jongvee voor de zoogkoeienhouderij. Voor deze dieren geldt sinds oktober
2018 ook al een vrijstellingsregeling. Dit wetsvoorstel bestendigt die uitzondering, zodat
jongvee in de zoogkoeienhouderij buiten het stelsel van fosfaatrechten kan blijven.
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/18/vrijstelling-voor-vleesvee-in-wetverankerd

4. Veemarkt Ciney gered
Het federaal voedselagentschap FAVV heeft aan Veemarkt Ciney medegedeeld dat het de
procedure die was ingesteld om de uitbatingsvergunning in te trekken, stopzet. Het FAVV
had de veemarkt te Ciney de tijd gegeven tot 30 april 2020 om aan een aantal veterinairesanitaire eisen uit de regelgeving tegemoet te komen. De veemarktorganisatie heeft zijn
werkwijze nu bijgestuurd.
Op de veemarkt te Ciney worden op vrijdag wekelijks zo’n 3000 runderen verhandeld.
https://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2020/breaking-nieuws-veemarkt-teciney-b-gered
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5. 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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