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1. Consument weet niet wat boer verdient
Royal Agrifirm Group heeft onderzoek gedaan naar de prijsbewustheid van de Nederlandse
consument. Uit het onderzoek is gebleken dat de prijs die de boer ontvangt voor zijn
producten te hoog wordt inschat. Gemiddeld werden de inkomsten voor de boer en teler
door de 12.700 respondenten met bijna 50% overschat.
Agrifirm is gestart met deze campagne om de consument een beter inzicht te verschaffen in
de voedselketen en de waardering voor voedsel van Nederlandse bodem te vergroten. De
afgelopen jaren hebben Nederlandse boeren enorm veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld
dierenwelzijn en verduurzaming, terwijl de prijs die ze voor hun producten krijgen amper is
gestegen.
De deelnemers aan het onderzoek schatten de omzet voor de boer substantieel te hoog in
ten opzichte van wat de Nederlandse boeren en telers daadwerkelijk voor zijn producten
ontvangt. Uitschieters in de onderzoeksresultaten bleken de volgende producten:
Kip
Hamlappen
Biefstuk

: geschat €1,36 en in werkelijkheid gemiddeld €0,80 per kg
: geschat €3,28 en in werkelijkheid gemiddeld €1,76 per kg
: geschat €7,47 en in werkelijkheid gemiddeld €4,66 per kg

Een opvallend resultaat is dat vrouwen de inkomsten van de boer significant hoger
inschatten dan in werkelijkheid het geval is. Vrouwen zaten er gemiddeld 56% naast en
mannen gemiddeld 39%.
De campagne ‘Gebruik je boerenverstand’ laat zien hoe boeren in Nederland voedsel
produceren en wat zij doen aan thema’s als biodiversiteit, dierenwelzijn en voedselkwaliteit.
De Nederlandse consument betaalt, ten opzichte van andere (West-)Europese landen een
relatief lage prijs voor haar boodschappen, maar overschat welk deel van de voedselprijs
naar de boer gaat.
https://www.agrifirm.nl/nieuws/onderzoek-wijst-uit-dat-consument-niet-weet-wat-boerverdient2/
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2. Coalitie wil eerlijkere prijs voor vlees
De TAPP Coalitie (True Animal Protein Price Coalitie) pleit voor een reëlere, hogere prijs
voor vlees. Hiervoor heeft ze een petitie aangeboden aan de minister van LNV. De minister
roept de politieke partijen op om in gesprek te gaan over het opnemen van een eerlijke
vleesprijs in hun verkiezingsprogramma. Eveneens bepleit de coalitie dat groenten en fruit
goedkoper worden, boeren inkomenssteun krijgen om te verduurzamen en lage inkomens
gecompenseerd worden. De petitie haalde 50.000 handtekeningen op.
De TAPP coalitie werkt samen met enkele politieke partijen momenteel aan een initiatiefwet
Eerlijke vleesprijs. De ambitie is om het voorstel voor 2022 ingevoerd te hebben. TAPP wil
de opbrengsten van de eerlijkere prijs in een transparant fonds plaatsen. Met een
gemiddelde verhoging van 16-34 cent per ons vlees loopt dit fonds op tot 1,3-1,7 miljard
euro per jaar in 2030. Naast goedkopere groenten en fruit wordt een groot deel (33-50%)
gereserveerd om de landbouwsector te helpen verder te verduurzamen, maar ook om vlees
toegankelijk te houden voor de lagere inkomensgroepen.
De TAPP Coalitie bestaat uit boeren, artsen, jongeren, voedingsorganisaties, milieu- en
dierenwelzijnsorganisaties en diverse bedrijven.
https://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/economie/2020/brede-coalitie-wil-eerlijkerehogere-prijs-voor-vlees

3. Gunstige ontwikkeling kalversterfte
De kalversterfte is afgenomen zowel op melkvee- als op vleeskalverbedrijven. In het meest
recente jaar 2018/19 waarover cijfers beschikbaar zijn, waren er ten opzichte van 2016 en
2017 meer bedrijven zonder sterfte, meer bedrijven met lage sterftepercentages en minder
bedrijven met een hoge sterfte.
Preventieve acties om de kalveropfok te verbeteren, bijvoorbeeld door het verhogen van de
immuniteit van kalveren via vaccinaties hebben hierbij geholpen. De invoering van het
Kalversterftekengetal, KalfOK en het KalfVolgSysteem gingen samen met een duidelijke
verlaging van kalversterfte. Dergelijke instrumenten geven veehouders en hun dierenartsen
inzicht in de cijfers en zijn daarmee een hulpmiddel om de jongveeopfok te optimaliseren.
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=224153

4. Veel misleidende claims over duurzaamheid
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept bedrijven op om geen misleidende claims en
logo’s te gebruiken en om het aantal duurzaamheidskeurmerken te verminderen. De ACM
gaat hier strenger op handhaven.
Mensen en bedrijven vinden het steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken.
Keurmerken, claims en logo’s spelen daarbij een grote rol. De ACM constateerde in 2016
dat er sprake is van een wildgroei in keurmerken, claims en logo’s. Consumenten kunnen
daardoor geen onderscheid maken tussen keurmerken die wel en keurmerken die geen
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waarborgen bieden. Zeker op het gebied van duurzaamheid is hierin sindsdien geen
vooruitgang geboekt, stelt de ACM nu vast.
Meer informatie is te vinden in de publicatie Signaal 2020 Betere keurmerken noodzakelijk
om duurzame keuzes te vergemakkelijken van de ACM.
https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=224213
5. Stroverdelers getest
De markt van machines om stro te verdelen in (pot)stallen is geen heel grote markt. Maar
wel een interessante. Want: welke machine werkt het beste? Welke machine zorgt voor de
minste stofontwikkeling? En welke is het makkelijkst in gebruik? Om daar achter te komen,
hielden de collega’s van het Duitse Top Agrar een uitvoerige praktijktest. Er zijn zes
machines getest:







Kuhn met de Primor 3570 M
Lucas met de Castor + 30 R
McHale met de C 470
Teagle met de Tomahawk 8500
Vicon met de Shredex 864
Walker met de Silomammut P 530.

https://www.boerderij.nl/Mechanisatie/Achtergrond/2020/7/Test-stroverdelers-lageresnelheden-voor-minder-stof-611007E/

6. Evenementen
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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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