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Nieuwsbericht 2 oktober 2018 

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

1. Voorstellen: Jos Bolk, vertegenwoordiger van de Federatie van Vleesveestamboeken  
2. College van Beroep buigt zich over fosfaatstelsel 
3. Jacht op fosfaatrechten vleesveehouders 
4. Belbeef lanceert nieuwe standaard voor rundvlees  
5. Veerman (Foodlog): ‘vega is mega-bewerkt’ 
6. Evenementenkalender 

 
 

1. Even voorstellen: Jos Bolk, vertegenwoordiger Federatie van 

Vleesveestamboeken 

Ik heb samen met mijn partner Ancilla een zoogkoeienbedrijf met eigen afmest. Wij houden 
130 blonde koeien met aanwas op 200 ha. Wij zijn 2 sterren Beter Leven en scharrel 
gecertificeerd. Op ons bedrijf proberen wij de mooie dingen van de zoogkoeienhouderij uit te 
dragen. Veel van ons product verkopen wij aan consument en horeca. Het overige deel gaat 
via de erkende scharrelslager in Nederland weg. 

 
Al jaren probeer ik me in te zetten voor de belangen van vleesveehouders eerst via lto en nu 
als voorzitter van de federatie van vleesveestamboeken. Voor vleesveeNL hoop ik dat mijn 
bestuurlijke ervaring uit het verleden kan helpen om de organisatie te laten settelen in de 
belangenbehartiging voor vleesvee. 

Voor de vleesveehouderij is het van groot belang dat alle partijen gaan samenwerken en 
met het ontstaan van VleesveeNL is hiermee een oude wens in vervulling gegaan. 
Verschillende geledingen in de vleesveehouderij zijn gaan samenwerken en proberen de 
vleesveehouderij te behouden voor Nederland. En proberen een voldoende financieel 
klimaat te krijgen dat vleesvee houden niet alleen  leuk is door de dieren, maar ook een 
positief saldo voor de ondernemer is belangrijk.  

 

Jos Bolk: “Door samenwerken wordt je sterker.”  
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2. Rechter buigt zich over fosfaatstelsel 

Woensdag 26 september stonden er meerdere zaken op de rol bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven (CBb). Door meerdere zaken tegelijk te behandelen, willen de rechters 
een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de problematiek rondom de fosfaatwetgeving. 

In een doorlopende zitting zal het CBb acht zaken behandelen waarin verschillende 
aspecten van het fosfaatrechtenstelsel onder de loep worden genomen. “Het moet 
uiteindelijk leiden tot een richtinggevende uitspraak over het fosfaatrechtenstelsel”, aldus 
advocaat Peter Goumans. Goumans vertegenwoordigt een aantal veehouders die volgens 
hem zwaar getroffen zijn door de peildatum van 2 juli 2015 doordat zij hun veestapel op dat 
moment niet op het gewenste niveau hadden. Daarnaast zullen andere thema’s aan de orde 
komen zoals de berekening van de melkproductie, de nul-beschikking, fraude, varkens-
rechten, ontschotting en knelgevallen. Advocaat Marieke Toonders vertegenwoordigd 
namens Linssen cs Advocaten samen met collega Joost de Rooij ook twee melkveehouders: 
“De eisen van LNV aan boeren zijn extreem streng. Veehouders moeten aantonen dat de 
fosfaatregeling hun bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt en daarnaast ook nog bewijzen dat 
het gaat om een bijzondere omstandigheid, anders dan alle andere gevallen. …. Ik hoop dat 
het CBb uiteindelijk met een duidelijke en hanteerbare uitspraak komt.” 

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/9/CBb-buigt-zich-over-
fosfaatrechtenstelsel-338366E/ 
 

3. Jacht op fosfaatrechten vleesveehouders 

Vleesveehouders en stoppers die fosfaatrechten hebben toegekend gekregen, lijken steeds 
meer in de problemen te komen. Door een niet-sluitende definitie van wat melkvee is, 
hebben vleesveehouders ook fosfaatrechten toegekend gekregen.  
 
Na 3 maanden onduidelijkheid gaf landbouwminister Schouten in een brief van 29 maart aan 
dat via een beleidsregel duidelijkheid wordt verschaft of voor jongvee rechten nodig zijn. 
Bovendien is in die brief een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders aangekondigd.  

Volgens advocaat Peter Goumans komen nu veel vleesveehouders in de problemen als ze 
hun fosfaatrechten in de tussentijd verkocht hebben in de veronderstelling ze zelf toch niet 
nodig te hebben. Hij voert nu een procedure voor een vleesveehouder die voor die datum 
zijn fosfaatrechten al verkocht heeft en nu te maken krijgt met het terugeisen van die rechten 
door RVO.nl. De situatie is des te lastiger omdat de kopende partij de vleesveehouder houdt 
aan de levering van de fosfaatrechten.  

Volgens de advocaat is RVO ook van plan bij stoppers de toegekende fosfaatrechten terug 
te halen. 

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/9/RVO-opent-jacht-op-

fosfaatrechten-vleesveehouders-339795E/ 

 

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/9/CBb-buigt-zich-over-fosfaatrechtenstelsel-338366E/
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/9/CBb-buigt-zich-over-fosfaatrechtenstelsel-338366E/
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/9/RVO-opent-jacht-op-fosfaatrechten-vleesveehouders-339795E/
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/9/RVO-opent-jacht-op-fosfaatrechten-vleesveehouders-339795E/
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4. Belbeef lanceert nieuwe standaard 

Op 1 oktober trad de nieuwe Belbeef-standaard in werking. Dat is de kwaliteitsstandaard die 
gebruikt wordt voor alle rundvlees van Belgische bodem dat via de retail verkocht wordt. 
Voor Belbeef is zo verdoofd slachten verplicht voor al de gebruikers van de standaard. 
Nieuw is ook de duurzaamheidsmonitor waaraan vleesveebedrijven getoetst worden naar 
het voorbeeld van Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM), de monitoring op melkveebedrijven. 
Het stelt de sector in staat om bestaande inspanningen voor het verduurzamen van de 
bedrijfsvoering te inventariseren en te verifiëren. 
 
Met de nieuwe Belbeef-standaard wil de rundvleesketen een duidelijk signaal naar de 
consument sturen. “We willen concrete garanties bieden op vlak van dierenwelzijn, verdoofd 
slachten, traceerbaarheid en duurzaamheid”, zegt Nathalie De Greve van handelsfederatie 
Comeos. “Wie vandaag Belgisch rundvlees in de supermarkt koopt, is er zeker van dat het 
vlees van een dier komt dat verdoofd werd geslacht, van de allerbeste kwaliteit is en aan de 
hoogste standaarden voldoet.” 

De duurzaamheidsmonitor bestaat uit een lijst van 45 duurzaamheidsinitiatieven en is 
verdeeld over verschillende categorieën (dierengezondheid & dierenwelzijn, dierenvoeding, 
energie, biodiversiteit, milieu en omgeving, bodem, water, sociaal en economie). De 
veehouders moeten de initiatieven die op hun bedrijf toegepast worden aanduiden, waarbij 
elk initiatief gevalideerd kan worden door één van de negen onafhankelijke 
certificeringsinstellingen die bevoegd zijn om de audits bij de veehouders uit te voeren. 

http://www.vilt.be/belbeef-lanceert-nieuwe-standaard-voor-rundvlees 

 

5. Dick Veerman (Foodlog): ‘vega is mega-bewerkt’ 

Vegetarische producten mogen in veel media en (een deel van) het publiek dan volop in de 
belangstelling staan. Maar volgens Dick Veerman van Foodlog staan dit soort bewerkte, 
industriële producten haaks op de trend en marktvraag naar natuurlijke producten. 

In een column voor de Levensmiddelenkrant stelt Veerman dat de consument vooral wil 
kiezen voor ‘lekker natuurlijk’. Hij of zij wil dus ook geen kunstmatige namaak of bewerkte 
producten. ‘Het moet all natural zijn. En dat is nou pech’, zo schrijft de oprichter van 
Foodlog. 

Veerman: ‘Nagemaakte vleesachtige structuren van plantaardig materiaal zijn een 
huzarenstukje van geavanceerde levensmiddelen- en smaaktechnologie. Maar juist de 
bewuste consumenten zijn daar niet zo van gecharmeerd. Ze vallen nu nog voor de 
voordelen van vega. Het zou beter zijn voor de planeet en vriendelijk voor dieren. En daar zit 
winst, zo reclameren ook de kranten, radio en tv.’ 

Veerman verwijst naar uitleg van de Amerikaanse voedingsgoeroe en levensmiddelen-
technoloog Mike Adams. Van verwerkte bonen en granen gemaakte vleesproducten noemt 

http://www.vilt.be/belbeef-lanceert-nieuwe-standaard-voor-rundvlees
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hij pure toxines producerende chemie; anders valt er niets lekker vlezigs van te maken. 
Daarnaast vernielen, volgens Adams, zulke nepproducten de natuur vanwege de milieu-
impact door het glyfosaatgebruik dat achter de bonen en granen schuilgaat. Technologie om 
een boon of tarwekorrel te telen en naar vlees te laten smaken, maakt vega mega-bewerkt. 

Vegavlees gaat er volgens Veerman nog een decennium over doen om een marktaandeel 
van nog geen 10% te halen. Maar volgens de columnist kan het ook anders: ‘Meng 40% 
GMO- en MSG-vrije plantaardige verdunning door echt vlees. Dan ben je morgen voor de 
planeet al vier keer zo ver als over tien jaar. Met een veel natuurlijker product. 

Bron: http://www.levensmiddelenkrant.nl/nieuws/handel/formules/column-vm-egabewerkt 
 

6. Evenementenkalender 

 

 

 

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 

http://www.levensmiddelenkrant.nl/nieuws/handel/formules/column-vm-egabewerkt

