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ZuivelNL
Op 29 maart vond de algemene voorjaarvergadering van ZuivelNL plaats. De belangrijkste beslispunten waren:
Jaarrekening en jaarverslag 2016
De Algemene Vergadering en stelde de jaarrekening 2016 vast en dechargeerde het bestuur voor het gevoerde beleid.
De jaarrekening sluit, conform de begroting, met een tekort van bijna € 6 miljoen, dat ten laste van de reserves is geboekt.
De vergadering nam tevens kennis van het jaarverslag 2016.
Herziene begroting 2017
Het resterende budget van het projectplan Duurzame Melkveehouderij 2016 is verwerkt in de herziene begroting 2017:
de inkomsten stijgen met € 3 miljoen, de uitgaven stijgen eveneens met € 3 miljoen. Ook is ruim € 1 miljoen voorzien voor de
uitvoeringskosten van het fosfaatreductieplan.
Wijziging statuten
Ook werd besloten tot een wijziging van de statuten, waarmee de statuten nu de juridische basis geven voor uitvoering van
maatregelen die door de minister van Economische Zaken verbindend zijn verklaard. Overigens is gebruik van de nieuwe
bepalingen nu nog niet concreet aan de orde.
Regeling fosfaatreductieplan 2017
ZuivelNL en RVO zijn sinds de publicatie van Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant medio februari gestart met
de uitvoering ervan. Deze ministeriële regeling is onderdeel van het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017. Daartoe behoren
ook de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij en het Voerspoor Melkveehouderij.
Het resultaat van de drie plannen in 2017 moet leiden tot een reductie van de fosfaatproductie tot het met de Europese
Commissie afgesproken plafond. Uit gegevens van de veevoerindustrie, slachthuizen en I&R data blijkt dat de sector op koers ligt
om het resultaat te realiseren. Zo is de mekveestapel al met meer dan 50.000 GVE afgenomen ten opzichte van 1 oktober 2016.
Algemene informatie over de regeling is beschikbaar op de website van ZuivelNL. Voor schriftelijke (contactformulier) en
telefonische vragen is het Fosfaatreductieloket ingericht (tel: 038-4572855). Bedrijfsspecifieke informatie voor de melkleverende
bedrijven is beschikbaar via de informatiesystemen van de zuivelondernemingen (Melkweb, Z-net).

Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ

COURAGE

SITE

Start nieuwe projecten – veehouders gezocht voor testen droogstandsapp
Onlangs is een aantal door ZuivelNL mede gefinancierde nieuwe projecten gestart,
waaronder het project ‘Droogstand op Maat’. Onderzoekers van Wageningen
Universiteit en Researchcentrum en Universiteit Utrecht onderzoeken de optimale
droogstandsstrategie bij melkvee. Het doel van het project ’Droogstand op Maat’ is
om droogstandsstrategieën te optimaliseren en toepasbaar te maken voor de
Nederlandse melkveehouderij. In het project is gezocht naar koefactoren die het
succes van verkorten of weglaten van de droogstand op melkproductie en
uiergezondheid voorspellen. Deze koefactoren zijn onderdeel van een mobiele
applicatie. De mobiele applicatie is beschikbaar voor veehouders die geïnteresseerd
zijn in het toepassen van een verkorte of geen droogstand en die de applicatie met
de onderzoekers zouden willen testen. Zie hier voor meer info.
EuroDairy: workshop Alternatieve huisvesting & webinar Financieel inzicht
Op de site van EuroDairy staan de presentaties van de internationale workshop over
alternatieve huisvestingsystemen voor melkkoeien die eind februari in Lille (Frankrijk) werd gehouden.
Tevens is een video beschikbaar van het eind maart gehouden webinar Financieel inzicht.
Indienen onderzoeksvoorstellen
De eerstvolgende vergadering van de themagroep Onderzoek & Innovatie is donderdag 15 juni 2017.
Onderzoeksvoorstellen kunnen tot uiterlijk 4 mei worden ingediend bij ZuivelNL ter attentie van Willem Koops.
Bij voorkeur wordt bij de projectomschrijving gebruik gemaakt van het door ZuivelNL vastgestelde format.
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Arbeid
ZUIVEL WERKT!

ZUIVELACADEMIE

SITE

Inclusiever ondernemen in de Nederlandse zuivelsector
Op 9 maart vond bij Vreugdenhil in Nijkerk de slotbijeenkomst plaats van
het ‘sectoraal Wajong project’. Dit project richtte zich op de realisatie van
duurzame werkplekken in de zuivel voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt, in het bijzonder wajongeren. Aan het traject deden elf
bedrijven mee.
Een belangrijke conclusie was dat in de zuivelsector veel potentie zit om
iets voor de doelgroep te kunnen betekenen. Dit vraagt wel anders kijken
naar bestaand werk. Vaak blijkt dan hetzelfde werk met meer mensen tegen
gelijkblijvende of lagere kosten te kunnen worden uitgevoerd. Hoewel dit
tegen het huidige ‘lean’ denken in gaat, levert het wel een gezonde
business case op. Tegelijk is vastgesteld dat binnen de muren van veel
zuivelbedrijven van oudsher ook al ruimte is voor mensen uit de doelgroep
en dat de aandacht voor nieuwe instroom dus kan schuren met de
plaatsings- en ontwikkelingsproblematiek rond bestaande werknemers.
Meer informatie over dit project is de vinden bij het onderwerp
arbeidsmarkt op de website van ZuivelNL. U vindt daar onder meer het
Handboek Inclusiever Ondernemen, waarin door uitvoerder Locus de bij
dit project opgedane kennis en ervaringen zijn vastgelegd.

Export
SITE
Landeninformatie
Bij het team Export kan informatie worden opgevraagd over veterinaire importeisen van derde landen. Deze informatie komt voor
diverse landen beschikbaar binnen de Zuivelacademie Exportmodules ZuivelNL. Naast informatie over Rusland/Douane Unie is
nu ook informatie over Zuid-Korea op Zuivelacademie beschikbaar.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met team Export via export@zuivelnl.org

Publicaties
LTO MELKPRIJSVERGELIJKING








ZuivelNL: Jaarverslag 2016
ZuivelNL: Wereldhandel actueel (januari t/m december)
ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (maart)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m december 2016)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m februari 2017)
RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m januari 2017)
Europese Commissie: Milk Market Situation (februari)

Publieksfolder Nederland Zuivelland
ZuivelNL heeft de publieksfolder Nederland Zuivelland
beschikbaar die melkveehouders kunnen gebruiken bij
open dagen en excursies om uit te reiken aan
bezoekers die weinig of geen kennis hebben van de
melkveehouderij en de rest van de zuivelketen. De
folder geeft in een handzaam formaat op aantrekkelijke
wijze informatie over historie, moderne
melkveehouderij, het product melk, verwerking in de
fabriek, wereldwijde export en consumptie.
De folder is hier in te zien en gratis te bestellen.
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE

Sinds het begin van 2017 is de
zuivelmarkt onder druk komen te
staan. Dit geldt hoofdzakelijk voor
eiwitgerelateerde producten als
melkpoeder. Zowel de noteringen
van vol als mager melkpoeder
hebben in de afgelopen maanden
een continu neerwaartse beweging
laten zien. Dit is vooral het gevolg
van achterblijvende vraag op zowel
de Europese markt als op de
wereldmarkt.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( f e br ua r i ’ 1 4 – fe br ua r i ’ 1 7 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
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De boternotering beweegt zich
onverminderd op een hoog niveau.
Na een kortstondige periode van
daling is deze sinds half februari
weer gaan stijgen.
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Voor meer informatie zie ook het
Marktbericht Zuivel.
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Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari 2017 (% wijziging t.o.v. 2016)
M e l k a a n v oe r I nt e r na ti on a a l
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Totaalontwikkeling van de geselecteerde
landen per saldo: - 1,0%

Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
P e r i od e j a n u a r i t/ m fe br ua r i

2017

2016

I n de x

2.347,9

2.376,1

98,8

V e t ( x 1 . 0 0 0 to n )
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V e t pe r c e n ta ge ( %)

4,53%

4,52%

M e l k a a n v oe r ( x 1 . 0 0 0 to n )

Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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