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KringloopWijzer
SITE
Indienen KringloopWijzer 2017
Vanaf januari 2018 begint het indienen van de KringloopWijzer 2017. Elk zuivelbedrijf hanteert een eigen werkwijze om de
melkveehouders te herinneren aan de verplichting tot het indienen van de KringloopWijzer 2017. Bij de meeste zuivelbedrijven is
de uiterste indiendatum 15 mei 2018. Net als vorig jaar ontvangen de aangemelde melkveehouders ook een mailbericht vanuit de
Centrale Database met de mededeling dat de KringloopWijzer 2017 vanaf januari 2018 kan worden ingediend. Ook worden
melkveehouders hierover geïnformeerd via www.mijnkringloopwijzer.nl. Op deze site vinden melkveehouders ook informatie
over de vernieuwingen in de KringloopWijzer 2017 en antwoorden op veel gestelde vragen.
Eind 2017 heeft ZuivelNL samen met de sectorpartijen (NZO, LTO Melkveehouderij, Nevedi en VLB) vier regiobijeenkomsten
georganiseerd voor lokale bestuurders en bedrijfsadviseurs. In deze bijeenkomsten is vooral ingegaan op de
bedrijfseconomische voordelen van de KringloopWijzer voor het verbeteren van het mineralenmanagement op het
melkveebedrijf. Ook is het belang van de KringloopWijzer besproken voor het verantwoorden van milieuprestaties richting de
(inter)nationale zuivelmarkt en overheid (maatschappij). In 2018 gaan we hiermee volop verder aan de slag in onder andere de
Vruchtbare Kringloop projecten, duurzaamheids- en kwaliteitsprogramma’s van zuivelbedrijven en pilots voor het toepassen van
bedrijfsspecifieke waarden in plaats van forfaitaire normen.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Han Swinkels (projectleider KringloopWijzer) via:
swinkels@zuivelnl.org

Diergezondheid
SITE
Aanpak van IBR en BVD in volgende fase
De Nederlandse rundveehouderij wil de dierziekten IBR en BVD uitroeien. Om dat te realiseren heeft de stuurgroep een
landelijke aanpak opgezet. Deze gaat op 1 april 2018 een volgende fase in. Alleen melkveebedrijven dienen zich, afhankelijk van
hun zuivelonderneming, voor 1 april aan te melden voor een bestrijdingsprogramma voor IBR en BVD. De meeste
zuivelondernemingen hebben dat in hun leveringsvoorwaarden opgenomen.
Naar verwachting komt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanaf 1 januari 2019 met regelgeving
(amvb) voor de bestrijding van IBR, die geldt voor álle rundveebedrijven.
Rundveebedrijven hebben al grote stappen gezet in de aanpak van IBR en BVD. Gezien het grote aantal vrije en onverdachte
bedrijven is het belangrijk de infectiedruk voor IBR en BVD zo snel mogelijk te verlagen. Door de omvang van de sector legt de
melkveehouderij hiervoor het meeste gewicht in de schaal. De melkveehouderij neemt daarom het voortouw in het vervolg op de
bestrijding van IBR en BVD.
Veehouders kunnen voor het diagnostische onderzoek een keuze maken uit door ZuivelNL erkende laboratoria. In februari 2018
publiceert ZuivelNL de eerste lijst met erkende laboratoria. Laboratoria sturen hun uitslagen door naar een centrale databank. GD
beheert de bedrijfsstatussen. Voor meer informatie en achtergronden: www.ibrbvd.nl

Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ COURAGE SITE
Themagroep Onderzoek & innovatie
De themagroep is in nieuwe samenstelling voor de eerste maal bijeen geweest op 15 december 2017. In de vergadering zijn de
werkplannen 2018 van doorlopende en meerjarige projecten beoordeeld. Op een enkele uitzondering na zijn de nieuwe
projectvoorstellen doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering op 22 februari 2018. Voor deze vergadering kunnen
uiterlijk 5 weken eerder, namelijk 18 januari ook nog andere nieuwe projectvoorstellen worden ingediend. Verder vergadert de
themagroep in 2018 op 13 juni (nieuwe voorstellen uiterlijk 9 mei indienen) en 14 december (voorstellen uiterlijk 9 november).
Onderzoeksvoorstellen indienen via het door ZuivelNL vastgestelde format.
Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers
Aan het project Koeien en Kansen doen 16 melkveehouders mee. Twee van hen hebben aangegeven hiermee te stoppen.
Daarom is het project op zoek naar twee nieuwe deelnemers. Heeft u interesse, klik hier voor nadere informatie.
Koolstofboeren zoekt deelnemers
ZLTO, Bionext en het Louis Bolk Instituut zijn gestart met het tweejarig project ‘Koolstofboeren’. In dit project werken biologische
en gangbaar werkende boeren aan methodes om koolstof vast te leggen in de bodem om de effecten van klimaatverandering te
beperken. Verder onderzoeken ze de kansen om hiermee financiële meerwaarde te creëren. Voor nadere informatie en boeren
die eventueel willen deelnemen, klik hier.
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Arbeid
ZUIVEL WERKT!

ZUIVELACADEMIE

SITE

ZuivelNL sluit zich aan bij het Boris praktijkloket
ZuivelNL heeft zich aangesloten bij het Boris praktijkloket, een initiatief van het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (S-BB). Doel hiervan is om de arbeidsdeelname en de benutting van de capaciteiten van mensen met een lichte
beperking binnen de zuivel verder te stimuleren.
De aansluiting van ZuivelNL betekent dat (aankomende) medewerkers van
een bedrijf na interne toetsing in aanmerking kunnen komen voor een S-BB
branchecertificaat of praktijkverklaring, waaraan ZuivelNL zijn logo verbindt.
Dit certificaat volgt een vast, landelijk model. Als uitgangspunt dienen een
aantal voor de zuivel geformuleerde modelfuncties (zie hiervoor ook
Zuivelwerkt.nl), die elk afzonderlijk zijn beschreven met een set aan
kerntaken en werkprocessen, zoals vastgelegd in de MBO-kwalificatie
dossiers. De lijst van modelfuncties zal naar behoefte in de toekomst
kunnen worden uitgebreid.
Als een medewerker na een inwerkperiode en/of training of cursus op het
juiste niveau werkt en de vastgestelde werkprocessen voldoende beheerst,
dan levert dit uiteindelijk het door de branche erkende certificaat op,
waarmee de medewerker zijn of haar vaardigheden voor heel de sector
aantoonbaar maakt. Naast het feit dat dit praktisch nut heeft, leert de
ervaring dat van deze vorm van erkenning van vaardigheden ook een
enorme stimulans voor de betrokkenen uitgaat.
Meer (praktische én inhoudelijke) informatie over het Boris
branchecertificaat is verkrijgbaar via Raymond Sweers van Locus
(06 - 46 962 157 / r.sweers@chainworks.nl).

Publicaties
LTO MELKPRIJSVERGELIJKING












ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (december 2017)
ZuivelNL: Wereldhandel Actueel (december 2017)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m oktober 2017)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m december 2017)
NZO: Sterke toename weidegang (december 2017)
RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m oktober 2017)
WUR-Agrimatie: Hoger inkomen melkveehouderij door hoge melkprijs
ABN-AMRO: Nederlandse zuivel: van meer naar beter (december 2017)
Europese Commissie: Milk Market Situation (december 2017)
Europese Commissie: EU Agricultural outlook for the agricultural markets and
income 2017-2030 (december 2017)
 IDF: Annual Report 2016/17 (november 2017)
 IDF: Newsbrief 118 (december 2017)

Het team van ZuivelNL wenst u prettige feestdagen
en een gezond en succesvol 2018 toe
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
De zuivelmarkt is de laatste
weken verder verzwakt. Zo stond
december vooral in het teken van
forse neerwaartse prijscorrecties
voor boter. Oorzaak hiervan lag
met name in een ruimer aanbod.
Ook viel de prijs stuwende
invloed van de feestdagen weg.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( no v ’ 1 4 – no v ’ 1 7 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

euro per 100 kg melk met 3,7% vet

50

Intussen zakken de prijzen voor
mager melkpoeder steeds verder
weg onder interventieniveau.
Onzekerheid over hoe Brussel
precies zal omgaan met het hoge
interventievoorraadniveau blijft
voor marktpartijen lastig.
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Voor meer informatie zie ook het
Marktbericht Zuivel.

Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-oktober 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

M e l k a a n v oe r b e l a n gr i j k s t e e x por te r e nd e
E U - l i ds ta te n

EU-28

+1,1%

Verenigde
Staten

+1,5%

Nieuw-Zeeland

Duitsland

Frankrijk

+1,5%
-0,9%

Polen

Australië

-1,4%

Ierland

Wit-Rusland

+3,1%

Denemarken

30

-1,2%

Nederland

Argentinië

0

-1,2%

60

90

120

150

volume (x miljard kg)

-0,5%

+4,6%
+8,2%
+1,3%

0

5

10

15

20

25

30

volume (x miljard kg)

Totaalontwikkeling van de geselecteerde
landen per saldo: +1,1%

Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
P e r i od e j a n u a r i t/ m n o v e m b e r

2017

2016

I n de x

13.083,5

13.119,6

99,7

V e t ( x 1 . 0 0 0 to n )

569,7

575,4

99,0

V e t pe r c e n ta ge ( %)

4,35%

4,39%

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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