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ZuivelNL
Regeling fosfaatreductieplan 2017
Op 23 januari heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de behaalde resultaten van het fosfaatreductieplan 2017.
De drie pijlers van het fosfaatreductieplan zijn de subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, het voerspoor en de
Regeling fosfaatreductieplan 2017. Uit de vierde kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat deze drie sporen gezamenlijk hebben
geleid tot een reductie van 11,4 miljoen kg fosfaat. Hiermee is het streefdoel van 8,2 miljoen kg fosfaat ruimschoots gehaald.
De fosfaatproductie door de melkveehouderij is op basis van de situatie op 31 december 2017 82,8 miljoen kg fosfaat en ligt
hiermee onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat.
Naast de cijfers over het vierde kwartaal heeft CBS ook de voorlopige cijfers over geheel 2017 gerapporteerd. Op basis hiervan
komt de melkveehouderij met een fosfaatproductie van 85,2 miljoen net boven het sectorplafond uit. De verklaring voor het
verschil met de kwartaalrapportage is dat de kwartaalrapportage uitgaat van cijfers op 31 december 2017, terwijl de voorlopige
CBS-cijfers uitgaan van de situatie gedurende het hele jaar. De CBS-rapportage met de definitieve productiecijfers over 2017
komt medio 2018 beschikbaar.
Het positieve nieuws over de reductie van de fosfaatproductie wordt in de brief van de minister overschaduwd door de melding
van het signaal dat veehouders voor het realiseren van de reductie de registratie in I&R hebben gemanipuleerd. De NVWA is
bezig de omvang van de problematiek scherper in beeld te brengen. Frauderende bedrijven zullen te maken krijgen met
naheffingen en passende sancties.
Algemene informatie over het fosfaatreductieplan is beschikbaar op de website van ZuivelNL. Voor vragen kunt u gebruik
maken van het contactformulier. Bedrijfsspecifieke informatie voor de melkleverende bedrijven is beschikbaar via de
informatiesystemen van de zuivelondernemingen (Melkweb, Z-net).
Per 1 januari is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. Informatie over deze regeling wordt alleen verstrekt door
RVO.nl (informatie fosfaatrechten).

Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ COURAGE SITE
Bijeenkomst EuroDairy in Nederland
EuroDairy organiseert webinars, workshops en andere activiteiten gericht op internationale kennisuitwisseling tussen melkveehouders. Van 23 tot 25 januari was er een bijeenkomst van alle partners van EuroDairy in Nederland met 40 deelnemers.
Tijdens de bijeenkomst is een workshop georganiseerd over het gebruik van de KringloopWijzer in Nederland. Daarnaast waren
er inleidingen over de werkwijze in België en Denemarken. De tweede dag gingen melkveehouders uit verschillende landen
verder aan de slag met de KringloopWijzer met steun van onder andere Zwier van de Vegte van De Marke.
Naast de workshop en vergaderingen werden ook enkele melkveebedrijven bezocht.

Webinar Reintroduction of grazing for dairy cows on a mixed farm in Northern Germany
Op 18 januari jl. is in het kader van EuroDairy een webinar georganiseerd over ‘Reintroduction of grazing for dairy cows on a
mixed farm in Northern Germany’. In dit webinar presenteerde Rolf Loges, onderzoeker bij de Universiteit van Kiel, ervaringen en
resultaten van een beweidingsonderzoek op een proefbedrijf in Lindhof. Ook in Duitsland is er een toenemende aandacht voor
beweiding en een forse groei van weidemelk in de Duitse supermarkten. Het webinar is opgenomen en kunt u hier terugkijken.
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Duurzaamheid
DUURZAME ZUIVELKETEN

STICHTING WEIDEGANG

KRINGLOOPWIJZER

SITE

Duurzame Zuivelketen rapporteert over voortgang
In december 2017 publiceerde Wageningen Economic Research de ‘Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen; prestaties 2016 in
perspectief.’ Deze publicatie betreft de jaarlijkse, onafhankelijke beoordeling van het verduurzamingsproces van de zuivelketen,
die plaatsvindt in opdracht van het door ZuivelNL gefinancierde samenwerkingsverband Duurzame Zuivelketen (DZK), waarin
LTO en NZO samenwerken. In de rapportage constateert het onderzoeksinstituut dat melkveehouders en zuivelondernemingen
in 2016 stappen hebben gezet om de zuivelketen verder te verduurzamen. Op een aantal thema’s is voortgang geboekt. Zo zijn
in 2016 de doelen voor 2020 op het gebied van antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja behaald. Ook op het thema
weidegang werd vooruitgang geboekt.
Uitdagingen heeft de zuivelketen op het gebied van broeikasgassen, fosfaat en ammoniak. Door de groei van de veestapel stond
realisatie van de doelen op deze thema’s onder druk, al signaleert Wageningen Economic Research op deze thema’s wel enige
vooruitgang. Zo nam de emissie van ammoniak en CO2 per kilogram melk in 2016 af. Een verdere en structurele verlaging is
nodig om de gestelde doelen op deze thema’s te halen bij het huidige productievolume. De in 2017 doorgevoerde fosfaatreductiemaatregelen leidden al tot krimp van de veestapel en droegen daarmee bij aan het verder terugdringen van emissies.
Het rapport beveelt ook een tijdige oriëntatie op nieuwe doelen aan voor de periode na 2020. De omstandigheden waarin de
zuivelsector verkeert zijn de afgelopen jaren namelijk aanzienlijk veranderd. Wageningen Economic Research wijst daarbij onder
meer op de introductie van het fosfaatrechtenstelsel en het klimaatakkoord van Parijs. Dit laatste resulteert waarschijnlijk ook
voor de zuivelsector in een aanvullende opgave. De volledige sectorrapportage is op de DZK-website beschikbaar.

Arbeid
ZUIVEL WERKT!

ZUIVELACADEMIE

SITE

ZuivelNL investeert in duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid vormt één van de grote, actuele thema’s rond arbeid in Nederland.
Ook in de zuivelindustrie heeft dit onderwerp nadrukkelijk aandacht, vanwege de nog relatief
hoge gemiddelde leeftijd in combinatie met de versnelde pensioenleeftijdsverhoging.
Deze maken het meer dan voorheen noodzakelijk om aandacht te besteden aan de mate
waarin werknemers langer voldoende vitaal, vaardig en wendbaar inzetbaar kunnen blijven.
Technische innovaties en ontwikkelingen binnen de industrie veranderen bovendien de van
medewerkers gevraagde competenties, óók van hen die langer moeten doorwerken.
Daarom heeft ZuivelNL besloten te investeren in een project waarmee de industrie via een
aantal acties het bewustzijn over duurzame inzetbaarheid bij individuele werknemers wil
verbeteren. Idee is dat beter inzicht vervolgens ruimte biedt voor gerichte acties die de
duurzame inzetbaarheid van individuen kunnen verbeteren. Dit draagt uiteindelijk ook bij aan
een meer toekomstbestendig personeelsbestand van de zuivelindustrie als geheel.
Het project omvat onder meer de ontwikkeling van een bewustwordingsspel en een tool waarmee werknemers voor zichzelf
kunnen vaststellen hoe het met hun duurzame inzetbaarheid is gesteld en wat ze eventueel kunnen verbeteren. Ook wordt
voorzien in verdere implementatie en borging van de ontwikkelde tools en instrumenten. De activiteiten passen deels binnen de
scope van de door de Taskforce Human Capital Agenda Food & Feed geïnitieerde ESF-subsidie rond duurzame inzetbaarheid.

Publicaties
LTO MELKPRIJSVERGELIJKING










ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (januari 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m november 2017)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m december 2017)
RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m november 2017)
WUR rapport: De Nederlandse landbouwexport 2017 (januari 2018)
WUR-Agrimatie: Exportwaarde kaas flink gestegen in 2017 (januari 2018)
Europese Commissie: EU milk margin estimate up to 2016 (december 2017)
Europese Commissie: Milk Market Situation (januari 2018)
IDF: Newsbrief 119 (januari 2018)
Begin januari 2018 is de vernieuwde folder ‘Zuivel in Cijfers’ verschenen, met in vogelvlucht een actueel, cijfermatig overzicht van de Nederlandse zuivelsector.
De nieuwe folder is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.
De folders zijn gratis op te vragen via e-mail: publicaties@zuivelnl.org.
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
De zuivelmarkt is de laatste
weken wat tot rust gekomen. De
forse prijscorrecties voor boter
zijn achter de rug en het
prijsniveau van botervet lijkt zich
te kunnen handhaven op
acceptabele niveaus.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( de c ’ 1 4 – d e c ’ 1 7 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

euro per 100 kg melk met 3,7% vet

50

De eiwitkant van de markt blijft
zorgelijk. De prijsdaling voor
mager melkpoeder is recentelijk
wat gestuit, maar de prijsniveaus
blijven onverminderd zeer zwak.
Ondanks het recente Brusselse
besluit om een rem te zetten op
de voorraadopbouw in 2018, blijft
de actuele interventievoorraad
nog een bron van onzekerheid.
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Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-november 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: +1,5%

Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
P e r i od e j a n u a r i t/ m de c e m b e r
M e l k a a n v oe r ( x 1 . 0 0 0 to n )

2017

2016

I n de x

14.297,4

14.324,3

99,8

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

624,5

630,6

99,0

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

4,37%

4,40%
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