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Regeling fosfaatreductieplan 2017
Het Nitraatcomité heeft positief geadviseerd over de derogatie aan Nederland. Dat heeft de minister van LNV op 4 april jl. gemeld
aan de Tweede Kamer over de derogatie van de Europese nitraatrichtlijn. Het Nitraatcomité, waarin de lidstaten zijn
vertegenwoordigd, adviseert de Europese Commissie (EC) hierover. Op basis hiervan kan de EC de derogatie conform het
voorstel vaststellen.
De nieuwe derogatie komt in grote lijn overeen met de derogatiebeschikking die gold tot en met 31 december 2017. In plaats van
vier jaar geldt de nieuwe periode voor twee jaar. Belangrijke reden voor verkorting van de periode zijn de gerezen vragen over de
naleving van de mestregels. Over verbetering hiervan treedt de minister in overleg met de betrokken sectororganisaties.
De behaalde resultaten van het fosfaatreductieplan 2017 vormden een belangrijke input richting het voorstel van Nederland naar
de EC voor behoud van de derogatie. De drie pijlers van het fosfaatreductieplan zijn de subsidieregeling bedrijfsbeëindiging
melkveehouderij, het voerspoor en de Regeling fosfaatreductieplan 2017.
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).

Diergezondheid
SITE
IBR/BVD: bijna driekwart vrij of onverdacht
Eind april heeft 72% van de melkveebedrijven de
status vrij of onverdacht voor IBR en eveneens 72%
voor BVD. Van de overige bedrijven is een flink deel
nog in onderzoek; 2 à 3% van de bedrijven heeft
zich nog niet aangemeld.
De overgang van de oude GD-programma’s naar de
routes van de landelijke aanpak is voor een aantal
routes om technische redenen enkele weken
uitgesteld. De betreffende deelnemers krijgen medio
mei bericht.
Nadere informatie:
Landelijke aanpak IBR/BVD bestrijding

BVD-routes en aanmelding

IBR-routes en aanmelding

Erkende laboratoria

Themagroep NNC-IDF
SITE
Van 23-27 april 2018 vond in Dublin de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week
plaats. Dit event wordt georganiseerd door IDF en de ISO commissie voor melk
en melkproducten (ISO/TC34/SC5). Tijdens deze bijeenkomst werkten circa 150
experts uit diverse landen samen aan veertig projecten, die tot doel hebben om
IDF/ISO normen te ontwikkelen op het gebied van analyse en monsterneming van
melk en zuivelproducten. Vanuit Nederland waren onder andere experts van
FrieslandCampina, Rikilt, Qlip, DSM en Eurofins betrokken. Het werk omvat een
brede scope aan chemische en microbiologische methoden voor analyse.
Op deze manier dragen IDF en ISO proactief bij aan de ontwikkeling van op
wetenschappelijke basis geharmoniseerde normen, richtlijnen en codes of
practice. Dit is met name belangrijk uit oogpunt van internationale handel.
De Normcommissie Melk en Zuivelproducten (NC 370 005) zorgt voor de
Nederlandse input in het ISO/IDF normalisatiewerk.
ZuivelNL faciliteert dit commissiewerk via financiering van het NEN-secretariaat
en, sinds kort, via het invullen van het voorzitterschap.
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Duurzaamheid
DUURZAME ZUIVELKETEN

STICHTING WEIDEGANG

KRINGLOOPWIJZER

SITE

Duurzame Zuivelketen jaarverslag 2017
De Duurzame Zuivelketen richt zich op de verduurzaming van de sector. Er zijn vier hoofdthema's: Klimaatneutraal ontwikkelen,
Continu verbeteren dierenwelzijn, Behoud van weidegang en Behoud van biodiversiteit en milieu. Onder deze thema's hangen
één of meerdere doelen. De stand van zaken van het behalen van deze doelen en de werkzaamheden hiervoor, zijn te lezen in
het jaarverslag van 2017.
Videoserie klimaatkansen voor melkveehouders
Oud-topschaatser en zoon van een melkveehouder Erben Wennemars gaat in een 6-delige YouTube-serie op zoek naar het
verhaal achter het Nederlandse klimaatbeleid en de rol die de melkveehouders daarbij kunnen spelen. Erben spreekt met
melkveehouders die voorop lopen, landbouwminister Carola Schouten, Europarlementariër Jan Huitema en Marjan Minnesma
van Urgenda. De afleveringen van ‘De Boer op met Erben-klimaatkansen voor melkveehouders’ zijn de afgelopen weken online
gezet en zijn gemaakt in opdracht van de Duurzame Zuivelketen. De videoserie is bedoeld om melkveehouders te stimuleren om
ook op hun eigen bedrijf met klimaat aan de slag te gaan. De video’s zijn te bekijken via www.duurzamezuivelketen.nl/youtube
en via de Facebookpagina Het zit in melk.
Open Dagen? Bestel het Slimme Vogels kinderpakket
Dit voorjaar is Slimme Vogels - een icoonproject voor boerenlandvogels van de Duurzame
Zuivelketen - met een publiekscampagne gestart om te laten zien wat melkveehouders doen voor het
behoud van weide- en erfvogels. De publiekscampagne ‘Thuis voor boerenvogels’ ging op 2 april van
start bij de opening van het weideseizoen, in aanwezigheid van minister Carola Schouten.
Donderdag 19 april werd een groot kunstwerk van een nest met een blauwe grutto langs de A12
geplaatst, dat veel aandacht kreeg in de pers.
Voor de open dagen die komende weken op melkveebedrijven plaatsvinden, is het ‘Slimme Vogel
Kinderpakket’ ontwikkeld; een kinderspeurtocht om vogels en nesten te herkennen met informatieborden van #Thuisvoorboerenvogels. De eerste 32 basispakketten worden bekostigd door de
Duurzame Zuivelketen. Aanvullende pakketten zijn tegen kostprijs beschikbaar.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen het pakket aanvragen via Onno van Eijk: onno@imagro.nl.

Arbeid
ZUIVEL WERKT!

ZUIVELACADEMIE

SITE

ZuivelNL continueert project Leven Lang Leren in de Melkveehouderij: nieuwe website gelanceerd
Sinds 1 mei 2017 is Elsbeth Veltink actief als Verbinder Leven Lang Leren in de
Melkveehouderij. Haar werkzaamheden zijn erop gericht om kennisaanbod en
scholingsactiviteiten van zowel regulier als cursorisch onderwijs beter aan te laten
sluiten op de kennisbehoefte bij melkveehouders en werknemers in de
melkveehouderij. Het creëren van meer overzicht van het aanbod voor de
doelgroep is hiervan onderdeel. Onlangs heeft de Themagroep Arbeid van
ZuivelNL het eerste jaar van dit project geëvalueerd. Vastgesteld werd dat een
centraal aanspreekpunt als schakel kan fungeren tussen werkpraktijk,
scholingsveld en daar omheen bewegende bestuurlijke structuren een duidelijke
meerwaarde heeft. ZuivelNL besloot daarom onlangs tot continuering van de
subsidie aan dit project, voor een periode van twee jaar.
De lijnen die het afgelopen jaar via gesprekken in het veld zijn gelegd, met melkveehouders, onderwijsinstellingen,
samenwerkingsverbanden, bestuurders, aanbieders van cursussen, bedrijfsadviseurs en agrarische uitzendorganisaties, hebben
veel kennis en overzicht opgeleverd. Een concrete spin-off hiervan is de lancering in april van de website
www.opleidenmelkveehouderij.nl, waarin al deze informatie samenkomt. De nieuwe website biedt melkveehouders en andere
belanghebbenden vanaf nu een platform rond het thema opleiden en ontwikkeling in de melkveehouderij, met een goed overzicht
van het aanbod. Neem voor meer informatie over dit project contact op met Elsbeth Veltink (06 241 770 49 /
eveltink@projectenltonoord.nl.)

Publicaties








LTO MELKPRIJSVERGELIJKING
ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (april 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m februari 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m april 2018)
ZuivelNL: Onderzoek & innovatie: overzicht gefinancierde projecten (april 2018)
LTO/NZO: Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij (april 2018)
RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (februari 2018)
Europese Commissie: Milk Market Situation (april 2018)
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
Na Pasen is de boternotering
sterk gestegen. De forse stijging
werd veroorzaakt door een
goede vraag en een relatief lage
beschikbaarheid als gevolg van
beperkte productie en lage
voorraadniveaus.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( mr t ’ 1 5 – m r t ’ 1 8 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

euro per 100 kg melk met 3,7% vet

50

De markt voor mager melkpoeder
lijkt het dieptepunt gepasseerd te
hebben. Ondanks het vrijkomen
van een grote hoeveelheid
interventiepoeder ging de
notering eind april fors omhoog.
De export loopt nog altijd goed
en er lijkt momenteel weinig vers
product beschikbaar te zijn.
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Voor meer informatie zie ook het
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Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-februari 2018 (% wijziging t.o.v. 2017)
M e l k a a n v oe r I nt e r na ti on a a l

EU-28

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

+3,7%

Verenigde Staten

Duitsland

+1,7%

Nieuw-Zeeland

-3,5%

Argentinië

+13,2%

+4,5%

Frankrijk
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Nederland
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Australië
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Totaalontwikkeling van de geselecteerde
landen per saldo: +2,7%

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

2018

2017

I n de x

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

3.552,6

3.596,5

98,8

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

160,3

162,0

99,0

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

4,51%

4,50%

Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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