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ZuivelNL
Jaarrekening 2017
Op 5 december vond een Algemene Vergadering van ZuivelNL plaats om de jaarrekening 2017 vast te stellen. De uitgaven waren
aanzienlijk hoger dan gebruikelijk door de bijdragen aan de opkoopregeling en de uitvoeringskosten van het fosfaatreductieplan.
De vaststelling was vertraagd door discussies met de accountant over o.a. de financiële risico’s verbonden aan de uitvoering van
de regeling fosfaatreductieplan. Uiteindelijk heeft de accountant een goedkeurende verklaring verstrekt.
Begroting 2019
De begroting 2019 voorziet in totale uitgaven van ruim € 20 miljoen, een daling ten opzichte van de begroting 2018 (€ 23 miljoen).
Bij gelijk blijvende contributies (inkomsten € 10 miljoen) is echter spraken van een aanzienlijke bijdrage vanuit de reserves.
Bestuur
In de vacature door het afreden van Egbert Koersen is Oscar Meuffels benoemd als bestuurder namens de zuivelindustrie.

Diergezondheid
Voortgang landelijke aanpak IBR/BVD
SITE
Kleine aanpassing protocollen per 1 januari
Het protocol IBR-route vaccinatie is aangepast om iets meer flexibiliteit in het vaccinatieschema te bieden. In de BVD-protocollen
is een omissie in de bepalingen voor de aanvoercontrole hersteld.
Voortgang bestrijding
De laatste cijfers geven voor zowel IBR als BVD aan dat 74% van de bedrijven de status onverdacht of vrij heeft. Het onderzoek
van verdenkingen van IBR uitbraken geeft eveneens gunstige resultaten: het aantal gevallen waarin virus wordt aangetoond is
duidelijk gedaald. Doordat de voorgeschreven onderzoeken niet altijd tijdig worden uitgevoerd, heeft een relatief hoog percentage
bedrijven de status onbekend (8% voor BVD). Om zo snel mogelijk voortgang te krijgen in de bestrijding, is tijdige uitvoering van
de onderzoeken van belang.
Nadere informatie
Landelijke aanpak IBR/BVD bestrijding - Nieuws - Vragen en antwoorden IBR en BVD - Erkende laboratoria

Duurzaamheid
DUURZAME ZUIVELKETEN

STICHTING WEIDEGANG

KRINGLOOPWIJZER

SITE

Record aantal boeren laat de koe buiten lopen - Zuivelketen realiseert doelstelling en wens kabinet
Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is dit weideseizoen naar recordhoogte gestegen. Uit gegevens van de
zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 82,0 procent van de melkveehouders de koeien laat grazen. Sinds 2012 stimuleert de
zuivelsector de weidegang van koeien en niet eerder was het percentage zo hoog. Toen zetten tientallen partijen uit de
zuivelketen hun handtekening onder het Convenant Weidegang om de koe in de wei te houden. Concreet was de doelstelling om
weidegang te behouden op minimaal het niveau van 2012. Die doelstelling is nu gehaald. De zuivelsector komt daarmee ook
tegemoet aan de wens van het kabinet. Die stelt in het regeerakkoord dat de zuivelsector uiterlijk in 2020 haar eigen doelstelling
voor weidegang moet behalen.
De toename van de
weidegang is onder
meer te danken aan
nieuwe weiders.
Op honderden
melkveebedrijven
besloten veehouders de
koeien weer buiten te
laten lopen, nadat zij
hun vee eerder het hele
jaar door op stal hielden.
Partijen in de zuivelketen hebben de
afgelopen jaren diverse
acties ondernomen om weidegang te stimuleren. Het nieuwe weidegangcijfer is 19 december bekendgemaakt tijdens een
bijeenkomst met convenantpartners. Die verwelkomden hierbij ook de nieuwe ondertekenaar INHOLLAND Hogeschool. Tegelijk
met het nieuwe weidegangcijfer presenteerde de Duurzame Zuivelketen een nieuwe animatie over wat weidegang inhoudt.
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Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ COURAGE SITE
Advies en monitoring mestaanwending
Dit project wil een systeem ontwikkelen, waarbij de veehouder wordt voorzien van informatie vooraf, tijdens en na het uitrijden
van drijfmest. Het doel is de nutriënten in de mest beter te benutten. Nadat alle voorbereidingen zijn afgerond, gaat in 2019 een
praktijkproef plaatsvinden. Nadere informatie kunt u hier vinden.
Themagroep
Op 14 december 2018 heeft de themagroep Onderzoek & Innovatie een aantal nieuwe onderzoeksvoorstellen beoordeeld. Vier
daarvan worden met een positief advies voorgelegd aan het bestuur. Dit betreft de volgende voorstellen.
PPS Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij
In dit vierjarige project wordt de potentie van sorghum als derde ruwvoergewas onderzocht. Sorghum kan de rotatie van mais
verruimen en nadelen van continue teelt mogelijk voorkomen. Naast rassenveredeling wordt onderzoek gedaan naar de
milieugevolgen, teeltwijze en voeropname.
PPS Mestscheiding in melkveestallen
Snellere mestscheiding in stal en daarna opslag kan bijdragen aan een reductie van methaan- en ammoniakemissie. Dit
onderzoek start met een inventarisatie van de mogelijkheden om in bestaande stallen te komen tot een snellere scheiding van de
feces en urine. Na deze inventarisatie wordt besloten over eventueel vervolgonderzoek.
Kruidenrijk grasland met weegbree voor milieukwaliteit
Op basis van (internationale) literatuur zijn er aanwijzingen dat smalle weegbree kan bijdragen aan een lagere ammoniak- en
nitraatemissie. Door LBI uitgevoerde potproeven lieten ook een duidelijk lagere nitrificatie zien. De in 2018 uitgevoerde veldproef
toonde aan dat smalle weegbree niet ten koste gaat van de opbrengsten en/of voederwaarde. Om deze redenen wil dit project
onderzoeken of ook onder Nederlandse omstandigheden een lagere ammoniak- en nitraatemissie mogelijk is. Hiertoe wordt op
Zegveld een veld- en voerproef uitgevoerd.
Emissie armer mest toedienen op veen en zware klei
In dit project wordt de werking (ammoniakreductie) onderzocht van een sleepvoetenmachine waarmee een combinatie van water
én kalksuspensie over de meststrook wordt gesproeid door de opbouw van een zogenaamde Triple Spray. Het onderzoek start
met een laboratoriumproef om de optimale dosering kalksuspensie vast te stellen en vervolgens worden begin 2019 op klei en
veen veldmetingen gedaan met een bemester met dit systeem.
Nieuwe onderzoeksvoorstellen
In 2019 vergadert de themagroep op 21 maart, 14 juni en 13 december. Nieuwe onderzoeksvoorstellen kunnen uiterlijk 6 weken
van te voren worden ingediend. Nadere informatie is te vinden op de internetsite van ZuivelNL in het menu Onderzoek &
Innovatie.

Onderwijsvoorlichting
Convenant Platform Boerderijeducatie Nederland verlengd
Veertien organisaties die actief zijn op het gebied van boerderijeducatie ondertekenden op 22 september 2016 het convenant
‘Platform Boerderijeducatie Nederland’. In november is de samenwerking voor drie jaar verlengd. De deelnemende partijen,
waaronder ZuivelNL en LTO Nederland, hebben kwaliteitseisen gesteld op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve
vaardigheden. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland. In de afgelopen twee jaar heeft
boerderijeducatie een mooie verankering gekregen. Zo werd Boerderijeducatie Nederland partner van het programma Jong
Leren Eten van de overheid. Zie voor alle ontwikkelingen: www.boerderijeducatienederland.nl
Voedseleducatie Platform – zuivelsector toegetreden
In het Voedseleducatie Platform (VEP) werken de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven in een publiek
private samenwerking (PPS) samen aan objectieve educatie over voedsel en voeding bij kinderen.
Het Voedseleducatie Platform vindt voedseleducatie belangrijk voor het stimuleren van gezonde en duurzame
voedselkeuzes door kinderen nu en later. De ambitie van het Platform is om jeugd/jongeren (0-18 jaar) in de setting
van kinderopvang en onderwijs ‘voedselvaardig’ te maken. Dat is dus leren over gezonde voeding voor jezelf én
voor de aarde, zodat jeugd/jongeren zélf toegerust worden om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Via
de NZO is de zuivelsector onlangs deelnemer van het platform geworden.
Dromen van een baan in de zuivelindustrie
Met als doel om jongeren bekend te maken met het bestaan van de
zuivelindustrie als leuke en dynamische plek om te werken, heeft ZuivelNL
bijgedragen aan de totstandkoming van een aflevering van het populaire
RTL4 programma ‘Later als ik groot ben’.
In dit programma verkennen jongeren samen met Jochem van Gelder hun
beroepsdroom voor later. In een op 15 december jl. uitgezonden aflevering
zien we hoe Maylin op pad gaat om de wereld van de producttechnoloog in
de zuivelindustrie te ontdekken.
Kijk voor deze aflevering op de facebook pagina van Zuivelwerkt! of direct
via Youtube.
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Arbeid
ZUIVEL WERKT! ZUIVELACADEMIE SITE
Enquête opleidingsbehoefte jonge melkveehouders
Kennismakelaar Elsbeth Veltink heeft het afgelopen jaar een brede inventarisatie gemaakt van het op melkveehouderij gerichte
cursus- en onderwijsaanbod in Nederland. Deze informatie is door haar overzichtelijk samengebracht op de website
www.opleidenmelkveehouderij.nl, waarop nu een actueel overzicht staat van opleidingen, cursussen en trainingen. Biedt u een
opleiding aan of organiseert u een cursus die nog niet vermeld staat? Meldt u deze dan aan via het formulier op de website.
Een belangrijke doelstelling van dit door ZuivelNL gefinancierde
project is het realiseren van een betere aansluiting tussen
aanbod en vraag op het terrein van scholing. Daarom is Elsbeth
tegelijkertijd via gesprekken met ondernemers ook begonnen
met een peiling van hun behoeftes rond (bij)scholing. Hoewel in
principe alle melkveehouders tot de doelgroep van dit project
behoren, richt zij zich daarbij de komende tijd in het bijzonder op
jongere melkveehouders.
Daarom is zij een enquête gestart om van hen de wensen en
behoeftes rond opleidingen, trainingen en cursussen in beeld te
brengen. Welke thema’s vinden zij belangrijk en hoe zijn ze bezig met scholing? Deze enquête staat op de website
opleidenmelkveehouderij.nl en richt zich op melkveehouders tussen de 18 en 35 jaar. Als u tot de doelgroep behoort bent u van
harte uitgenodigd mee te doen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Onder de ingevulde enquêtes worden enkele attenties
verloot. Invullen kan tot en met eind december. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de uitkomsten. Als u zelf niet tot de
doelgroep behoort maar anderen kent die dat wel doen, kunt u deze enquête wellicht onder hun aandacht te brengen.

Export
SITE
Vergadering Themagroep
Op 30 november heeft de 19e vergadering van de themagroep Export plaatsgevonden. De themagroep heeft kennis genomen
van de ontwikkeling van de eisen van diverse landen. Daarnaast zijn de inkomende inspecties van het afgelopen kwartaal
geëvalueerd. Uiteraard is van gedachte gewisseld over de BREXIT. De vragen die hierbij spelen zijn: Wat betekent een harde
Brexit? Wat moet er op het certificaat komen te staan en welke eisen kunnen we verwachten? Hieraan gekoppeld is de vraag of
e-CertNL gekoppeld kan worden aan het Britse systeem van elektronische gegevensuitwisseling. Wederom stond de bespreking
van e-certificering op de agenda. De NVWA heeft een conceptnotitie opgesteld met een visie voor het systeem. Feedback vanuit
de zuivelsector op dit onderwerp is gewenst.
Tijdens de vergadering is vanuit het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) een
toelichting gegeven op wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld en wat er in 2019 naar
verwachting zal spelen op het gebied van (internationale) zuivelnormalisatie. De
zuivelsector investeert in NEN voor de normalisatiewerkzaamheden voor de sector, die
vooral van belang zijn voor het slechten van internationale handelsbarrières. De kosten
zijn door de jaren stabiel omdat er geen grote normalisatieprojecten bij zijn gekomen.
Voor 2019 is een investering van ZuivelNL begroot op € 285.000. De themagroep heeft
zich positief uitgesproken over het voortzetten van de lopende financiering door ZuivelNL
van de normalisatiewerkzaamheden voor de zuivelsector die door het NEN worden
uitgevoerd.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Team Export via
export@zuivelnl.org

Publicaties









LTO MELKPRIJSVERGELIJKING
ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (december 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m oktober 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m december 2018)
RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m september 2018)
WUR: Fors lager inkomen op melkveebedrijven door droogte en lagere melkprijs (18 december 2018)
Europese Commissie: MMO Economic Board Meeting Report (14 december 2018)
Europese Commissie: Milk Market Situation (13 december 2018)
IDF: World Dairy Situation Report 2018 (oktober 2018)

Het team van ZuivelNL wenst u prettige feestdagen
en een gezond en succesvol 2019 toe
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
Op de botermarkt is het
momenteel erg rustig, zowel
vanuit de verkoop- als de
aankoopzijde is er weinig
activiteit. De daling van de
boterprijzen lijkt voorlopig tot
staan te zijn gebracht.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( no v . ’ 1 5 – n o v. ’ 1 8 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
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De notering van mager
melkpoeder krabbelde in
december verder op. Het
prijsniveau ligt nu boven het
interventieprijsniveau. Ondanks
de recente verkoop van
substantiële hoeveelheden
interventiepoeder blijft er een
stevige bodem in de markt
liggen.
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Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
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Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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