‘Eigenbelang staat bij stamboek vaak voorop’
INTRO:
Eén nationale keuring voor vleesvee. Voorzitter Piet
Hannewijk van de Federatie Vleesveestamboeken geeft de moed niet op. Hij
kondigt ook een campagne voor kwaliteitsvlees aan.
AUTEUR:
Hans Siemes
TEKST:
„Als vleesveehouders zijn we maar een kleine club. Je stelt niet zoveel
voor. Alleen door gezamenlijk op te trekken, kun je nog iets bereiken.
Anders heb je helemaal niets te vertellen.” Achter de schermen is
voorzitter Piet Hannewijk van de vleesveefederatie op verschillende fronten
in de weer om nog iets voor de sector op de wal te halen. Dat is niet
gemakkelijk. Daarbij ergert hij zich aan de tegenwind die hij van het
ministerie van Landbouw ondervindt. „Het ambtenarenapparaat probeert zo
weinig mogelijk premies aan veehouders te verstrekken, terwijl andere
landen juist zoveel mogelijk premies proberen te geven. Het is een hard
verwijt, maar het is waar. Waar die houding vandaan komt, weet ik niet. Het
is kwalijk. Ambtenaren zouden er juist voor moeten zijn om de sector te
helpen in plaats van het hen moeilijk te maken.”
Het ministerie/Laser zegt dat het van Brussel zo moet.
„Nederland wil het altijd net iets strenger en punctueler doen dan de
regels vereisen. Bang dat er een euro teveel premie wordt betaald. Wij
moeten er samen met LTO alles aan doen om de zaken weer recht te trekken.”
Hij voert twee recente voorbeelden aan om zijn bewering te staven. Het
ministerie wilde over 2002 premie terughalen bij zoogkoeienhouders, die
niet konden aantonen dat het kalf 4 maanden bij de koe was aangehouden.
Veehouders met twee UBN-nummers, die de gegevens niet perfect hadden
gekoppeld, dreigden voor een deel van hun veestapel zoogkoeien-, stierenen slachtpremie mis te lopen. Ze zouden maar voor één UBN-nummer kunnen
aanvragen. Het ging om zo’n 2.000 veehouders met duizenden dieren. „Het is
van de baan, maar je moet stevig overleggen. Vaak achter de schermen. Je
bereikt ook lang niet alles, maar dat geldt voor de totale
belangenbehartiging.”
Belangrijk doel van de federatie is het houden van één nationale keuring.
De laatste 2 jaar is het verdeeldheid troef. Komt er ooit nog één
manifestatie?
„Daar blijf ik op hopen. Misschien dat ons 15-jarig bestaan aanleiding is
om tot één manifestatie te komen. Ik blijf me voor die ene keuring
inzetten. Ik heb voorgesteld om eens in de 2 jaar één manifestatie te
houden eventueel gekoppeld aan de NRM. Dat zou met een voorselectie moeten
gebeuren. Maar dit voorstel is afgewezen.”
Wat is er mis met twee keuringen?
„Je wilt je als vleesveesector toch zo goed mogelijk presenteren door het
beste van het beste te laten zien. Een evenement met grote uitstraling. Bij
de huidige twee keuringen kan iedereen meedoen. Je krijgt dan dieren in de
ring, die je eigenlijk niet in een keuring wilt zien. Dat is jammer.”
Waarom zijn de stamboeken niet te overtuigen?
„Dat heeft met gevoelens te maken. Dat is niet grijpbaar. Er speelt mee dat
een deel van de leden hobbymatig bezig is, niet economisch gestimuleerd.
Dat levert een ander denkpatroon op waarin ook die gevoelens een rol
spelen. Daar kun je met rationele argumenten niet tegenaan.”
Toch blijven hopen op die ene keuring?
„We worden zo klein, dat we uiteindelijk tot elkaar veroordeeld zijn om die
ene manifestatie te houden.”
De kwestie van de keuring toont dat de federatie geen toonbeeld van eenheid
is.
„Binnen de federatie denkt ieder stamboek dat het op de juiste en beste
manier bezig is. Als er acht zo denken heb je een botsing van belangen. Dat

zou niet zo moeten zijn. Het voordeel van samenwerking ziet iedereen wel,
maar het eigenbelang staat toch vaak voorop.”
Bij melkvee lukt samenwerking wél, bij vleesvee minder.
„Dat heeft met het denken in de vleesveehouderij te maken. De intentie is
om toch zoveel mogelijk de eigen zaakjes zelf te regelen en je zo weinig
mogelijk te laten leiden door anderen. Je bepaalt zelf wel hoe het moet.
Dat is de houding.”
Dat maakt het lastig opereren in een federatie.
„Klopt. Aan de andere kant is het spannend om toch gezamenlijk dingen voor
elkaar te krijgen. We vertegenwoordigen 2.000 veehouders met 100.000
zoogkoeien en 90.000 stieren. In Frankrijk heb je het over 10 miljoen
dieren. Dan weet je meteen waar je staat. Als individueel stamboek met
hooguit 300 leden stel je helemaal weinig voor. Wil je nog wat betekenen
dan zul je samen moeten doen.”
De vleesveehouderij is een sector die zeer moeilijke jaren achter de rug
heeft. De laatste tijd gaat het beter. Wat zijn de vooruitzichten?
„De EU komt onder de eigen voorzieningsgraad voor rundvlees. Dat is al
merkbaar. De laatste tijd waren de prijzen voor kwaliteitsvlees beter,
zodat de veehouder ermee uit de voeten kon. Met goed ondernemerschap is er
een boterham te verdienen. De supermarkten bederven dat nu met hun
prijzenoorlog. Dat trekt ook het prijsniveau van het kwaliteitsvlees
omlaag. Als dat afgelopen is, zijn de vooruitzichten gunstig.”
Gaat de invoering van de nieuwe ontkoppelde premies vanaf 2005 nog een rol
spelen?
„Dat denk ik wel. Een aantal veehouders stopt. Misschien niet direct, maar
door die ontkoppeling verwacht ik toch dat we 10 tot 20 procent van de
vleesveestapel kwijtraken. Het is met 180.000 dieren al niet veel en het
wordt dus nog minder. En dan te bedenken dat we 10 jaar geleden alleen al
375.000 vleesstieren slachten.”
Doet de federatie nog iets aan de promotie van kwaliteitsvlees?
„Wij bekijken of het mogelijk is om via het productschap een heffing van 5
tot 10 cent per kilo op te leggen voor kwaliteitsvlees. De opbrengst is
bedoeld voor promotie.”
Een grote campagne net als ‘Effe Checke’?
„Dat kunnen we nooit betalen. Je moet denken aan folders en brochures bij
keurslagers en andere winkels die kwaliteitsvlees verkopen. Of aan
advertenties in Libelle of Margriet.”
Een heffing betekent voor vleesveehouders minder inkomen.
„Dat is het probleem. Je moet altijd eerst een dubbeltje uitgeven om 30
cent te verdienen. Het is ook altijd moeilijk om te bewijzen dat specifiek
door die promotie de afzet en de prijs verbeteren. Aan de andere is het van
belang dat je richting consument bekendheid geeft aan je product.”
Kader bij artikel:
Federatie actief op vele fronten
De Federatie Vleesveestamboeken Nederland is een overkoepeling van de
vleesveestamboeken. Zij viert in december haar 15-jarig bestaan. Bij de
federatie zijn acht stamboeken aangesloten voor de volgende rassen: Blonde
d'Aquitaine, Limousin, Charolais, Belgisch Witblauw, Verbeterd Roodbont,
Piëmontese, Hereford en Marchigiani. In totaal tellen de acht stamboeken
zo’n 2.000 leden. De federatie is op verschillende fronten actief. Zij
vertegenwoordigt de stamboeken in de vakgroep Rundvlees van LTO. Ook
richting spermaleveranciers en rundveeverbetering is de federatie de
gesprekspartner. De federatie werkt verder aan eenheid bij
keuringsformulieren en fokwaardeschattingen, evenals gezamenlijke promotie.
Het houden van één nationale vleesveekeuring is een belangrijke
doelstelling.

Kader bij artikel:
Profiel
Naam: Piet Hannewijk (61).
Functie: Sinds 1 jaar voorzitter van de Federatie van Vleesveestamboeken
Nederland. Hannewijk was mede-oprichter van de Federatie en het Belgisch
Witblauwe Stamboek.

