‘Vleesstierenhouderij heeft geen toekomst’
INTRO:
Stieren is over, rosé is hangen en wurgen. Alleen in
blank zit toekomst. Geen zwartkijkerij, maar realiteit, volgens ex-DLVvoorlichter Gerrit Roemaat, die terugkijkt en vooruitblikt.
AUTEUR:
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TEKST:
Er komt een regen aan bezwaarschriften tegen de inkomenstoeslagen die het
ministerie gaat toekennen. Dat voorspelt Gerrit Roemaat, tot 1 juni
specialist in MacSharry en Minas bij DLV.
Er zijn twee instanties die blij zijn dat u weg bent: Laser en Bureau
Heffingen.
Gerrit Roemaat beschouwt deze opmerking als een compliment. Het illustreert
dat hij tot het uiterste heeft gevochten voor zijn cliënten, die met deze
diensten van het ministerie overhoop lagen. „Er is me wel eens verweten dat
ik te dicht bij de boeren stond, maar die keuze was terecht. Zij zijn klein
en die diensten zijn groot. Dat is een oneerlijke verhouding.”
Is dat zo?
„Laser en Bureau Heffingen zeggen, dat je de wet maar moet kennen. Daar
word je keihard op afgerekend. Een voorbeeld. Indertijd heeft iedereen een
pak papier in huis gehad, waarbij je met een kruisje kon aangeven, dat je
slachtpremie wilde. Niets aan de hand. Er zijn mensen die om wat voor reden
dan ook later een nieuw UBN-nummer aanvragen. Dat krijgen ze per post, maar
daar zit absoluut geen briefje bij dat je nu ook op dat nieuwe nummer
slachtpremie moet aanvragen. Als een boer dan niets vermoedend na een
tijdje merkt dat hij geen premie meer krijgt, gaat hij bellen. U dient de
wet te kennen is dan de reactie, alsof een boer dat allemaal kan weten.”
Laser en ook de minister zeggen dat ze klantvriendelijk optreden.
„Er zijn inderdaad heel vriendelijke mensen bij, maar ook harken. En het is
de vraag of je de goede mensen aan de lijn krijgt. Aan de eerste twee
mensen die je aan de telefoon krijgt, heb je niets, je moet de specialisten
hebben. Die eerste mensen weten niet hoe het precies zit. Dat zijn
studenten of telefonistes, die maar oppervlakkige antwoorden geven. Dat kan
toch niet. Als je op hun antwoorden afgaat, zit je soms helemaal verkeerd.
Dan heb je geen been om op te staan, want je dient de wet te kennen. Aan
zo’n arrogante houding erger ik me groen en geel.”
Alsof boeren het altijd netjes doen.
„Daar zitten ook harken tussen, maar van de overheid mag je anders
verwachten.”
De overheid wil de administratieve lasten met 40 procent verminderen Kan
dat?
„De papierwinkel is inderdaad een ramp voor de boeren. Maar ik geloof er
niks van dat er minder papier komt, zeker niet bij die nieuwe
inkomenstoeslagen die de MacSharry-premie vervangen. Dat moet eenvoudiger
worden, maar dat zie ik nog niet gebeuren.”
Het ministerie heeft de invoering van de inkomenstoeslagen een jaar
uitgesteld tot 2006 vanwege invoeringsproblemen. Teken aan de wand?
„Het zou me niet verbazen als het nog een jaar langer duurt. Het LEI heeft
voor 100 bedrijven gekeken wat de gevolgen zijn van het toekennen van
inkomenstoeslagen (op basis van de ontvangen premies in 2000, 2001 en 2002,
red.). Daarbij komen allerlei knelpunten aan het licht. Ze lopen tegen het
probleem aan dat ze de gegevens niet goed in de computer hebben staan. De
boel zit er volledig in de knoop. Laser is nog met 2002 bezig. Dat hebben
ze nog lang niet voor elkaar. Het is heel lastig. Met ontbindingen van
maatschappen, UBN-nummers, I&R en ga zo maar door. Je hebt met
bedrijfsgegevens van doen, dieren, gewassen en grond. Het is heel complex.
Je krijgt gegarandeerd een gigantisch aantal bezwaren, meer nog dan
indertijd bij de superheffing. Dat kost zeeën van tijd om het goed af te
handelen.

En dan heb je nog de uitzonderingen. Hoe wordt bijvoorbeeld met mkz in 2001
omgegaan? Wordt dat een uitzonderingsjaar alleen voor de Veluwe, of voor
heel Nederland? En welke jaren pak je dan als uitzondering? Zo makkelijk
ligt het allemaal niet. Daar is Laser nog lang niet uit.”
De mestwetgeving wordt volgens de minister veel eenvoudiger. Scheelt dat?
„Dat moet ik nog zien. Op 1 januari verdwijnen bijvoorbeeld de mestnummers.
Ik kan me niet voorstellen dat dat goed gaat. Je ziet het met de
samenvoeging van de mestnummers. Daar komt niemand uit.”
Zou het allemaal niet anders kunnen?
„Jawel. Bel eens een keer naar de boeren in plaats van te denken dat boeren
alle regels wel kennen. U voldoet niet aan alle voorwaarden, maar als u het
zus of zo doet kan het wel, zoiets. Overleg. Attendeer ze. Niet een
arrogante houding en boeren laten schrikken. Iemand merkte dat hij geen
premie kreeg. Hij belt en dan blijkt dat hij zijn bedrijfsnaam heeft
veranderd en die voldoet niet aan de voorschriften. Vertel dat dan.”
In uw loopbaan heeft u de hele ontwikkeling van de vleesveehouderij
meegemaakt. Van pieken tot diepe dalen. Wat is de toekomst?
„In de periode van 1984 tot 1991 zag je de stierenmesterij groeien naar
500.000 dieren. Dat is teruggezakt naar 50.000 dieren. Toen was er geld aan
te verdienen. Boeren betaalden E500 voor een Piëmontese-kalf, waar je niet
eens garantie op kreeg. Hij kon zomaar de volgende dag dood in de stal
liggen. In 1984 stond er in de boekhouding een gemiddelde opbrengstprijs
van E4,12 per kilo voor MRIJ-stieren. Nu, 20 jaar later, zit je op E3,25
voor de beste Limousins. Dat is het beeld. Het wordt niet meer betaald.
Stieren is over. De boodschap is niet leuk. Dan zeggen ze al gauw dat je
een zwartkijker bent, maar de toekomst voor vleesvee is niet anders. Het is
jammer dat het zo is uitgepakt.”
En de kalverhouderij dan? Vorig jaar is er voor starters in de rosékalverhouderij ook nog E500 betaald.
„Dat had niets met de verdiensten in rosé te maken, maar met de nieuwe
premie-regelgeving die in aantocht was. Koste wat het kost wilden
veehouders de stal vol houden, want het aantal dieren zou wel eens bepalend
kunnen zijn voor de referentie in 2003. Dat was de reden. Rosé kan maar net
uit. Het is hangen en wurgen. Alleen blank is stabiel. Daar zit toekomst
in.”
U bent sinds februari secretaris-penningmeester van het Limousin Stamboek.
Waarom Limousin?
„Het hadden net zo goed de Blondes kunnen zijn. Ik heb geen echte voorkeur.
Ik ben geen pure liefhebber die staat te genieten van die dikke konten. Het
Limousin Stamboek vroeg me. Het is mooi iets om handen hebben op landelijk
niveau in de vleesveewereld. Organiseren en secretariaat ligt me wel. Dat
doe ik graag.”
Kader bij artikel:
Niet één Nationale Manifestatie
De kwestie rond een nationale vleesveekeuring is nog lang niet uit de
wereld. Wat er ook gebeurt, het Limousin Stamboek gaat dit jaar niet weg
uit Utrecht. Het stamboek wil zo'n manifestatie in het midden van het land.
Het bestuur van het stamboek heeft dat de Federatie van Vleesveestamboeken
laten weten. Daarmee is een initiatief van de Federatie om bij het 15-jarig
bestaan eind dit jaar met één show te komen definitief van tafel.
De Federatie streeft naar een landelijke show, waar het beste van het beste
op het gebied van alle vleesveerassen te zien is. Het Limousin Stamboek is
niet tegen die formule, vertelt de nieuwe secretaris Gerrit Roemaat, maar
het zou betekenen dat minder leden kunnen inzenden en dat slechts een
beperkt aantal dieren mee kan doen.

Kader bij artikel:
Profiel
Naam: Gerrit Roemaat (60).
Functie: Tot 1 juni jl. vleesveeadviseur in dienst van DLV. De laatste paar
jaar stond hij zo’n 200 veehouders terzijde bij Minas en het aanvragen van
MacSharry-premie. Het leverde hem de bijnaam Mister Mac- Sharry op. Sinds
juni 2003 is hij secretaris-penningmeester van het Limousin Stamboek.

