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E D I T I E  R U N DV E E H O U D E R I J

PROFIEL

DE OVERHEADKOSTEN BLIJVEN HOOG ZOLANG 
NEDERLAND NIET OFFICIEEL BLAUWTONG-VRIJ IS. 

‘Eerst vrij, dan hogere prijzen’
De buitenlandse vraag naar 
vaarzen is prima, maar de 
Nederlandse boer profiteert 
amper. Directeur Reinoud 
van Gent van Veepro Hol-
land heeft wel een verkla-
ring: „Nederland heeft nog 
steeds last van blauwtong.”

Hoe loopt de export?
„Heel behoorlijk, het begint 
weer op de situatie van vóór 
de blauwtong-uitbraak te lij-
ken. De vraag is goed en 
overstijgt het aanbod. Vooral 
de export naar Groot-Brit-
tannië en Marokko loopt pri-
ma. En we boren nieuwe, 
maar beperkte markten aan. 
Verder werken we keihard 
aan landenovereenkomsten 
in onder meer het Midden-

Naam: Reinoud van Gent 
(57). Organisatie: Veepro 
Holland. Functie: directeur.
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Oosten. Die regio zat voor Eu-
ropa vanwege BSE lang dicht, 
maar de toekomst ziet er daar 
goed uit.”

Vanwaar die grote vraag?
„Veel landen willen zelfvoor-
zienend worden in basisbe-
hoeftes als melk. Daarom stu-
ren wij vaarzen. Ook onze 
kennis van het managen van 
kleine en grote melkveebedrij-
ven exporteren we. Daarmee 
geven we aan dat kwaliteit 
voorop staat en zo trekken we 
weer geïnteresseerden aan.”

Gouden tijden voor de boer?
„Nee, en dat heeft te maken 
met overheadkosten. Die zijn 
enorm gestegen sinds Neder-
land de blauwtong-status 

heeft. Exporteurs zijn veel 
meer geld aan certificering en 
onderzoek kwijt dan collega’s 
in omringende landen. Een 
voorbeeld daarvan is de PCR-
virustest. Hier wordt op indi-
viduele basis getest, in Duits-
land niet. Dat kost ons tiental-
len euro’s per dier extra. De 
realiteit is dat binnenlandse 
gebruiksveeprijzen pas weer 
stijgen als Nederland de 
blauwtong-vrije status krijgt 
en de overheadkosten dalen.”

Maar blauwtong is toch ver-
dwenen?
„Ja, maar de status heeft Ne-
derland nog steeds. Dat geldt 
overigens bijna voor heel Eu-
ropa. Alleen Hongarije, Est-
land, Letland en Litouwen 
hebben een blauwtong-vrije 
status.”

Wat zijn de gevolgen?
„De sector moet nog even 

door de zure appel heen bij-
ten. Ons fokvee is van zeer 
hoge kwaliteit, maar met 
ons blauwtong-stempel en 
de forse overheadkosten is 
een vaars in het buitenland 
zo €100 duurder. Daarmee 
prijzen we onszelf nog 
steeds uit de markt.”

Vaarzenexport in 
korte tijd verdubbeld

DE EXPORT VAN FOKVEE IS VOORAL STERK TOEGENOMEN IN 
EUROPA EN AFRIKA. HET AANTAL BESTEMMINGSLANDEN GAAT 
NU OOK STIJGEN, VOORAL IN HET MIDDEN-OOSTEN.

DE Nederlandse vaarzenexport 
zit in de lift. De buitenlandse 
vraag is prima en nieuwe 
markten worden aangeboord. 

Toch leidt dit in Nederland niet tot hoge-
re gebruiksveeprijzen. Dat heeft met 
strenge regelgeving te maken. Zolang 
Nederland de blauwtong-status heeft, 
gaat er veel geld naar onderzoek en cer-
tificering. Dat maakt vaarzen duurder. 
De potentie van de aantrekkende markt 
wordt zo niet ten volle benut. En daar-
door profiteert ook de boer (nog) niet. 

Export in cijfers
Blauwtong legde in 2006, ’07 en ’08 de 
Nederlandse vaarzenexport nagenoeg 
plat. Maar de export is weer aardig uit 

het slop gehaald. In de veeverbeterings-
periode september 2009-augustus 2010 
werden 38.063 vaarzen geëxporteerd. 
Ter vergelijking: dat waren er een jaar 
eerder 19.764.

Vooral in Europa waren de vaarzen in 
trek. In totaal gingen er liefst 24.382 de 
grens over. Met name Groot-Brittannië, 
Spanje, Roemenië en Bulgarije impor-
teerden veel meer Nederlandse dieren. 

Buiten de EU kostte het exporteurs 
meer moeite om markten vast te houden 
en eerdere markten opnieuw aan te spre-
ken. Certificering was vaak een pro-
bleem. Toch steeg de export naar derde 
landen van 10.649 naar 13.681 dieren.

De uitvoer naar Afrikaanse landen nam 
fors toe. Er gingen in de laatste veeverbe-
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bestemming Nederlandse vaarzenexport,
in % van het totaal
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geënte exportvaarzen

975

teringsperiode 6.024 vaarzen naar 
Noord-Afrika. Dat was vier keer zoveel 
als een jaar eerder.

Kansen in Midden-Oosten
2009-’10 was voor de Nederlandse vaar-
zenexport een jaar van veel kansen. De 
internationale vraag was en is behoorlijk. 
De kwaliteit van Nederlandse vaarzen 
staat hoog aangeschreven en wordt in 
het buitenland zeer gewaardeerd.

Na afloop van het jaar kwamen er vier 
nieuwe markten bij: Ethiopië, Soedan, 
Verenigde Arabische Emiraten en 
Kazachstan. Bovendien is exportorgani-
satie Veepro druk bezig om de rest van 
het Midden-Oosten open te wrikken. 
Daar heerst nog veel angst voor de oude 
BSE-problematiek. Maar op korte termijn 
gaan er waarschijnlijk ook vaarzen naar 
Turkije, Koeweit en Irak.

Eén ‘maar’ is de blauwtongstatus, die 
nog steeds op Nederland van toepassing 
is. Hoewel blauwtong niet meer heerst, 
zien derde landen Nederland als ‘ziek 
land’. Dat betekent dat ze strenge eisen 
aan vaarzen stellen en vanwege politieke 
of concurrentieoverwegingen landen 
niet altijd gelijk behandelen.

Kazachstan is van bovenstaande een 
concreet voorbeeld. Die markt is open 
voor Nederlandse vaarzen, maar het ve-
terinaire certificaat is in de praktijk on-
werkbaar, stelt Veepro. Er gaan nu veel 
Hongaarse dieren naar Kazachstan, ter-
wijl Nederlandse vaarzen beter zijn. De 
Nederlandse blauwtongstatus wordt als 
excuus gebruikt om grenzen dicht te 
houden. Zo loopt de sector geld mis.

Diergezondheid heikel punt
Nederland heeft bij de diergezondheids-
status een flinke veer gelaten. Waar ons 
land vroeger steevast in de top 3 van 
Europa stond, vallen we nu bijna uit 
de top 10.

Handelaren en Veepro wijzen op de 
noodzaak van enten tegen ziektes als 
IBR, BVD en blauwtong. Zij stellen dat 
boeren de kosten hiervoor op de lange 
termijn terugverdienen (onder meer 
door hogere gemiddelde melkproductie 
en leeftijd en door betere vruchtbaar-
heid; red.) en dat de export minder risico 
loopt. Een hogere gezondheidsstatus 
zorgt op de binnenlandse markt boven-
dien voor meer kwaliteit en dus een ho-
gere opbrengstprijs van fokvee.

Veel concurrentie 
De overheadkosten rond de vaarzenex-
port zijn sinds de blauwtonguitbraak in 
2008 aanmerkelijk harder gestegen dan 
in omringende landen. Dat zorgt voor 
kwaliteitsbewaking, maar verzwakt de 
Nederlandse concurrentiepositie tegelij-
kertijd. Landen als Frankrijk en Duits-
land blijven marktaandeel afsnoepen. 

Toch kan hier snel verandering in ko-
men. Als Nederland blauwtongvrij wordt 
verklaard, is het verlost van een probleem 
en meer concreet: geldverslindende certi-
ficeringen en aanvullende (bloed)onder-
zoeken. Als dat gebeurt, gaat de export ze-
ker toenemen. Tot die tijd blijft het voor 
exporteurs tandenknarsen, omdat ze er 
niet alles uit kunnen halen.

Binnenlandse markt
De Nederlandse markt voor melkvee is 
intussen rustig en stabiel. De laatste we-
ken gaan de prijzen wel omhoog. Deze 
herfst vochten duur ruwvoer en de bete-
re melkprijs nog om voorrang, maar nu 
lijken veehouders minder voorzichtig. Ze 
kopen meer melkkoeien aan.

Theo Brummelaar
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Bijna twee derde van alle Nederlandse vaarzen 
wordt inmiddels binnen Europa geëxporteerd.

Europa belangrijkste afnemer

Melkkoeien zijn de laatste maand fors duurder 
geworden. Exportvaarzen stijgen geleidelijk in prijs.

Vaarzen geleidelijk duurder
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