
Interview

‘Nederlands vee 
blijven promoten’
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Gostelie is sinds één jaar de voorman 
van Veepro Holland, maar heeft zijn hele 
werkzame leven in de agrarische sector 
gezeten. “Ik ben altijd actief geweest in de 
veterinair-economische bedrijfsbegeleiding 
van rundveebedrijven. Per 1 december 
2014 ben ik aangesteld als Veepro-
directeur. Veepro Holland was voor mij 
geen onbekende organisatie, omdat ik 
al regelmatig promotiepresentaties gaf 
namens Veepro Holland in het buitenland. 
Mijn belangrijkste taak als Veepro-directeur 
is het wegnemen van allerlei beperkende 
veterinaire en zoötechnische maatregelen 
bij de export van rundvee. Daarnaast is de 
promotie van het Nederlands rundvee in 
het buitenland een belangrijk taak.” In dit 
interview vertelt hij over de activiteiten van 
Veepro Holland, het belang van de IBR/ BVD-
bestrijding en waarom Nederlands rundvee 
zo gewild is in het buitenland. 

Wie zijn de leden van Veepro?
“Onze leden kun je indelen in drie 
categorieën: de exporteurs die fokrunderen 
of gebruiksrunderen exporteren, 
ondernemers met exportverzamelstallen 
voor fokrunderen, met en zonder 
transportbedrijf gespecialiseerd in het 
vervoer van runderen en exporteurs van 
runderembryo’s.”

Hoe ondersteunt Veepro haar leden?
“Veepro Holland functioneert als 
brancheorganisatie voor haar leden en 
vertegenwoordigt haar leden in binnen- 
en buitenland. Veepro Holland vormt het 
aanspreekpunt voor de export van fok-en 
gebruiksrunderen en runderembryo’s. 
Voor exporteurs die buiten de Europese 
Unie (EU) leveren doen we drie dingen: het 

promotie van Nederlands rundvee in derde 
wereldlanden en de aftersale service. Zo 
helpen we veehouders in die landen met 
de opvang van de dieren. Voor exporteurs 

van deze ziektes. Hierdoor heeft een groot 
aantal landen hun grenzen voor Nederlands 
rundvee geopend, wat uiteraard positief 
is geweest voor de export. Concreet gaat 
het om een toename van ongeveer 12.000 
dieren: in een slecht exportjaar ging het om 
maar 28.000 geëxporteerde dieren en we 
lopen nu richting de 40.000.”

Naar welke landen gaan de meeste 
Nederlandse vaarzen? 
“Binnen Europa wordt veel geëxporteerd 
naar Engeland, Spanje, Rusland en Roemenië. 
Buiten Europa gaan de meeste vaarzen 
naar Noord-Afrikaanse landen, met name 
Marokko en Egypte.”

Voor welke landen zijn er nog geen 

“In het afgelopen jaar hebben wij voor 21 

aangemaakt. Er was bijvoorbeeld geen 
export mogelijk naar Wit-Rusland, Rusland, 
Jordanië, Mongolië, Pakistan, India, Mali, 
Kenia, Oeganda, Tanzania en Senegal. 
Nu zijn wij druk bezig met het aanmaken 

Kazachstan, Azerbeidzjan, Turkmenistan, 
Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten. 
De reden waarom er voor deze landen 

we te duur waren voor export vanwege de 
hoge veterinaire eisen of omdat een land 
niet meewerkt aan het opstellen ervan. Wij 
zijn bijvoorbeeld al een jaar bezig met het 

daar maar niet wil reageren op ons verzoek 
om hun veterinaire eisen op te sturen. Dus 
als een land niet meewerkt, kunnen wij ook 

Waarom zijn Nederlandse fokrunderen zo 
gewild in het buitenland? 
“Nederlandse fokrunderen zijn ontzettend 
populair in het buitenland, omdat zij 
kwalitatief verreweg het beste zijn. Wij 

Erik Gostelie is 
de directeur van 
Veepro Holland, de 
brancheorganisatie die 
Nederlands rundvee 
en runderembryo’s in 
het buitenland promoot 
en de export ervan 
ondersteunt. 

‘Probleem is dat de vraag naar 
Nederlands rundvee groter is 
dan het aanbod’

binnen de EU komt de belangenbehartiging 
vooral neer op promotie en voorlichting over 
de kwaliteit van het Nederlandse rundvee.”

Wat is er veranderd voor Veepro Holland met 
het wegvallen van de productschappen?
“Met het wegvallen van de productschappen 
is ook een aantal voor Veepro belangrijke 
zaken weggevallen. Ten eerste de registratie 
van door Nederland geëxporteerd vee. Dat 
werd gedaan door de productschappen 
en wij moeten daar nu een oplossing 
voor zien te vinden. Voorlopig kunnen de 
exporteurs de aantallen geëxporteerde 
fok- en gebruiksrunderen per land 
op onze intranetsite opgeven. Wij 
controleren die gegevens dan weer via 
de accountantsverklaringen en vragen bij 
CRV, een internationale organisatie voor 
rundveeverbetering, het aantal aangevraagde 

kunnen we de aantallen voorlopig redelijk 
goed inschatten, maar op termijn moet 
het anders kunnen. Ten tweede bestaat 
het Veterinair Informatie Punt (VIP) sinds 
1 januari 2014 niet meer. Het VIP deed 
al het voorwerk rondom de aanvraag 

jaar doen wij dat zelf en dat geeft enorm 
veel extra werk. Tot slot kregen we via de 
productschappen systematisch informatie 
over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de 
rundvee-export. Dat is nu ook weggevallen 
en zijn we druk bezig met het zoeken naar 
alternatieve informatiebronnen.”

In 2014 is de export van Nederlands vee fors 
toegenomen. Welke factoren hebben ertoe 
bijgedragen? 
“In het verleden hebben we te maken gehad 
met de uitbraak van een aantal besmettelijke 
ziektes. De belangrijkste waren Blauwtong, 
het Schmallenbergvirus en BSE. Dat was voor 
landen als Rusland, Turkije, India en Pakistan 
een reden om de grenzen voor Nederlands 
vee te sluiten. Maar in de afgelopen jaren 
hebben we gelukkig minder of geen last meer 
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selecteren op dieren die niet alleen veel 
melk produceren, maar die ook een goede 
kwaliteit melk leveren (hoog vet en eiwit 
percentage) en die robuust zijn waardoor zij 
langer productief blijven. Nederland staat 
ver boven andere landen wat betreft het 
aantal kilogram vet en eiwit per kilogram 
melk. Nederlandse koeien zijn betrouwbaar 
en gaan vaak langer mee dan koeien 
uit andere landen omdat Nederlandse 
veehouders ongelofelijk goed zijn in het 
selecteren van de juiste kenmerken aan de 
hand van fokwaarde-indicatoren. Daardoor 
hebben onze fokrunderen uitstekende 
genetische melkeigenschappen, prima 
beenwerk en zijn zij duurzaam waardoor 
zij langer meegaan zelfs onder minder 
gunstige omstandigheden. En dat wil men 
steeds meer. De focus was heel lang op 
hoge melkproductie, maar mensen in het 
buitenland hebben steeds meer door dat de 
kwaliteit van de melk heel belangrijk is en dat 
de dieren ook langer meegaan. Want als ze 
langer meegaan, zijn de kosten per kilogram 
melk natuurlijk ook lager.”

Denkt u dat de vraag naar Nederlands 
rundvee blijft groeien? En wat verwacht u 
van de ontwikkeling van de prijzen in de 
toekomst?
“Ik verwacht dat de vraag blijft groeien, 
maar het probleem is dat de vraag naar 
Nederlands rundvee groter is dan het aanbod. 

ervoor dat Nederlandse melkveehouders 
meer dieren zelf gaan houden waardoor 
er een tekort ontstaat aan fokvaarzen voor 
de export. De prijzen voor exportvaarzen 
stijgen, zeker omdat Nederland ook strenge 
veterinaire eisen stelt waardoor de kosten nog 
eens extra verhoogd worden. Op deze manier 
wordt Nederland wel erg duur in vergelijking 
met andere landen. Er is dus wel veel vraag 
naar Nederlands rundvee, en die zal niet snel 
minder worden, maar zal waarschijnlijk niet 
zo groot worden als we hoopten. Nederland 
zou in feite meer fokrunderen kunnen 
exporteren.”

Hoe lossen Nederlandse exporteurs tekort 
aan exportvee op?
“Je ziet nu dat steeds meer Nederlandse 
exporteurs ook hun toevlucht nemen tot 
andere EU -landen om te kunnen voldoen 
aan de gestegen vraag. Tevens zijn wij 
groot voorstander van het gebruik van 
gesekst sperma teneinde meer vaarzen ter 
beschikking te krijgen.”

De Nederlandse overheid wil dat de 
geëxporteerde runderen goede nazorg 
krijgen en dat zij daadwerkelijk optimaal voor 
de melkproductie ingezet kunnen worden. 
Hoe wordt dit geborgd?
“Hiervoor zijn geen verplichte wettelijke 
controles, maar als Veepro letten we er wel op 
dat de dieren niet naar plekken geëxporteerd 
worden waar ze geen kans van succes 
hebben. Via de landbouwraden in die landen 
monitort de overheid ook of de dieren goede 
nazorg krijgen en of ze daadwerkelijk voor 
de melkproductie gebruikt worden. Onlangs 
zijn er bijvoorbeeld vaarzen naar Pakistan 
gegaan naar een boer met super moderne 

geconditioneerde stallen. Verder zie je dat 
de veehouders in die landen niet geneigd 

iets anders, omdat fokrunderen relatief duur 
zijn. Bovendien willen die veehouders eraan 
verdienen en dat kan alleen als de koeien 
voldoende melk produceren en daarvoor 
is een goede verzorging nodig. Het is wel 
zo dat de koeien in het buitenland toch wel 
iets sneller slijten dan in Nederland, met 
name door de klimaatverschillen. Maar onze 
exporteurs begeleiden die veehouders door 
ze te adviseren over voeding, stallenbouw, 
melkinstallaties, veterinaire zorg en door 
ze in contact te brengen met agrarische 
consultancy bureaus die hen kunnen 
begeleiden.”

Waarom is Nederland volgens u zo laat 
begonnen met de IBR- en BVD-bestrijding? 
“Nederland heeft een hele intensieve 
kalversector. We hebben de beste 

vleeskalverhouderijen en importeren heel 
veel kalveren uit het buitenland. Daarom 
is het voor de kalversector heel nadelig om 
streng te controleren op IBR, want dat zou 
een beperking geven voor het aantal te 
importeren dieren. Voor de export van vee is 
het juist heel interessant om IBR-vrij te worden. 
Als Veepro wilden wij al heel lang de artikel 
9 status voor IBR en BVD. Dus daar zit een 
belangentegenstelling. Dat wordt nu gelukkig 
opgelost omdat Nederland zich bewust is 
geworden van de grote nadelen die het niet 
vrij zijn van IBR en BVD met zich meebrengen. 
Nu hebben we geen andere keus en moeten 
dus zo snel mogelijk in actie komen als we onze 
positie in de markt willen behouden. Verder 
is het zo dat IBR en BVD veel kosten met zich 
meebrengen, dus we willen ook om bedrijfs-
economische redenen vrij zijn van deze ziektes.”

In hoeverre brengt dat onze concurrentiepositie 
op de exportmarkt in gevaar?
“Voor de export van rundvee is het 
noodzakelijk om IBR- en BVD-vrij te 
worden. Ik denk dat we anders een heel 
groot probleem gaan krijgen met onze 
exportpositie. Vanwege het feit dat wij niet 
vrij zijn van deze aandoeningen moeten onze 
exporteurs extra kosten maken om aan te 
tonen dat onze exportvaarzen vrij zijn. Dus 
als je hier in Nederland kunt aantonen dat de 
dieren BVD- en IBR-vrij zijn, zal dit de export 
vergemakkelijken.” 

Welke andere ziekten hebben prioriteit? 
“Het Schmallenbergvirus, Blauwtong en BSE 
zijn ook heel belangrijk om rekening mee te 
houden. Maar momenteel hebben IBR en 
BVD meer prioriteit.”

Wat zijn de plannen van Veepro voor het  
jaar 2015?
“We zullen Nederlands rundvee wereldwijd 
blijven promoten. We willen de procedure 

optimaliseren en het mogelijk maken om 

wanneer bepaalde dierziektes niet meer 
voorkomen. Het is namelijk kostenverhogend 
als je daarop moet blijven testen. Een ander 
belangrijk punt is de eerder genoemde IBR- 
en BVD-bestrijding. Daar gaan we samen 
met LTO Melkveehouderij, SBK, GD, CRV en 
ZuivelNL intensief aan werken. Tot slot willen 
we de communicatie naar onze leden toe 
optimaliseren, ons netwerk uitbreiden en 
meer tijd besteden aan lobbyactiviteiten.”

‘Voor de export van vee is het 
noodzakelijk om IBR- en  
BVD-vrij te worden’
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