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Noteringscommissie
Vrijdag 1 mei 2015 is de noteringscommissie bijeen geweest en heeft de volgende noteringen voor KB-Boerenkaas
vastgesteld:
Soorten
12 kg
16 kg
> 20 kg
Leidse 30+
Kruiden
Stemming

April
4,35
4,50
4,65
4,60
4,45
Goed

Mei
4,35
4,50
4,65
4,60
4,45
Redelijk

Toelichting:
De situatie op de zuivelmarkt stemt niet vrolijk. Kopers lijken afwachtend en er zit sentiment in de huidige noteringen.
Wanneer men het idee heeft dat de prijzen zullen dalen wacht men met kopen, wanneer er toch gekocht wordt loopt de
notering weer iets op. Het algemene beeld is dat de prijzen voor veel producten onder druk staan, maar de huidige
prijsvorming is in grote mate gestoeld op verwachtingen. Ook de fabriekskaasprijs lijkt wat onder druk te staan. De afzet
van boerenkaas loopt prima, maar het wordt nu wel duidelijk dat er veel meer voorraad is dan vorig jaar, ook van kaas van
enkele maanden oud. Het beeld is niet eenduidig, de vraag is nog gezond, maar er wordt ook (veel meer dan andere
jaren) kaas verhandeld onder de huidige notering. De vraag is nu of de markt deze kaas aan kan zonder ernstig verstoord
te raken. De verwachting is dat deze kaas uiteindelijk wel een koper zal vinden. Wanneer deze kaas enige tijd blijft liggen
zullen de voorraden van belegen en oude kaas wat aangevuld kunnen worden. In afwachting van verdere ontwikkelingen
op de zuivelmarkt heeft de noteringscommissie besloten om de prijzen op het huidige niveau te handhaven. De stemming
is redelijk.
De noteringscommissie komt op vrijdag 5 juni 2015 opnieuw bijeen.
Bericht van uw voorzitter
De hectische tijden rondom de Cum Laude zijn weer achter de rug, tijd voor de “gewone” dossiers. Het werd wat veel, dus
ik heb nu alles netjes in een map: KB, notering, studieclubs, keuringen, thermiseren, PO, BOB/GTS/BGA commissie,
FACE, Qlip, BTW, handel en…evaluatie Cum Laude. Bij dit laatste hoop ik dat u meedenkt, het is tenslotte onze
gezamenlijke verenigingswedstrijd, en ondernemers zelf weten het beste hoe we het moeten doen. We duiken dan een
keer goed in het reglement en vergelijken de technische keuring met de proeverij. Ook de categorie-indeling en
prijsuitreiking komen aan de orde en hoe het er daarna in de handel aan toe gaat met de Cum Laude kaas. We horen
graag uw mening. Voor zuivel moet nog een technische keuring gemaakt worden, dus zuivelaars horen we graag hier
over. Het project over verkoop van rauwe melk is besproken met het innovatienetwerk, de Cum Laude commissie heeft
vergaderd, met FACE hebben we een skype vergadering gedaan, erg grappig, en ik ben bij de Boeren Leidse met
Sleutels op bezoek geweest. Ook hebben Willem en ik een gesprek gehad met ZuivelNL, en ben ik langs geweest bij De
Melksalon in Amsterdam. Dit laatste was erg stads, maar er waren meer boeren, onder andere iemand van de
jongerenraad van Friesland Campina. Al met wel een leuk initiatief. En last but not least: het bestuur heeft vergaderd en
input geleverd op de lopende dossiers.
Vriendelijke groeten,
Irene van de Voort
E i.vandevoort@boerderijzuivel.nl
M 06 - 12 36 28 06

Tamara Spruit tijdelijk penningmeester/secretaris in bestuur BBZ
Door het vertrek van Leon van der Arend uit het bestuur van de BBZ ontstond de vacature van penningmeester/secretaris.
In afwachting van een definitieve invulling heeft bestuurslid Tamara Spruit tijdelijk de functie van
penningmeester/secretaris op zich genomen. Het bestuur oriënteert zich momenteel op een definitieve invulling waarbij
extra aandacht uitgaat naar een bestuurlijke invulling met ruime financiële expertise.
Duidelijke ledentoename bij de BBZ
In 2014 hebben zich 11 nieuwe leden bij de BBZ aangemeld ten opzichte van een 3-tal afmeldingen. Per 1 januari 2015
hebben zich nog 6 leden afgemeld. Bijna alle opzeggingen hadden het stoppen van de zelf-zuivelactiviteiten als reden.
Vanaf 2015 konden wij al 10 nieuwe leden inschrijven. Een duidelijk bewijs dat het zelfzuivelen en de BBZ als
belangenbehartiger erg in de belangstelling staat. We heten de nieuwe leden nogmaals van harte welkom en hopen dat
onze nieuwe leden zich erg thuis voelen. Deelname aan een regionale studiegroep en/of kaaskeuring kan voor hen de
toegevoegde waarde nog verder vergroten.
Negatieve aangifte omzetbelasting
De Belastingdienst heeft een verzoek aan de BBZ gedaan om informatie te verstrekken om daaruit een beoordeling te
kunnen doen van de aangifte omzetbelasting. Hierbij wordt vooral gekeken naar het recht op vooraftrek van de
omzetbelasting. Deze mogelijkheid kent de BBZ al sinds 2001. De gevraagde informatie is aan de Belastingdienst
verstrekt en we wachten nu haar reactie af.
Fors hogere boetes Warenwet
Overtreders van de Warenwet kunnen rekenen op fors hogere boetes. De Tweede Kamer heeft een amendement op de
Warenwet aangenomen. Terwijl voorheen de boete hooguit € 4.500 was, gaat die nu naar maximaal € 810.000.
Opleiding nieuwe technische keurmeesters kaas
BBZ-bestuur heeft besloten om minimaal een 4-tal extra personen de mogelijkheid te bieden om opgeleid te worden tot
technische keurmeester. Gea van der Puijl Zuiveladvies neemt hiertoe de uitvoering op zich. De namen van een aantal
potentiele kandidaten zijn inmiddels aangeleverd. Hebt u ook interesse of wenst u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat (E w.grootwassink@boerderijzuivel.nl) of met Gea van der Puijl
(E geavanderpuijl@zuiveladvies.nl).
Bijeenkomst met kaasdagcommissies
Op 21 april 2015 kwamen de regionale kaasdagcommissies bijeen. In deze bijeenkomst is 2014 geëvalueerd en de gang
van zaken voor 2015 besproken. De datums voor de verschillende regionale kaaskeuringen zijn, voor zover mogelijk,
vastgesteld. U kunt deze binnenkort op de site en in de eerstvolgende uitgave van de Zelfkazer lezen. Ook is gesproken
over de Cum Laude 2015 en de gemaakt opmerkingen worden aan de Cum Laude commissie gemeld. Tevens is met de
kaasdagcommissies gesproken over studiegroepen. Er blijken nog enkele studiegroepen actief te zijn. De BBZ
inventariseert deze momenteel. Hebt u belangstelling om een studiegroep op te richten of anderszins als groep iets te
ondernemen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (E w.grootwassink@boerderijzuivel.nl).
Bijeenkomst kaaskeurmeesters
Ook voor de huidige kaaskeurmeesters kent de BBZ een jaarlijkse bijeenkomst in het voorjaar. Deze is vastgesteld op
20 mei 2015 en eveneens in het Wapen van Waarder. Betreffende keurmeesters ontvangen hiervoor een persoonlijke
uitnodiging.
Herhaalde oproep in verband met de evaluatie Cum Laude 2015
De commissie Cum Laude wenst Cum Laude 2015 grondig te evalueren met alle betrokkenen. Daartoe zijn/worden de
volgende bijeenkomsten gehouden:
- Op 8 april 2015 hield de Cum Laude commissie haar eigen evaluatie.
- In mei/juni volgt een gecombineerde bijeenkomst met belangstellende leden (kaasmakers en producenten
overige zuivel). De BBZ doet een (herhaalde) dringende oproep aan leden/deelnemers om, bij interesse tot
deelname, zich hiervoor aan te melden. U kunt uw belangstelling melden bij het secretariaat:
E w.grootwassink@boerderijzuivel.nl
- De bevindingen tot dat moment worden besproken binnen de Adviescommissie Promotie Boerderijzuivel (1 juni
2015).
- Daarna wordt de gezamenlijke handel uitgenodigd tot een gesprek met de Cum Laude commissie om ook met hen de
waarde en de mogelijke verbeterpunten voor de Cum Laude te bespreken.

-

Na deze gesprekken trekt de Cum Laude commissie haar conclusies en legt dit met een advies voor aan het
BBZ-bestuur.
- Het bestuur zal herfst 2015 op basis van het advies besluiten over de wijze waarop de versie 2016 zal verlopen.
Vanzelfsprekend wordt het resultaat zo breed mogelijk gecommuniceerd.
Wist u dat…
- U hier een fotopresentatie over Boerenkaas kunt downloaden?
- U de filmpjes over boerenkaas (hier) en Boerderijzuivel (hier) kunt downloaden?
- Studiegroepen, na instemming van de BBZ, in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in de onkosten?
- De NVWA op haar website een pagina over etiketteringsregels voor ondernemers heeft ingericht?
- Zij in 2015 op basis van steekproeven toezicht houdt op de nieuwe regels?
- U hier meer informatie kunt vinden?
- U via www.discoverfarmhousecheese.eu informatie krijgt over de EU-promotiecampagne in de drie landen?
- De kaasboeken besteld kunnen worden bij Lidia van Leeuwen: l.vleeuwen@boerenkaas.nl
- De BBZ een eigen informatiebrochure heeft?
- Wij, maar ook u, dit kunnen gebruiken bij ledenwerving?
- U op aanvraag een aantal exemplaren krijgt toegezonden?
- U zich bij de BBZ kunt melden als u boerenkaaswei GMP+ waardig wilt afzetten?
- U dan de informatie krijgt waaraan u moet voldoen?
- De huidige deelnemers op de website www.boerderijzuivel.nl staan vermeld?
- Er een duurzaamheidscertificaat is voor boerderijzuivelbereiders? U meer informatie hierover kunt verkrijgen bij:
www.qlip.nl of via een e-mail naar certificering@qlip.nl of via T 088 - 754 72 17?
- U data van open dagen en andere evenementen uit de branche in de Zelfkazer kunt vermelden?
- U dit kunt doorgeven via het volgende e-mailadres: a.vanolst@boerderijzuivel.nl?
- Dit dan ook vermeld wordt op de agenda van de website www.boerderijzuivel.nl?
- Dan ook de agenda-items worden doorgegeven aan AgriMedia voor vermelding in de agenda van de Zelfkazer.
Colofon

De nieuwsbrief van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders komt periodiek uit. Doel is leden inzicht te geven in de activiteiten van de
BBZ en te attenderen op ontwikkelingen en belangrijke data voor de sector. Tevens kunnen leden reageren op de BBZ. Hebt u
opmerkingen over de inzet en standpunten van de BBZ, laat het ons dan weten.
Het Voorlichtingsbureau Boerderijzuivel verzorgt promotie voor boerderijzuivelproducten. Hebt u vragen, tips of suggesties over de
promotie van boerderijzuivel mail dan naar: a.vanolst@boerderijzuivel.nl
Irene van de Voort
Voorzitter BBZ
E i.vandevoort@boerderijzuivel.nl
M 06 - 12 36 28 06
Willem Groot Wassink
Secretaris en redactie
E w.grootwassink@boerderijzuivel.nl
T 088 - 888 66 66
Indien u zich wilt aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief mail dan naar: w.grootwassink@boerderijzuivel.nl

