Professionals in veelogistiek,
belangrijke schakel in een
duurzame voedselketen

Vee&Logistiek Nederland
is de brancheorganisatie voor ondernemers in de
veehandel en het veetransport, ondernemers met
veeverzamelcentra en importeurs en exporteurs van
levend vee. Wij dragen bij aan de professionalisering
van de veelogistieke branche.

Vee&Logistiek Nederland:
behartigt de belangen van de aangesloten leden
is dé gesprekspartner voor overheid, politiek, ketenpartners en maatschappelijke organisaties
waar het gaat om verdere professionalisering en verduurzaming van de veelogistieke sector
vertegenwoordigt de veelogistieke sector in agrarische commissies, stuurgroepen, werkgroepen
en andere samenwerkingsverbanden
is actief betrokken bij het opzetten van kwaliteitssystemen met eisen die verder gaan dan de wet
is medeoprichter van de Veehandels-Academy, dé opleider voor veehandelaren en veetransporteurs
is actief lid van de Europese Vee- en Vleeshandelsunie in Brussel

Veeman • Vakman is lid van Vee&Logistiek Nederland
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Wie we zijn:
De veehandelaar
Vakman in het bijeenbrengen van vraag en aanbod, met passie voor vee.				
								

De veetransporteur
Vakman in vervoeren, laden en lossen van dieren onder optimale diervriendelijke en bioveilige
omstandigheden.

De verzamelcentrumhouder
Vakman in het efficiënt bijeenbrengen, selecteren en groeperen van vee, met maximale zorg voor
diergezondheid en dierenwelzijn.
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Wat ons verbindt:
Verantwoord omgaan met dieren
Diergezondheid, dierenwelzijn en respect voor dieren staan hoog in ons vaandel.

Betrouwbare partner
Afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen richting leverancier en afnemer,
overheid en samenleving.

Efficiënte regisseur
Uitgebreide kennis van de keten, belangrijke schakel die altijd zoekt naar de best passende
afzetmogelijkheden voor vee.

Onafhankelijke vakman
Gedegen vakmanschap met visie, dat generatie op generatie wordt doorgegeven.
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“
Waar wij voor staan:
Dierenwelzijn
Passie voor dieren, kennis van dieren en respectvol omgaan met dieren.

Bioveiligheid
Kennis van diergezondheidszaken, bewust van alle noodzakelijke hygiënevoorschriften zoals
reinigen en ontsmetten van veevervoersmiddelen, en daarnaar handelend.

Voedselveiligheid
Transparant en verantwoordelijk werken met de eisen en wensen van de keten en de consument.

Duurzaam ondernemen. Dat doet de Veeman • Vakman

Nederlandse ondernemers in de veelogistieke
sector vormen een onmisbare schakel in de
veilige voedselvoorziening. Uit onderzoek
van LEI Wageningen UR uit 2011 blijkt dat
de totale omzet van de sector die Vee&Logistiek
Nederland vertegenwoordigt jaarlijks vijf miljard
euro bedraagt. Dit is een behoorlijke en belangrijke
bijdrage aan de Nederlandse export, en dus aan de
Nederlandse economie. Mede door de dagelijkse
inspanningen van Nederlandse veehandelaren,
veetransporteurs en veeverzamelaars krijgen
miljoenen Nederlanders bijna dagelijks een veilig
stuk vlees en goede zuivelproducten op hun bord.
Om dit te bewerkstelligen werken ondernemers
onder strikte voorwaarden en strenge en soms
tegenstrijdige wet- en regelgeving. Om duurzaam
te kunnen blijven ondernemen, is het van groot
belang dat er duidelijke en praktisch werkbare
regels zijn. Dat komt het welzijn van de dieren alleen
maar ten goede. Duidelijke en werkbare regels in
de veelogistieke sector zijn een must. Dat geeft
zekerheid aan ondernemers, aan verantwoordelijke
overheden en niet op de laatste plaats aan de
consument. Want één ding is voor ons duidelijk:
het gehele logistieke traject vanaf de veehouder
tot aan de vleesverwerkende- en zuivelindustrie
dient op een uiterst duurzame,
diervriendelijke en verantwoorde
wijze te gebeuren. En daar zijn wij
graag verantwoordelijk voor.

”

Henk Bleker,
voorzitter Vee&Logistiek Nederland
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“

Door als klein jongetje al met mijn vader mee de boer op te
gaan, kwam ik erachter dat werken met vee mijn passie is.
Inmiddels ben ik de vierde generatie van mijn familie die in het
veehandelsvak zit. Kennis van dieren, en gevoel bij vraag en aanbod
in de vee- en vleesketen, is mijn vakmanschap. Een te leveren dier
moet namelijk goed passen bij wat de afnemer vraagt
en verwacht. Dan loopt de ketting gesmeerd, komt het
juiste dier op de juiste plaats, en vindt de consument
uiteindelijk een veilig product in het winkelschap.

Dennis de Haan, veehandelaar uit Jubbega.

“

”

Ons bedrijf is opgestart door mijn opa en is nu uitgegroeid
tot een familiebedrijf. Als kalververzamelcentrum kunnen we
alle rassen en types goed classificeren en sorteren. Hierbij
worden alle dieren geregistreerd zodat ze traceerbaar zijn.
Goede reinigings- en ontsmettingsfaciliteiten voor de voertuigen
die we op ons bedrijf ontvangen, garanderen bioveiligheid
en hiermee diergezondheid en dierenwelzijn.
Suggesties van onze collega’s en de NVWA nemen
we altijd serieus, waardoor we ons werk beter en
efficiënter kunnen organiseren en doen.

Erik van Dijk, verzamelcentrumhouder uit Haastrecht.

“

”

Mijn liefde voor vee komt uit de kindertijd. Ik ben
opgegroeid op de boerderij waar ik mijn ouders hielp met
het houden en verzorgen van vee. Maar zorg voor vee
eindigt uiteraard niet op het boerenerf en zo ben ik met mijn
eigen veetransportbedrijf begonnen. Mijn doel is zorgen voor
een zo goed, veilig en comfortabel mogelijk vervoer
van vee. Daarom ben ik mijn veetransportmiddelen
continu aan het optimaliseren. Ook stel ik hoge
eisen aan de chauffeurs.

Roel van Vlastuin, veetransporteur uit Scherpenzeel.
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Professionals in veelogistiek,
belangrijke schakel in een
duurzame voedselketen
Postbus 251 / 2700 AG Zoetermeer
Louis Braillelaan 80 / 2719 EK Zoetermeer
T 079 368 75 10 / F 079 368 7517
E info@vee-logistiek.nl / W vee-logistiek.nl

www.facebook.com/VeeEnLogistiekNederland
@VeeLogistiekNL
Vee&Logistiek Nederland

