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Jaarverslag NMV 2010 

 

Het jaar 2010 was een jaar waarin de NMV op een breed terrein actief was om de belangen van haar 

leden melkveehouders te behartigen. Het was ook het jaar waarin het ministerie van LNV werd 

omgedoopt in het ministerie van EL&I. Minister van LNV, Gerda Verburg, maakte plaats voor 

staatssecretaris Bleker van EL&I. Een wisseling die bij de NMV, zoals bij de meeste landbouwers, 

positief is ontvangen. Binnen het dagelijks bestuur trad Marion Logtenberg na een periode van zeven 

jaar af. Ook Matthijs van der Steege nam afscheid van het Dagelijks Bestuur. Zijn plaats werd 

overgenomen door Marius Bouwmeester, huidige voorzitter van de NMV-werkgroep diergezondheid. 

 

 

Zuivel 

Nadat de melkprijs in 2009 een historisch dieptepunt bereikte, trad hier weliswaar in 2010 enig herstel  

in op. De gemiddeld door FrieslandCampina uitbetaalde melkprijs bleef echter beneden de 34 ct per 

kg steken.   

 

In januari verklaarden 21 EU-lidstaten in een perscommuniqué dat de EU, door het in werking treden 

van het Verdrag van Lissabon, niet om een stuk regulering heen kan. Een maand later verklaarde de  

Europese Sociale Economische Raad dat “Levensmiddelen in het algemeen en zuivelproducten in het 

bijzonder te belangrijk zijn voor de bevolking om aan de grillen van de vrije markt over te laten”. 

Duidelijk werd dat de EMB/NMV-inzet in Brussel zijn vruchten begon af te werpen. 

 

Het in opdracht van de NMV opgestelde rapport “Mogelijkheden voor zelfregulering tussen 

landbouwbeleid en mededingingsrecht”, waaruit blijkt dat aanpassingen binnen het landbouwbeleid 

noodzakelijk zijn om de onderhandelingpositie voor de melkveehouders te versterken, was een zeer 

belangrijke informatiebron voor de door de EU ingestelde High Level Export Group on Milk. Het 

rapport werd door experts in de EU en Den Haag als zeer gedegen betiteld. 

 

Het door de Belgische zuivelorganisatie MIG georganiseerde feestje bij het vertrek van Europees 

Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel, een vervent voorvechtster voor een sterke liberalisering 

van het beleid, op 9 februari werd door de EMB/NMV ondersteund. Het vertrouwen in de wat meer 

gematigde nieuwe EU-Landbouwcommissaris Dacian Ciolos is bij de EMB/NMV groter. 

 

In Nederland zorgt de NMV er op Wereldmelkdag (1 juni red.) voor dat alle aspecten van melk en de 

melkveehouderijsector die zich sinds 2009 nog steeds in crisis bevonden bij het publiek onder de 

aandacht gebracht wordt. De actie op basisschool De Dubbeldekker in Hilversum krijgt zowel 

regionaal als landelijk de nodige aandacht. 

 

Op 16 juni presenteerde de EU-High Level Expert Group on Milk haar voorstellen voor hervorming van 

het Europese zuivelbeleid. Omdat deze voorstellen onvoldoende garantie bieden voor een stabiele 

markt en stabiele faire prijzen organiseerde de EMB op 12 juli in Brussel een actie die door NMV werd 

ondersteund. Op 20 oktober werd deze actie gevolgd door een tweede demonstratie in Straatsburg bij 

het Europees Parlement. De NMV presenteerde zich op een versierde wagen met twee heuse Frau 

Antjes die Nederlandse kaas uitdeelden. 

 

Op 23 juni organiseerde de NMV een extra Algemene Leden Vergadering. Met als belangrijkste 

agendapunt om haar leden toestemming te vragen voor het oprichten van een rechtsvorm voor De 

faire melk. 
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Tijdens deze bijeenkomst werd echter duidelijk dat de leden graag nog meer informatie zouden willen 

hebben om een voldoende onderbouwde keuze te kunnen maken. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op woensdag 17 november kwam De faire melk opnieuw 

aan de orde. Er waren presentaties van projectleider Peter ten Hoeve, de Oostenrijkse oprichter van 

De faire melk Ernst Halbmayr en de voorzitter van de Belgische MIG Erwin Schöpges. Met de 

stemming die na een uitgebreide discussie plaatsvond, gaven de leden groen licht voor oprichting van 

De faire melk BV, een rechtspersoon die alle De faire melk-activiteiten in Nederland coördineert.   

 

 

Mest 

Tijdens een zestal regionale bijeenkomsten met als titel “Ammoniakproblematiek en 

bedrijfsontwikkeling” stond de toekomstige wetgeving en de visie van de NMV met betrekking tot de 

ammoniakemissie centraal.  

Op 16 april vond een groot landelijk congres plaats met als titel “Koe en Klimaat“. De invloed van de 

melkveehouderij op de klimaatverandering stond centraal op deze in Zegveld georganiseerde 

bijeenkomst. Naast Theo Richel van de Groene Rekenkamer was ook voormalig minister van VROM 

Jacqueline Cramer één van de sprekers tijdens dit druk bezochte congres. 

 

Begin september besluit het ministerie van LNV deels in te stemmen met het verzoek van de NMV om 

de uitrijperiode voor dierlijke mest te verlengen. Op zand/ en lössgrond wordt de uitrijperiode verlengd 

tot 15 september. Voor de klei/ en veengronden komt er geen verruiming. 

 

 

Natura 2000 

In haar belangenbehartiging voor melkveehouders aangaande Natura 2000 was de NMV in 2010 

uitermate succesvol. De Vaste Commissie voor LNV vraagt de NMV, die wordt geprezen vanwege 

haar constructieve inbreng, om op 9 september deel te nemen aan een rondetafelgesprek over de 

Programmatische Aanpak Stikstof. 

 

De NMV stelt zich op het standpunt dat de Kritische Depositie Waarde geen uitgangspunt dient te zijn 

om habitatsoorten en typen in stand te houden. Andere factoren als waterbeheer en 

klimaatverandering blijken immers veel belangrijker te zijn bij het in stand houden van de 

soortenrijkdom in een gebied. 

 

De brief waarin de NMV in augustus 2010 aandacht vraagt voor de ganzenschade, die nog steeds 

wordt onderschat, doet zowel in Den Haag als in de pers veel stof opwaaien. De NMV pleit voor 

efficiëntere maatregelen en een betere schaderegeling voor gedupeerde melkveehouders. Ook pleit 

zij voor nader onderzoek naar de rol die ganzen spelen bij de overdacht van Salmonella. Deze actie 

heeft er toe geleid dat de discussie rond dit onderwerp nu nog steeds op de agenda terugkeert en er 

bovendien een onderzoek naar de overdracht van Salmonella door ganzen komt. 

 

 

Diergezondheid 

Op 14 oktober werd in Brabant het tweede Nederlandse BSE-geval in 2010 vastgesteld. Een 

dergelijke gebeurtenis heeft een enorme impact op het getroffen melkveebedrijf. De NMV pleitte er bij 

het ministerie voor dat ook in Nederland, net als in Duitsland, niet langer onnodig runderen worden 

gedood nadat BSE is vastgesteld. 

 

In december 2010 geeft de NMV aan dat de harde Salmonella-aanpak in de veehouderij voorbarig is. 

Het is onjuist om op bedrijven met een voortdurend ongunstige tankmelkuitslag besmet vee te ruimen.  

De NMV pleit ervoor om geld vrij te maken voor nader onderzoek naar het risico dat wilde ganzen 

vormen voor Salmonellose bij runderen in Nederland. 
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Perceelsregistratie 

In 2010 werd duidelijk dat de registratie van de percelen in Nederland, die uitgangspunt is voor de 

mestplaatsingsruimte en de bedrijfstoeslagen, niet voldeed aan de door Europese Commissie 

gehanteerde voorwaarden. Na het opnieuw inmeten middels luchtfoto’s van de percelen bleek dat de 

bedrijven in Nederland gemiddeld 2,5% kleiner waren geworden. Een aanhoudende NMV-lobby  

zorgde ervoor dat van sloten tussen percelen maximaal twee meter meegenomen mag worden in de 

beteelbare oppervlakte. Anno 2011 blijkt dat nog steeds een aantal NMV-leden grond missen, de 

NMV is daarom nog steeds in gesprek met Dienst Regelingen om helderheid in deze vervelende 

kwestie te krijgen. 

 

 

Verruiming scheurverbod grasland 

De NMV diende in 2010 met succes een verzoek in bij het ministerie van LNV om grasland te mogen 

scheuren. Helaas was de periode van de ontheffing zo kort (1 tot 15 september) en werden er aan de 

ontheffing voorwaarden gesteld die niet geheel met de dagelijkse praktijk overeenkomen, dat maar 

weinig melkveehouders hiervan gebruik konden maken. 

 

 

Verzet NMV tegen de invoering Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 

Al in 2010 sprak de NMV met verbazing over de invoering van de WION voor de agrarische sector. De 

invoering van deze wet zou namelijk tot gevolg hebben dat melkveehouders verantwoordelijk zouden 

worden voor breuk aan ondergrondse kabels en netten. Aanvankelijk leek dit verzet geen resultaat te 

hebben. Inmiddels heeft minister Verhagen van EL&I gelukkig besloten dat de wet ondergrondse 

netten niet op de landbouw van toepassing is. 

 

 

NMV kritisch over overname Alpuro door VanDrie 

Direct bij de overnameplannen van Alpuro door de Van DrieGroep in 2010 was de NMV sceptisch. De 

NMV wist middels het indienen van een zienswijze bij de NMa dat een overname niet te voorkomen is. 

Toen later bleek dat het Bundes Kartelamt in Duitsland zware voorwaarden stelde aan de overname 

was dit voor de NMV aanleiding om samen met de NBHV op te trekken en bij de rechtbank bezwaar 

aan te tekenen. Dit heeft anno 2011 inmiddels geleid tot een aantal kritische vragen van de Rechtbank 

Rotterdam aan de NMa. 

 

 

Tot slot 

Naast de hierboven beschreven hoofdpunten was de NMV in 2010 actief op uiteenlopende gebieden 

en was zij betrokken bij allerlei provinciale en nationale overleggen. De NMV stond op verschillende 

beurzen en organiseerde tal van ledenbijeenkomsten om het contact met de leden te onderhouden. 

De NMV is bovendien betrokken bij allerlei zaken die spelen voor haar leden, op de voorgrond en op 

de achtergrond. En zoals u van ons gewend bent, hebben we dat in 2010 wederom met de volste 

inzet gedaan. 
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