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Jaarverslag NMV 2012
Het jaar 2012 is voor de NMV een jaar geweest van zaken doorzetten. In de politiek wordt de NMV
steeds serieuzer genomen en het bestuur wordt dan ook steeds vaker uitgenodigd om mee te praten
over onderwerpen aangaande de melkveehouderij. Diverse onderwerpen bleven actueel binnen de
NMV.

Zuivel
De faire melk
De in 2011 opgestarte verkoop van De faire melk chocolademelk werd in eerste instantie uitgebreid. In
januari was het product, naast de C1000 supermarkten, ook verkrijgbaar bij de Plus supermarkten.
Helaas werd door diverse oorzaken eerst de verkoop uitgesteld en op 19 oktober 2012 werd besloten
dat De faire melk in Nederland voorlopig stopt. Het concept heeft te maken gehad met een
aaneenschakeling van tegenslagen. Daarbij speelden de onverwachte beëindiging van de productie
bij Veco Zuivel en het onverwachte vertrek van projectleider Peter ten Hoeve een grote rol. De BV
De faire melk blijft in slapende vorm bestaan.
NMV ondertekent Convenant Weidegang
Op 18 juni ondertekende voorzitter Hans Geurts namens de NMV het Convenant Weidegang. Doel
van het convenant, een initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland, is de koe
zoveel mogelijk in de wei te houden. De NMV onderschrijft het belang van weidegang voor het imago
van de melkveehouderij in Nederland. De NMV is wel van mening dat melkveehouders die weidegang
toepassen beloond dienen te worden. De NMV heeft aangegeven dat er bij de rol van de retail zou
moeten worden toegevoegd dat zij producten die geproduceerd zijn met melk van koeien die
weidegang hebben gehad, zouden moeten aanbieden tegen een meerprijs. Ook kan de overheid een
grotere rol spelen. In het mest- en ammoniakbeleid kan veel meer rekening worden gehouden met de
maatschappelijke wens tot weidegang door meer ruimte te geven aan weidende bedrijven. Ook pleit
de NMV voor een weidetoeslag binnen de vergroening van het GLB. Het NMV-bestuur ziet dit
convenant slechts als een begin. Ieder jaar komen alle ondertekenaars bijeen en wordt geanalyseerd
welke inspanningen er zijn geleverd.

NMV in Brussel
EMB-actie Europese melkveehouders
Diverse bestuursleden van de NMV waren op 10 juli samen met enkele honderden melkveehouders
uit verschillende Europese landen aanwezig bij de symbolische actie van de EMB voor het Europees
Parlement in Brussel. Ze voerden actie voor een oplossing voor de verder dalende melkprijs. Het
Europees Parlement discussieerde op dat moment over de hervormingen van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). De EMB bracht bij die gelegenheid haar standpunten nogmaals onder de
aandacht bij het Europees Parlement.
Good Food March
De NMV en de NAV waren op 18 september als lid van AardeBoerConsument aanwezig bij de
aankomst van de Good Food March in Brussel. ABC is betrokken bij de organisatie van deze grootste
burgeractie in de geschiedenis van het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).
Ongeveer 700 boeren, burgers en activisten eisten duurzame hervormingen op het gebied van
voedselproductie met onder meer eerlijke prijzen voor voedselproducenten en behoud van
gezinsbedrijven. Op 19 september hadden de deelnemers een ontmoeting en debat met
Eurocommissaris Ciolos, vertegenwoordigers van de Europese Raad en politici uit de
landbouwcommissie van het Europees Parlement.
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Nacht van Brussel 2012
Leden van de NMV en de DDB reden op 25 november met trekkers en een volle bus vanuit het hele
land naar Brussel. Hier kwamen op 25 en 26 november circa 2500 melkveehouders met bijna 1000
trekkers uit heel Europa samen voor een tweedaagse protestactie tegen de liberalisering en voor
flexibele productieregeling en eerlijke marktmachtverdeling. Aanleiding voor de actie was een
belangrijke zitting van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement waar besluiten werden
genomen over de hervorming van de landbouwmarktordening. De melkveehouders vroegen in Brussel
aandacht voor de onhoudbare situatie op de melkmarkt.
Financiële situatie melkveehouders zorgelijk
De NMV heeft op 20 augustus in een persbericht aandacht gevraagd voor de zorgelijke financiële
situatie van veel Nederlandse melkveehouders. De combinatie van de flink gedaalde melkprijs met de
fors gestegen kosten van diesel, ruwvoer en vooral krachtvoer zorgde bij een snel toenemend aantal
melkveehouders voor liquiditeitsproblemen. De NMV pleitte, in navolging van andere EU-landen, voor
vervroegd betalen van de toeslagrechten. De NMV verzocht daartoe staatssecretaris Bleker in een
brief om de procedure op te starten die in uitzonderlijke omstandigheden vervroegde uitbetaling
mogelijk maakt. Staatssecretaris Bleker gaf helaas aan hier niet aan tegemoet te komen. Wel gaf hij
aan alle toeslagrechten vanaf 1 december zo snel mogelijk uit te betalen.
NMV in actie tegen 2%-regeling Albert Heijn
De NMV heeft samen met de andere agrarische vakbonden bezwaar gemaakt tegen de brief van
Albert Heijn om eenzijdig haar leveranciers per 17 september 2% minder te betalen. De NMV bracht
op 12 september een persbericht uit waarin stond dat leveranciers waaronder zuivelfabrikanten 2%
korting niet moeten accepteren.
De NMV voerde op 14 september samen met de vakbonden NVV, NVP, NAV, het NAJK en de DDB
actie voor het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam. De actie kreeg ruime aandacht van radio en
TV en bracht veel reacties teweeg. De NMV ondersteunde ook diverse acties zoals die van de Youth
Food Movement (YFM). Ook Jumbo maakte bekend dat de organisatie een 1,25% Hallo Jumbobijdrage vraagt. De NMV en de andere agrarische bonden verzochten versleveranciers van AH en
Jumbo in een brief melding te maken van de aan hen gerichte kortingsbrieven.

Mest en natuur
NMV organiseerde vijf bijeenkomsten over mestbeleid
De NMV organiseerde in maart in Gilze, Joure, Ysselsteyn, Zegveld en Staphorst bijeenkomsten over
het mestbeleid: ”De bodem onder het bedrijf ..... vandaan?” Staatssecretaris Bleker geeft de sector tot
2015 de ruimte om het “mestprobleem” zelf op te lossen, zo niet dan komen er dierrechten.
Melkveehouders met een mestoverschot worden in het toekomstig mestbeleid verplicht om een zeker
percentage van dat overschot aan te bieden voor mestverwerking. De NMV informeerde de
aanwezigen over plannen van het kabinet, belichtte de mogelijkheden om middels het rantsoen de
fosfaatuitstoot in de mest te beperken en gaf haar visie op het toekomstig mestbeleid met een uitleg
met welke visie deze inzet zou kunnen worden gerealiseerd.
NMV strijdt voor vrijstelling in nieuwe Mestwet
De NMV maakte zich sterk voor een vrijstelling binnen de nieuwe Mestwet voor boeren die hun
mestoverschot binnen een straal van 30 km kunnen afzetten. Dit zal veel administratieve rompslomp,
extra kosten en onnodig gesleep met mest voorkomen. Bovendien kan veelal gebruik worden
gemaakt van structuren die al bestaan en goed functioneren. De NMV heeft intensief gelobbyd bij de
politiek. En mede dankzij deze lobby werd het voorstel van de NMV in de vorm van een motie door de
Kamer aangenomen. Vanwege de weigering van Bleker om aan de wens van de Kamer gehoor te
geven stuurde de NMV de staatssecretaris op 21 december een brief met daarin nogmaals de
argumenten vóór vrijstelling.
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Regioavond Noord-Holland over GLB en mestwetgeving
Regio Noord-Holland hield op 5 november een goed bezochte regioavond over GLB en
mestwetgeving. Ruim 130 aanwezigen luisterden in Spanboek naar Herman Snijders van de
Programmadirectie GLB van het ministerie van EZ. Herman Zonderland belichtte de koers van de
NMV voor de toekomstige mestwetgeving. Het nieuwe GLB start in 2014. www.glbcheck.nl geeft een
actueel inzicht in de toekomstige situatie voor de melkveehouder. Sjoera Dikkers, de nieuwe PvdAlandbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer, was op de regioavond aanwezig.
NMV informeert leden Kamer over Natura 2000 en PAS
De NMV heeft de leden van de Vaste Kamercommissie voor de diverse overleggen over Natura 2000
en PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) schriftelijk van informatie voorzien en de standpunten van
de NMV kenbaar gemaakt. Voor de NMV blijft het van belang dat alle maatregelen haalbaar,
betaalbaar en juridisch houdbaar moeten zijn.
Drie informatiebijeenkomsten PAS
Tevens organiseerde de NMV informatiebijeenkomsten in Arnhem, Markelo en Nijkerk over de PAS
met als titel “Ruimte en zekerheid voor melkveehouders met oog voor natuur”. Op de bijeenkomsten
gaven Sander de Bruin en Martine Roze van het ministerie van EL&I uitleg over hoe de PAS gaat
werken.
NMV druk met ganzenbeleid
Het ganzenbeleid bleef de NMV vorig jaar het hele jaar bezighouden. In februari wees de NMV leden
in Koebont op het correct naleven van de regels bij een aanvraag tot schadevergoeding voor
ganzenschade bij het Faunafonds. Aanleiding waren verschillende meldingen van leden van wie het
verzoek door het Faunafonds was afgewezen. De motivatie was steeds dat de aanvraag niet voldeed
aan het begrip “adequaat gebruik”.
Bijeenkomst Joure over ganzenbeleid en rol LTO in G7
De NMV organiseerde op 15 oktober een bijeenkomst in Joure over het ganzenbeleid en de rol van
LTO in de G7. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat niet alleen de leden van de NMV, maar ook het
jachtbedrijf (KNJV en NOJG) voorstander te zijn van het blijven bestrijden van zowel overzomerende
als overwinterende ganzen. Dit in tegenstelling tot de G7-partijen die enkel schadebestrijding van
overzomerende ganzen en overwinterende ganzen op schadegevoelige gewassen willen toestaan.
NMV bood petitie aan tegen falend ganzenbeleid
De NMV bood op 18 december een petitie tegen het falend ganzenbeleid aan aan Mariëtte Hamer, de
voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken in de Tweede Kamer. In de petitie
stond dat het ganzenbeleid moet worden aangepast. Het falende beleid zorgt ervoor dat boeren
jaarlijks steeds meer overlast ondervinden van de ganzen en dat de kosten eenzijdig bij hen terecht
komen. De petitie, die was ondertekend door bijna 3800 boeren, jagers en andere sympathisanten,
gaf aan dat de Tweede Kamer het ganzenbeleid daadkrachtig moet oppakken en
verantwoordelijkheden niet langer mag afschuiven.

Diergezondheid
NMV in overleg reductie antibioticagebruik
De NMV onderhandelt mee over de reductie van het antibioticagebruik in de melkveehouderij. Marius
Bouwmeester, voorzitter van de NMV-werkgroep Diergezondheid, vertegenwoordigt de NMV in de
werkgroep ABRES.
NMV verzoekt EL&I op te treden tegen leveranciers slechte oormerken
Op 27 januari heeft de NMV een brief gestuurd naar het ministerie van EL&I om regulerend op te
treden tegen leveranciers van oormerken die meer oormerkuitval hebben dan andere leveranciers.
Hoewel de uitvalspercentages openbaar zijn heeft dit er nog niet toe geleid dat de kwaliteit van de
slechtere oormerken is verbeterd.
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NMV betrokken bij onderzoek salmonellabestrijding door ganzen
De NMV is de trekker geweest van het onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren naar de
mogelijke rol van ganzen op salmonellabesmetting op melkveebedrijven. Dit onderzoek, gefinancierd
door PZ en het Faunafonds, werd in april 2012 gestart en loopt door in 2013.

Overig
Uitspraak NMV-NBHV/NMa stelt teleur
Met de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de overname van Alpuro door de VanDrieGroep
blijft het beleid van de NMa overeind, oordeelden de NMV en NBHV. De NMa beoordeelt een
overname uitsluitend aan de hand van de vraag of de consument er niet slechter van wordt. Naar de
belangen van leveranciers en de concurrentie op de inkoopmarkt wordt niet gekeken. De uitspraak
stelt teleur, maar biedt mogelijkheden waarmee de NMV als belangenbehartiger naar de politiek kan
gaan om erop te wijzen dat de toetsingskaders van de NMa niet juist zijn.
NMV in gesprek met Dienst Regelingen
Naar aanleiding van diverse berichten van leden ging de NMV in maart met de Dienst Regelingen in
gesprek over diverse zaken zoals: de vaststelling van de percelen, de gang van zaken rond bezwaar
2010-11 en gecombineerde opgave 2012, beheers- en ganzenvergoedingen -deze zijn afhankelijk van
de perceelsgrootte- wanneer men in het gelijk is gesteld, en het moeizaam bezwaar maken tegen de
vaststelling van de perceelsgrootte.
In memoriam: Jan Verhoef
Op 23 juni 2012 is Jan Verhoef, één van de oprichters van de NMV, onverwachts overleden. Jan was
getrouwd met Andrea en samen kregen ze vier kinderen. Voordat ze in 2005 naar Canada
emigreerden hadden zij een melkveebedrijf in Lelystad. De NMV is Jan dankbaar voor zijn inzet en
wenst zijn familie veel sterkte met het verlies.
Landbouwverkiezingsdebat 2012
De NMV hield op 30 augustus samen met de NVV, NVP en NAV in AC De Meern een
landbouwverkiezingsdebat: Naar een ander verdienmodel en beter inkomstenperspectief. Ruim 200
aanwezigen luisterden naar een levendig debat over de standpunten van de landbouwwoordvoerders
van SP, VVD, CDA, D66, SGP en Groen Links over het thema: een eerlijkere margeverdeling in de
keten.
ALV 19 oktober: afscheid voorzitter Hans Geurts, opvolger Dirk-Jan Schoonman
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober in de Weistaar te Maarsbergen nam Hans
Geurts afscheid als voorzitter. Geert Kroes, melkveehouder in Persingen (Ooijpolder), en Tonny ten
Vregelaar, melkveehouder in Haaksbergen, traden toe tot het bestuur. Vice-voorzitter Dirk-Jan
Schoonman en penningmeester Irene van der Sar waren verkiesbaar en werden beiden herkozen.
Staande de vergadering werd Dirk-Jan Schoonman als voorzitter benoemd.
Tot slot
Naast de hierboven beschreven hoofdpunten was de NMV in 2012 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 2012 wederom met de volste
inzet gedaan.
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